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HUMAN CAPITAL VS HUMAN CAPABILITIES: ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ 

ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗ ΧΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 

 

 

Περίληψη 

φμφωνα με τθν οικονομικι κεωρία το ανκρϊπινο κεφάλαιο (ωσ ζνασ ακόμα παραγωγικόσ 

ςυντελεςτισ) ζχει τθν ικανότθτα να ςυντθριςει και να ενιςχφςει τθν οικονομικι μεγζκυνςθ. Οι 

μθχανιςμοί που κακιςτοφν δυνατι αυτι τθ κετικι ςχζςθ εντοπίηονται ςτθν αφξθςθ τθσ καινοτόμασ 

δράςθσ, τθσ παραγωγικότθτασ, ςτθν βελτίωςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ κ.α. 

Εντόσ αυτοφ του πλαιςίου ςκζψθσ, θ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθ εξαντλείται ςε μια «εργαλειακι» και 

αμιγϊσ οικονομικι  περιςςότερο προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ και δε διερευνάται θ εγγενισ ςθμαςία τθσ. 

Η προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων ζρχεται ςυμπλθρωματικά να ενιςχφςει τθν ανάλυςθ 

τθσ ζννοιασ τθσ εκπαίδευςθσ, δρϊντασ όχι αντίκετα αλλά ςωρευτικά, με τελικό ςκοπό τθν 

πλθρζςτερθ κάλυψθσ τθσ ζννοιασ. το πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου εξετάηεται 

ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ προσ τθ ςχζςθ με το κατά κεφαλιν ειςόδθμα ενϊ μζςω τθσ 

προςζγγιςθσ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων εξετάηεται θ ςχζςθ τθσ εκπαίδευςθσ με το προςδόκιμο 

ηωισ.  

 

Λζξεισ κλειδιά: εκπαίδευση, σφγκλιση, οικονομική μεγζθυνση, ανάπτυξη 

 

 

Θεωρητικζσ Προςζγγιςη τησ ζννοιασ τησ εκπαίδευςησ 

  Μία από τισ βαςικότερεσ διαςτάςεισ μζςω τθσ οποίασ μπορεί να προςεγγιςκεί και να αναλυκεί θ 

δθμόςια πολιτικι που ωσ ςκοπό ζχει τθν επίτευξθ τθσ μεγζκυνςθσ και τθσ ανάπτυξθσ είναι θ 

εκπαίδευςθ. Η βελτίωςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου, τόςο υπό τθ ςτενι ζννοια του όρου (που 

ςχετίηεται με τα εκπαιδευτικά επίπεδα) όςο και με τθν ευρφτερθ ζννοια του 

(ςυμπεριλαμβανομζνων δθλαδι και των ανεπίςθμων ατομικϊν ικανοτιτων) που πθγάηει από τθν 

αφξθςθ των ατομικϊν ικανοτιτων, δεξιοτιτων, ευφυΐασ επιφζρει κετικά αποτελζςματα τόςο ςτθ 

διεφρυνςθ τθσ ατομικισ ελευκερίασ (αυτοενδυνάμωςθ, ςυμμετοχι ςτα κοινά κ.α.) όςο και ςτθ 

οικονομικι δραςτθριότθτα. 

   Αναλφοντασ όμωσ τθν ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ, ανακφπτουν εξαιρετικά προβλιματα τα οποία 

ςχετίηονται με ζνα πλικοσ παραγόντων όπωσ με τον ακριβι και κοινά αποδεκτό οριςμό τθσ, με τουσ 

τρόπουσ ενςωμάτωςισ τθσ ςτισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ αναλφςεισ, με τισ 

εκπαιδευτικζσ ειςροζσ και με τισ επιδράςεισ που αυτζσ προκαλοφν ςτθν οικονομικι και ανκρϊπινθ 

ανάπτυξθ. Εξαιτίασ αυτϊν των προβλθματιςμϊν, ζχουν προτακεί διάφορεσ προςεγγίςεισ που 

επιτρζπουν, ζωσ κάποιο βακμό, τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ προβλθματικισ και τθ βακφτερθ 

κατανόθςθ των διάφορων διαςτάςεων τθσ ζννοιασ. Δφο από τισ βαςικζσ προςεγγίςεισ, αποτελοφν θ 

παραγωγικι προςζγγιςθ (productive approach) και θ προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων 

(capabilities approach) (Robeyns, 2006). 

   Η πρϊτθ προςζγγιςθ εςτιάηει περιςςότερο ςτισ επιπτϊςεισ που αςκεί θ εκπαίδευςθ ςτθν 

οικονομικι δραςτθριότθτα. Αναγνωρίηει τθ ςπουδαιότθτα τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 
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ατομικισ φυςικισ ικανότθτασ, του ρόλου τθσ οικογζνειασ, των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων κ.α., 

κεωρϊντασ όλεσ αυτζσ τισ παραμζτρουσ ωσ ειςροζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ όπου και οι 

διάφοροι τεχνικοί ςυνδυαςμοί των οποίων είναι ςε κζςθ να μασ δϊςουν (προσ αξιολόγθςθ) τισ 

εκπαιδευτικζσ εκροζσ. φμφωνα με αυτιν τθν προςζγγιςθ, θ εκπαίδευςθ ορίηεται ωσ ζνα ςφςτθμα 

(ι ωσ μία παραγωγικι διαδικαςία) το οποίο για να λειτουργιςει χρειάηεται ειςροζσ, οι οποίεσ με τθ 

ςειρά τουσ, δθμιουργοφν εκπαιδευτικζσ εκροζσ. Με οικονομικοφσ όρουσ θ εκπαίδευςθ αποτελεί 

ςτθν πραγματικότθτα ζνα είδοσ επζνδυςθσ, οι αποδόςεισ τθσ οποίασ καταγράφονται εντόσ ενόσ 

πλαιςίου ιδιωτικοφ/ατομικοφ περιεχομζνου. Η αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ ςυμπεριφοράσ 

πραγματοποιείται μζςω των εκπαιδευτικϊν/μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (π.χ. αποτελζςματα 

εξετάςεων) και ελζγχου τθσ ενδεχόμενθσ μεταβολισ των μιςκϊν και τθσ παραγωγικότθτασ των 

αποφοίτων. Ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ, πάλι ςφμφωνα με αυτιν τθν προςζγγιςθ, εξαντλείται ( είτε 

αξιολογείται περιςςότερο) ςτο εργαλειακό οικονομικό ρόλο τθσ αφοφ θ εγγενισ ςθμαςία και αξία 

τθσ εκπαίδευςθσ περικωριοποιείται δίνοντασ πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν ιδιωτικά αξία και όχι ςτθν 

κοινωνικι. 

  φμφωνα με τθν προςζγγιςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου μια ςφγχρονθ οικονομία δεν μπορεί να 

επιτφχει κετικοφσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ χωρίσ τθν φπαρξθ ενόσ μορφωμζνου και καταρτιςμζνου 

εργατικοφ δυναμικοφ (Keeley, 2007). Η ςυςςϊρευςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ζχει τθν ικανότθτα 

να ςυντθριςει τθν αναπτυξιακι διαδικαςία μζςω τθσ ενίςχυςθσ που προκαλεί ςτθν 

παραγωγικότθτα τόςο του εργατικοφ δυναμικοφ όςο του φυςικοφ κεφαλαίου (Lucas, 1988).  Από τισ 

πιο χαρακτθριςτικζσ ικανότθτεσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου είναι θ δυναμικι που προςφζρει ςτθ 

δθμιουργία νζασ τεχνολογικισ γνϊςθσ γενικότερθσ καινοτόμασ δράςθσ κακϊσ και κετικϊν 

επιπτϊςεων ςτθν επιχειρθματικότθτα (Audretsch και Feldman, 1996; Bradley και Taylor, 1996; 

Faggian και McCann, 2009 κ.α.).  

  ε καμία περίπτωςθ βζβαια, αυτό δε ςθμαίνει πωσ θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ πρζπει να 

καταδικαςτεί ςυλλιβδθν και να εγκαταλειφκοφν τα εργαλειακά πρότυπα και δεδομζνα που 

προςφζρει και τα οποία επιτρζπουν τθν εξζταςθ των διάφορων πτυχϊν και διαςτάςεων τθσ 

εκπαίδευςθσ. Αναγνωρίηοντασ και αςκϊντασ κριτικι ςτθν εςτίαςθ επί τθσ οικονομικισ/παραγωγικισ 

διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν μποροφμε να αγνοιςουμε μια πλθκϊρα κετικϊν ςτοιχείων που θ 

ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ μπορεί να προςφζρει. Χαρακτθριςτικά μποροφμε να αναφζρουμε το 

λειτουργικό, εμπειρικά ελεγχόμενο και πολιτικά ςυνεπι ωσ προσ τθν αγορά ρόλο τθσ. 

Βιβλιογραφικά, τα πλζον κεντρικά ςθμεία τθσ ανάλυςθσ που χρθςιμοποιοφν τθν εκπαίδευςθ υπό 

τθν ζννοια του ανκρϊπινου κεφαλαίου αποτελοφν θ διερεφνθςθ του ρυκμοφ τθσ οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ (Barro, 2000a; Hanushek και Kimko, 2000; Krueger και Lindahl, 2000), του ρυκμοφ τθσ 

παραγωγισ (Bassanini και Scarpetta, 2001; Hall και Jones, 1999; Pritchett, 2001 κ.α.), τθν 

ειςοδθματικι επίδραςθ (Becker, 2009; Dabos και Psacharopoulos, 1991; Jenkins, 1995).  

  Η ςτεγανοποίθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ ςυηιτθςθσ που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ υιοκζτθςθσ τθσ 

παραγωγικισ προςζγγιςθσ ζρχεται να ανατρζψει θ προςζγγιςθ των δυνατοτιτων. Η προςζγγιςθ 

αυτι προχωρά πζρα και ζξω από το γενικά εξιςωτικό πρότυπο τθσ εκπαίδευςθσ με οικονομικισ 

ςθμαςίασ και ενδιαφζροντοσ ζννοιεσ και όρουσ (βλ. παραγωγικότθτα) ενςωματϊνοντασ ςτθ 

διαδικαςία τθσ προςζγγιςθσ τθν ατομικότθτα ι το κοινωνικό και πολιτιςτικό ςκθνικό ωσ πλαίςιο 

διάρκρωςθσ των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και παραμζτρων (Alkire, 2008, 2003; Burchardt και 

Vizard, 2011; Clark, 2005). Ο κυριότεροσ άξονασ ανάλυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ αποτελεί 

θ παραδοχι ότι θ εκπαίδευςθ πρζπει να προςεγγιςκεί υπό το πρίςμα των διαδράςεων που 

αναπτφςςονται ςε ςχζςθ με τθν ανκρϊπινθ ελευκερία και να μεταφραςτεί ςε όρουσ εμπλουτιςμοφ 

τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. υνεπϊσ, κεντρικό ρόλο κατζχουν πλζον ςε αυτιν τθν προςζγγιςθ οι ζννοιεσ 
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των ανκρϊπινων δυνατοτιτων ι λειτουργιϊν ςε αντιδιαςτολι με τισ αξιακζσ μετριςεισ τθσ 

προθγοφμενθσ προςζγγιςθσ.  

  τθν προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων θ ςυνολικι αξία τθσ εκπαίδευςθσ ορίηεται ωσ το 

άκροιςμα τθσ εργαλειακισ αξίασ (μιςκοί, αποτελζςματα εξετάςεων, πιςτοποιθτικά ςχολϊν κ.α.), τθσ 

εγγενισ αξίασ (ατομικά επιτεφγματα, αυτονομία, ευτυχία κ.α.) κακϊσ και τθ αξίασ που ςχετίηεται με 

τθ κζςθ (positional values) του ατόμου (κακιζρωςθ κοινωνικϊν ςχζςεων κ.α.). Κατά αυτόν τον 

τρόπο θ εκπαίδευςθ δε ςχετίηεται αποκλειςτικά και μόνο με τθν αγορά εργαςίασ, τουσ μιςκοφσ ι 

τθν παραγωγικότθτα αλλά ςυντελείται διεφρυνςθ τθσ εννοιολογικισ προςζγγιςθσ. τθν προςζγγιςθ 

εντάςςονται πλζον θ εξζταςθ των κοινωνικϊν νορμϊν, των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και θ ατομικι 

ελευκερία.  

  φμφωνα με τον Sen (1997) το ανκρϊπινο κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςτθν αυτοβουλία/ατομικι 

δράςθ (agency) των ατόμων, αναφορικά με τθν προςπάκεια που καταβάλλουν ςτθ ςυςςϊρευςθ 

γνϊςεων και ικανοτιτων με τελικό ςκοπό τθν προςαφξθςθ των παραγωγικϊν τουσ δυνατοτιτων. 

Από τθν άλλθ πλευρά οι ανκρϊπινεσ δυνατότθτεσ εςτιάηουν ςτθν ικανότθτα των ατόμων να 

αποκτιςουν τισ ηωζσ εκείνεσ ςτισ οποίεσ προςδίδουν αξία και που ταυτόχρονα ενδυναμϊνουν τισ 

ουςιαςτικζσ για αυτοφσ επιλογζσ. Σο κάκε άτομο δεδομζνου του κοινωνικοφ του περίγυρου, τθσ 

ιδιαίτερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ και άλλων ςθμαντικϊν παραγόντων, του παρζχεται θ δυνατότθτα 

να προςδϊςει αξία ςε καταςτάςεισ που το ίδιο αξιολογεί ωσ ςθμαντικζσ. Ο τρόποσ με τον οποίο 

αξιολογείται θ κάκε κατάςταςθ (το τι επικυμεί κάποιοσ να είναι - to be - ι να κάνει -to do -) 

πραγματοποιείται είτε άμεςα , όπωσ λειτουργίεσ που του επιτρζπουν να βελτιϊςει με άμεςο τρόπο 

τθ ηωι του (βλ. υγεία, διατροφι κ.α.) είτε ζμμεςα, με λειτουργίεσ που κακιςτοφν δυνατι τθν 

περεταίρω ςυνειςφορά ςτθν παραγωγικι του ικανότθτα κ.α.). Σόςο ο άμεςοσ όςο και ο ζμμεςοσ 

τρόποσ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αποδϊςουν μια 

πλθρζςτερθ εικόνα του ανκρϊπινου κεφαλαίου. τθν πράξθ όμωσ ο τυπικόσ και ςυμβατικόσ του 

οριςμόσ φαίνεται να περιορίηεται γφρω από τθν ζμμεςθ αξιολόγθςθ.  

  Κατά αυτόν τον τρόπο το ανκρϊπινο κεφάλαιο εντάςςεται ςτθν πιο περιεκτικι λογικι των 

ανκρϊπινων δυνατοτιτων και με αυτόν τον τρόπο είναι ςε κζςθ να καλφψει και να ανταποκρικεί 

τόςο ςτισ άμεςεσ όςο και ςτισ ζμμεςεσ ςυνζπειεσ των ανκρϊπινων ικανοτιτων. Για να 

αντιλθφκοφμε πλθρζςτερα τθ διευρυμζνθ και περιεκτικότερθ ζννοια τθσ προςζγγιςθσ των 

ανκρϊπινων δυνατοτιτων αρκεί να αναλογιςτοφμε ζνα άτομο το οποίο ζχει πετφχει αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτάσ του και του ειςοδιματόσ του μζςω τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  τθν ουςία με 

αυτόν τον τρόπο προςεγγίηουμε τθν εκπαίδευςθ με οικονομικοφσ όρουσ και αξιολογοφμε με ζμμεςο 

τρόπο τθν επικυμθτι κατάςταςθ του ατόμου. Σο ίδιο άτομο από τθν άλλθ κα μποροφςε να 

επωφελθκεί από τθν εκπαίδευςθ ακόμα και ςτθν περίπτωςθ εκείνθ που κατζχει το προθγοφμενο 

ειςοδθματικό επίπεδο αφοφ θ εκπαίδευςθ του προςφζρει τθν ικανότθτα να επικοινωνεί καλφτερα, 

να διαρκρϊνει με ζνα πιο εμπεριςτατωμζνο τρόπο τα επιχειριματά του, να ςυλλζγει και να 

επεξεργάηεται ευκολότερα και ταχφτερα πλθροφορίεσ κ.α. Σο πλαίςιο ανάλυςθσ των ανκρϊπινων 

δυνατοτιτων είναι αυτό που προςφζρει τθ μεκοδολογία και το ευρφτερο ςκεπτικό που μασ 

επιτρζπει να καταγράφουμε και να αναλφουμε όλεσ εκείνεσ τισ εκφάνςεισ τθσ εκπαίδευςθσ που θ 

κεωρία του ανκρϊπινου κεφαλαίου αγνοεί.   

  υνεπϊσ, οι προςεγγίςεισ του ανκρϊπινου κεφαλαίου και των ανκρϊπινων δυνατοτιτων μποροφν 

να ςχετίηονται ςτενά, ταυτόχρονα όμωσ διατθροφν μια εννοιολογικι διακριτότθτα. Σα τελευταία 

χρόνια θ ζννοια του ανκρϊπινου κεφαλαίου ζχει μεταςχθματιςτεί και διευρυνκεί ςε τζτοιο βακμό, 

που τθσ επιτρζπει να διατθρεί ςτενι ςχζςθ με τθν προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων. Σο 

γεγονόσ αυτό ςυντελζςτθκε με τθ ςυνεχι αναγνϊριςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ι καλφτερα με 
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τθ ςταδιακι και ςτακερι τοποκζτθςθ του παράγοντα «άνκρωποσ» ωσ κεντρικό άξονα ςτισ 

αναλφςεισ. Για παράδειγμα, όταν ζνα άτομο μζςω τθσ μόρφωςθσ είναι ςε κζςθ να αποκτιςει 

περιςςότερα αγακά, να παράγει περιςςότερο, να κερδίηει περιςςότερα, αυτό υποδθλϊνει ότι είναι 

και ςε κζςθ να κατορκϊςει με άμεςο τρόπο επίςθσ περιςςότερα. Ουςιαςτικά θ εκπαίδευςθ είναι 

αυτι που δθμιουργεί τισ αναγκαίεσ ςυνκικεσ για να αποκτιςει το άτομο τθν ελευκερία που 

χρειάηεται για να επιτφχει περιςςότερα και να φτάςει ςτισ άκρωσ υψθλά αξιολογοφμενεσ 

επικυμθτζσ καταςτάςεισ.  

  Η διακριτότθτα των δφο εννοιϊν ζγκειται, ςε κάποιο βακμό, ςτθ γενικότερθ ςυηιτθςθ μζςων και 

ςκοπϊν (means and ends) με ειδικότερθ αναφορά ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. Ενϊ λοιπόν, 

ςθμειϊνεται αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ ανκρϊπινθσ ποιότθτασ ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία, το 

γεγονόσ αυτό από μόνο του δεν απαντά ςτο γιατί αποτζλεςε, ςε αρχικό επίπεδο, θ ανάπτυξθ 

αντικείμενο διερεφνθςθσ. Αντίκετα, αν το αρχικό αντικείμενο διερεφνθςθσ αποτελοφςε θ διεφρυνςθ 

και επζκταςθ τθσ ατομικισ ελευκερίασ (επίτευξθ-πραγμάτωςθ ατομικϊν επικυμθτϊν καταςτάςεων) 

τότε ο ρόλοσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν επζκταςθ των ευκαιριϊν κα ζπρεπε να ενςωματωκεί 

ςτθ κεμελιακι κατανόθςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ θ οποία κα ορίηονταν πλζον ωσ ςυνκικθ 

επζκταςθσ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων. τθν ουςία το ανκρϊπινο κεφάλαιο χρειάηεται 

ςυμπλιρωςθ προκειμζνου να απεγκλωβιςτεί από το περιοριςτικό πλαίςιο των πόρων (resources) 

(Robeyns, 2006, 2005). Κατά αυτόν τον τρόπο τα άτομα δε κα κεωροφνται αποκλειςτικά μζςα τθσ 

παραγωγισ αλλά ωσ ο τελικόσ ςκοπόσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Αυτιν τθν αναγκαιότθτα 

ςυμπλιρωςθσ ζρχεται να επιτελζςει θ προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων.  

  Η οικονομικι ευθμερία αςφαλϊσ και αποτελεί ικανοποιθτικι ςυνκικθ που επιτρζπει τα άτομα να 

ηιςουν πιο ελεφκερεσ και ολοκλθρωμζνεσ ηωζσ το ίδιο όμωσ μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ υγείασ και άλλων παραγόντων που είναι ςε κζςθ να επθρεάςουν τθν ουςιαςτικι 

ελευκερία και ευτυχία των ατόμων. Δίνοντασ τθ δζουςα ςθμαςία ςτθν επζκταςθ των δυνατοτιτων, 

κυρίωσ μζςω τθσ κοινωνικισ μεταβολισ, μποροφμε να αντιλθφκοφμε καλφτερα τον εργαλειακό 

ρόλο που μποροφν να επιτελζςουν τόςο ςτθν οικονομικι παραγωγι όςο και ςτθν κοινωνικι 

ανάπτυξθ. Για παράδειγμα, κάτι που επιβεβαιϊνεται και εμπειρικά, θ επζκταςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

ςτο γυναίκειο φφλο μπορεί να επιφζρει μείωςθ τθσ φυλετικισ ανιςότθτασ, να επθρεάςει τουσ 

ρυκμοφσ γονιμότθτασ, να αυξιςει τθν πολιτικι ςυμμετοχι και να βελτιϊςει το δθμόςιο διάλογο. Ο 

εργαλειακόσ ρόλοσ ενόσ τζτοιου είδουσ μπορεί να απζχει παραςάγγασ από τθ ςυμβατικι και αμιγϊσ 

οικονομικι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ παρόλα αυτά όμωσ, ςε καμία περίπτωςθ θ απόςταςθ αυτι 

δεν μπορεί να μειϊςει τθ ςθμαντικότθτα του. Χωρίσ λοιπόν, να αγνοείται θ ζννοια του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου ι να αναηθτείται μια εναλλακτικι προςζγγιςθ, θ προςζγγιςθ των ανκρϊπινων 

δυνατοτιτων μποροφν να δράςουν ςωρευτικά και ςυμπλθρωματικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε ο 

ςυνδυαςμόσ των δφο προςεγγίςεων να προςφζρουν μια πιο ολοκλθρωμζνθ και διευρυμζνθ 

προςζγγιςθ για το άτομο.  

  Η εκπαίδευςθ μζςω τθσ ςωρευτικισ ςυμπλθρωματικισ λειτουργίασ που επιτυγχάνεται από τθ 

χρθςιμοποίθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων πρζπει να αντιμετωπιςκεί (ςε 

ςυνδυαςμό και με άλλουσ βαςικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν κατάςταςθ του ατόμου) ωσ 

μία εξαιρετικισ ςθμαςίασ ζννοια για τθν ελευκερία του ατόμου. Οι Dreze και Sen (1999), 

ιςχυρίηονται πωσ το παραπάνω επιτυγχάνεται διά μζςω πζντε διακριτϊν τρόπων. Ο πρϊτοσ τρόποσ 

ςχετίηεται με τθν εγγενι ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ πράγμα που ςθμαίνει πωσ θ εκπαίδευςθ 

αποτελεί πολφτιμθ επίτευξθ για τον κακζνα ξεχωριςτά και πωσ θ επίτευξθ/κατάκτθςθ μπορεί να 

επθρεάςει άμεςα και αποτελεςματικά τθν προςωπικι ελευκερία. Ο δεφτεροσ τρόποσ ςχετίηεται με 

τον προςωπικό εργαλειακό ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ. Σα άτομα μποροφν πλζον μζςω τθσ εκπαίδευςθσ 
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να προβοφν ςε πολλά άλλα πράγματα από το να κεωροφνται απλά μορφωμζνοι, κάτι που ςε καμία 

περίπτωςθ δεν αλλοιϊνει τθν αξία τθσ αρχικισ επίτευξθσ. Με τθ κεμελιακι υποςτιριξθ που 

προςφζρει θ γνϊςθ το άτομο είναι ςε κζςθ ι τουλάχιςτον διακζτει τθν ευκαιρία να βελτιϊςει τθ 

κζςθ του ςτθν αγορά εργαςίασ ι να εκμεταλλευτεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ διάφορεσ 

οικονομικζσ ευκαιρίεσ που ανακφπτουν εντόσ επαγγελματικοφ ι κοινωνικοφ χϊρου 

δραςτθριοποίθςισ του. Ζτςι, οι επικυμθτζσ λειτουργίεσ που το άτομο επιδιϊκει να κατακτιςει και 

ςτισ οποίεσ προςδίδει ιδιαίτερθ αξία είναι ευκολότερο να κατακτθκοφν μιασ και τϊρα βρίςκεται ςε 

ευνοϊκότερθ κζςθ (αυξθμζνο ειςόδθμα και γενικότερουσ οικονομικοφσ πόρουσ και μζςα).  

  Ο τρίτοσ τρόποσ ςχετίηεται με τον εργαλειακό κοινωνικό ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ. Η επζκταςθ τθσ 

γνϊςθσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ δθμόςιασ 

ςυηιτθςθσ περί κοινωνικϊν αναγκϊν και παράλλθλα κα επιφζρει τθ δθμιουργία μιασ πιο 

ενθμερωμζνθσ βάςθσ επί τθσ οποίασ κα καταγράφονται, κα αναλφονται και κα διεκδικοφνται οι 

ςυλλογικζσ δράςεισ (π.χ. δθμιουργία κράτουσ πρόνοιασ). Σα μζλθ του κοινωνικοφ ςυνόλου κατά 

αυτόν τον τρόπο κα είναι ςε κζςθ να προβαίνουν ςτθ διεφρυνςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ των 

υπαρχόντων δθμόςιων αγακϊν και ταυτόχρονα ςτθν ποιοτικι βελτίωςθ και ποςοτικι αφξθςι τουσ.  

  Ο εργαλειακόσ διαδικαςτικόσ ρόλοσ αποτελεί τον τζταρτο τρόπο με τον οποίο θ εκπαίδευςθ 

ωφελεί τθν ατομικι ελευκερία. Η ίδια θ εκπαιδευτικι διαδικαςία πζρα από τον αυτονόθτο ρόλο τθσ 

(μεταφορά γνϊςθσ κ.τ.λ.) ζχει τθ δυνατότθτα να ωφελεί ςε ζνα δευτερογενζσ επίπεδο τθν 

ελευκερία του ατόμου. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ κοινωνικοποίθςθ θ οποία 

ςυντελείται ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Οι νζοι (μακθτζσ) μζςω τθσ διαπροςωπικισ επαφισ 

που ςυντελείται ςτο ςχολικό περιβάλλον ζχουν τθ δυνατότθτα να επεκτείνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ ι 

να δθμιουργιςουν φιλικζσ ςχζςεισ με άλλα άτομα (πολφτιμο κοινωνικό ςτιριγμα για το μζλλον).  

Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό παράδειγμα δευτερογενοφσ επίδραςθσ που εντάςςεται ςτο πλαίςιο του 

εργαλειακοφ διαδικαςτικοφ ρόλου αποτελεί θ καταπολζμθςθ του φαινομζνου τθσ παιδικισ 

εργαςίασ. Μια ενιςχυμζνθ εκπαιδευτικι δομι θ οποία περιβάλλεται κατά τρόπο ιςχυρό από 

κοινωνικι αποδοχι και παράλλθλα κα χαρακτθρίηεται από ζνα επαρκζσ χρονικό διάςτθμα κα είναι 

ςε κζςθ να πλιξει και να καταςτείλει παρόμοια φαινόμενα κοινωνικοφ οπιςκοδρομιςμοφ.  

  Σζλοσ, δεν μπορεί να αγνοθκεί ο ενιςχυτικόσ και αναδιανεμθτικόσ ρόλοσ που επιτελεί θ 

εκπαίδευςθ αναφορικά με τθ διεφρυνςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ ατομικισ ελευκερίασ. Η ςθμαςία 

του ρόλου αυτοφ φαίνεται ξεκάκαρα ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ εκείνεσ που αντιμετωπίηουν 

προβλιματα παραγκωνιςμοφ και εγκατάλειψθσ από το κοινωνικό ςφνολο. Οι μθ προνομιοφχεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ μποροφν χρθςιμοποιϊντασ τθν εκπαίδευςθ και κατακτϊντασ διαρκϊσ 

υψθλοτζρα εκπαιδευτικά επίπεδα να αυξιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ δθμιουργϊντασ ικανότερεσ 

άμυνεσ προσ το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο που λειτουργεί κατά τρόπο καταπιεςτικό, να 

οργανωκοφν πολιτικά και τελικά να επιτφχουν μια νζα δικαιότερθ κοινωνικι ςυμφωνία. Οι ομάδεσ 

αυτζσ που βρίςκονται ςε μειονεκτικότερθ κζςθ ςε ςχζςθ με άλλεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι οι 

μόνεσ που μποροφν να ευεργετθκοφν από τον αναδιανεμθτικό ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ. 

Χαρακτθριςτικά μποροφμε να αναφζρουμε τισ ενδοοικογενειακζσ ανιςότθτεσ - διακρίςεισ ςτισ 

οποίεσ μπορεί να επιτευχτεί καίριο πλιγμα μζςω τθσ εκπαίδευςθσ.  

  Ζνασ πιο ςυνοπτικόσ μθχανιςμόσ ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ  με τθν επζκταςθ και ενδυνάμωςθ των 

δυνατοτιτων περιγράφεται μζςω δφο βαςικϊν διαφλων που ςε πρϊτο επίπεδο, με τον 

εμπλουτιςμό των δυνατοτιτων και των ευκαιριϊν και ςε δεφτερο επίπεδο, με τθν ανάπτυξθ 

αξιολογικισ κρίςθσ αναφορικά με τθν ορκι χριςθ των δυνατοτιτων. Δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτουσ διαφλουσ αυτοφσ μποροφμε να αντιλθφκοφμε καλφτερα το ρόλο που αςκεί θ εκπαίδευςθ ςτισ 
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ατομικζσ δυνατότθτεσ και να εξερευνιςουμε πλθρζςτερα τθν ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ ςτο ευρφτερο 

πλαίςιο ανάλυςθσ τθσ προςζγγιςθσ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων (Saito, 2003). 

  Οι διαφορετικοί τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ μζςω των δφο προςεγγίςεων και θ 

διαφορετικι φφςθ του εργαλειακοφ ερμθνευτικοφ χαρακτιρα τουσ, εντοπίηονται άκρωσ 

παραςτατικά ςτο κεμελιακό εννοιολογικό πλαίςιο εντόσ του οποίου ςχεδιάηονται οι δθμόςιεσ 

πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ τθσ εκπαίδευςθσ (Wigley και Akkoyunlu-Wigley, 2006). Σο κράτοσ μπορεί 

για παράδειγμα, εξαιτίασ κυρίωσ των ςυνθκιςμζνων οικονομικϊν περιοριςμϊν που το 

χαρακτθρίηουν,  να επιλζξει να διοχετεφςει τουσ πόρουσ που αφοροφν τθ δθμόςια εκπαίδευςθ ςε 

εκείνο το κοινωνικό ςφνολο που είναι ςε κζςθ να ολοκλθρϊςει όχι μόνο τθ βαςικι εκπαίδευςθ 

αλλά και τα μετζπειτα ςτάδιά τθσ, επιλζγοντασ ταυτόχρονα να ςτεριςει τα κονδφλια αυτά από 

κοινωνικζσ ομάδεσ οι οποίεσ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ ι κοινωνικισ τουσ κζςθσ να τα είχαν 

επιτακτικότερθ ανάγκθ. Η επίςθμθ δικαιολογία για τθν επιλογι εφαρμογισ μιασ ανάλογθσ πολιτικισ 

ενδεχομζνωσ κα μποροφςε να ιταν θ πεποίκθςθ πωσ θ οικονομικι μεγζκυνςθ θ οποία κα 

προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ βελτίωςθσ ι τθσ επζκταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ που κα λάβει μόνο ζνα 

τμιμα τθσ κοινωνίασ, ζςτω και αν αυτό κεωρθτικά ανικει ςτισ πιο ευνοθμζνεσ οικονομικά και 

κοινωνικά ομάδεσ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ, κα επιφζρει κετικά πολλαπλαςιαςτικά 

αποτελζςματα ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ.  

  Κατά αυτόν τον τρόπο, άτομα τα οποία ςτερικθκαν είτε τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ τουσ είτε 

τθν προοπτικι επζκταςθσ τθσ (από τθ βαςικι ςε μεγαλφτερα επίπεδα), κα επωφελθκοφν από τα 

πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα αποφεφγοντασ τθν περαιτζρω φτωχοποίθςθ τουσ βελτιϊνοντασ 

ταυτόχρονα τθν κοινωνικι τουσ κζςθ. τον αντίποδα όμωσ μιασ τζτοιασ πολιτικισ, κα 

ςυναντιςουμε το πλαίςιο ανάλυςθσ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων, ςφμφωνα με το οποίο θ 

ςτρατθγικι αυτι αποτελεί ζνα άκρωσ περιοριςτικό (ζωσ και απαράδεκτο) τρόπο αξιολόγθςθσ τθσ 

αξίασ τθσ εκπαίδευςθσ. Πζρα από τα κετικά πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα, τα οποία 

διοχετεφονται ςε μια οικονομία, ακόμθ και αν αποδζκτεσ αυτϊν αποτελοφν τα λιγότερο 

προνομιοφχα άτομα και τα οποία ςαφϊσ αξιολογοφνται ςε μια πρϊτθ ανάγνωςθ ωσ ςθμαντικά και 

ευεργετικά, το γεγονόσ αυτό δεν μπορεί να εγγυθκεί από μόνο του τθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε όρουσ τθσ εγγενισ τθσ διάςταςθσ και ρόλου. Για παράδειγμα, θ κεςμοκζτθςθ του 

υποχρεωτικοφ χαρακτιρα προσ όλουσ τουσ πολίτεσ (από όποιο κοινωνικό ςτρϊμα και αν αυτοί 

προζρχονται) τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ ι θ κρατικι μζριμνα που κα οδθγεί ςτθ βελτίωςθ των 

εκπαιδευτικϊν δομϊν και του γενικότερου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, μζςω τθσ ςυςτθματικισ και 

διαρκϊσ αυξανόμενθσ χρθματοδότθςθσ κα οδθγιςει ςτθ δθμιουργία πολιτϊν που κα μποροφν να 

επιτφχουν τισ βαςικζσ λειτουργικότθτεσ, οι οποίεσ προκφπτουν από τθν παροχι τθσ εκπαίδευςθσ 

προςφζροντασ ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςε ζνα πλικοσ κεμάτων.  

  Σα άτομα δθλαδι που ανικουν ςτισ λιγότερο ευνοθμζνεσ ομάδεσ κα είναι ςε κζςθ, 

εκμεταλλευόμενοι τθν εγγενι ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ, να αποφεφγουν δυςμενείσ για αυτοφσ 

καταςτάςεισ (καλφτερθ υπεράςπιςθ ςε νομικά κζματα κάτι που οδθγεί ςε αντικειμενικότερθ 

λειτουργία των μθχανιςμοφ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ, βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ μζςω 

ενδεχομζνωσ τθσ καλφτερθσ και αποτελεςματικότερθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ υγείασ, αναβάκμιςθ 

τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ ποιοτικότερων πλθροφοριϊν κάτι που μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

ενδυνάμωςθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ ι και ακόμα κετικότερεσ προεκτάςεισ ςε κζματα που 

ςυνδζονται με τον οικονομικό τομζα μζςω τθσ ενεργότερθσ δραςτθριοποίθςθσ ςτισ πιο κεωρθτικά 

τουλάχιςτον ςφνκετεσ και πολφπλοκεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ θ χοριγθςθ δανείων 

ι θ αποκομιδι περιςςότερων κερδϊν διά μζςου επενδυτικϊν ευκαιριϊν).  
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  Οι βαςικζσ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ είναι αυτζσ που ςε τελικι ανάλυςθ μποροφν να ενιςχφςουν 

τθν ικανότθτα των ατόμων να αποφεφγουν όλεσ εκείνεσ τισ δυςμενείσ και άκρωσ επικίνδυνεσ 

καταςτάςεισ που ςυνδζονται με τθν υγεία δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα επίτευξθσ μεγαλφτερου 

προςδόκιμου ηωισ ι μείωςθσ των ποςοςτϊν τθσ παιδικισ κνθςιμότθτασ (κυρίωσ μζςω τθσ 

εκπαίδευςθσ των γυναικϊν). Επιπλζον, θ εκπαίδευςθ είναι αυτι που μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

ενίςχυςθ και καλλιζργεια του ςυλλογικοφ πνεφματοσ τθσ ευκφνθσ το οποίο μπορεί να αποτυπωκεί 

μζςω τθσ ενεργθτικότερθσ εναςχόλθςθσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και κατά αυτόν τον 

τρόπο να οδθγθκοφμε ςε ζνα δθμοκρατικότερο τρόπο διακυβζρνθςθσ. Σζλοσ,  παραμζνοντασ 

ςυνεπισ ςτο κανονιςτικό τθσ πνεφμα θ προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων,  πζρα από τθν 

κριτικι που αςκεί ςε ανάλογεσ εφαρμοηόμενεσ από το κράτοσ πολιτικζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

οδθγιςουν ςε ενδεχόμενεσ αυξιςεισ του ειςοδιματοσ, διατθρεί ςυνεχϊσ τθν επιφυλακτικι τθσ 

κζςθ ςτο κατά πόςο μπορεί αυτι θ αφξθςθ του ειςοδιματοσ να επιφζρει ζνα γενικότερο 

μεταςχθματιςμό άλλων βαςικϊν λειτουργικοτιτων. 

  Η προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων τοποκετϊντασ ςτο κζντρο τθσ ανάλυςισ τθσ το άτομο 

και τθν ευθμερία αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι το κάκε άτομο κα πρζπει να είναι ςε 

κζςθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ που δθμιουργοφνται από τισ κεμελιακζσ του ανάγκεσ (π.χ. 

τροφι, ςτζγθ, περίκαλψθ κ.τ.λ.) προκειμζνου να επιτφχει τθν ευθμερία του και να δθμιουργιςει τισ 

αναγκαίεσ εκείνεσ ςυνκικεσ που κα του επιτρζπουν να ηιςει τθ ηωι του όπωσ εκείνο επικυμεί 

(Anand et al., 2005; Bakhshi et al., 2003; Sen, 1999). Η λογικι που εκπορεφεται από τθν παραπάνω 

πρόταςθ, δικαιολογεί τθ ςταδιακι απεξάρτθςθ τθσ οικονομικισ/αναπτυξιακισ ςκζψθσ από το κατά 

κεφαλιν ειςόδθμα ωσ το πλζον κατάλλθλο και διαδεδομζνο μζτρο τθσ ατομικισ ευθμερίασ. Αυτό 

που αξιολογείται ωσ ςθμαντικότερο από τθν προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων είναι θ 

παράμετροσ άτομο/άνκρωποσ και ςτο τι μπορεί να επιτφχει το άτομο και όχι ςτο τι μπορεί να 

αποκτιςει. Ο βαςικόσ χαρακτιρασ τθσ προςζγγιςθσ είναι ανκρωποκεντρικόσ και όχι 

εμπορευματικόσ (commodities) κεωρϊντασ ότι ζνα υψθλότερο ειςόδθμα από μόνο του δεν μπορεί 

να εξαςφαλίςει τθν αφξθςθ τθσ ατομικισ ευθμερίασ. Η ατομικι ευθμερία προςεγγίηεται ςε όρουσ 

ατομικϊν λειτουργικοτιτων και δυνατοτιτων. Περιγραφικά αυτό αποδίδεται ςτο τι μπορεί να κάνει 

και να είναι το άτομο, όπωσ για παράδειγμα θ ικανότθτά του να τρζφεται ςωςτά, να αποφεφγει 

καταςτάςεισ που προκαλοφν νοςθρότθτα ι κνθςιγζνεια, να μπορεί να διαβάηει, να γράφει και να 

επικοινωνεί, να ςυμμετζχει ενεργά ςτθν κοινωνικι δράςθ, να εμφανίηεται ςτθ δθμόςια ηωι χωρίσ 

ενδοιαςμοφσ.  

 

 

Δεδομζνα Εκπαίδευςησ 

  Η ταξινόμθςθ τθσ εκπαίδευςθσ βαςίηεται ςτο Διεκνζσ Πρότυπο Αξιολόγθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ 

(International Standard Classification of Education – ISCED) 

al., 2006). Η δομι τθσ ταξινόμθςθσ που ωσ ςκοπό ζχει τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν τθσ eurostat 

βαςίηεται ςτον κωδικό ISCED-97, ςφμφωνα με τον οποίο τα εκπαιδευτικά επίπεδα ταξινομοφνται ςε 

εφτά επίπεδα. Σο πρϊτο επίπεδο (level 0) αναφζρεται ςτθν προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ, το 

δεφτερο (level 1) ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, το τρίτο (level 2) ςτθν κατϊτερθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, το τζταρτο (level 3) ςτθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, το πζμπτο (level 4) ςτθ 

μεταδευτεροβάκμια μθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ – ςφντομοσ κφκλοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το 

ζκτο (level 5) ςε πτυχίο ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ ι ιςοδφναμοσ τίτλοσ και το ζβδομο ςε (level 6) 

διδακτορικό ι ιςοδφναμο τίτλο.  
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  Οι μεταβλθτζσ που εκφράηουν τθν ποςοτικι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ είναι: α) το ποςοςτό του 

πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με χαμθλι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97), 

β) το ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 

3 και 4 του ISCED-97) και γ) το ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με ανϊτερθ εκπαίδευςθ 

(επίπεδα 5-6 του ISCED-97), δ) ο ρυκμόσ ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

που εκφράηεται ωσ το ποςοςτό του αρικμοφ μακθτϊν ωσ προσ το ςφνολο του πλθκυςμοφ θλικίασ 

15-24 ετϊν (επίπεδα 3 και 4 του ISCED-97) και ε) ο ρυκμόσ ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ που εκφράηεται ωσ το ποςοςτό του αρικμοφ μακθτϊν ωσ προσ το ςφνολο του 

πλθκυςμοφ θλικίασ 20-24 ετϊν (επίπεδα 5 και 6 του ISCED-97).  

  Οι μεταβλθτζσ που εκφράηουν τθν ποιοτικι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ είναι: α) ο λόγοσ μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ προσ εκπαιδευτικό προςωπικό για τα εκπαιδευτικά επίπεδα 1 ζωσ 3 του ISCED-97 και β) 

ζνασ δείκτθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ ο οποίοσ ενοποιεί τισ αποδόςεισ των μακθτϊν ςε διάφορά 

tests που ςυμμετζχουν. Η τελευταία μεταβλθτι αντλικθκε από τθ ςχετικι εργαςία των Altinok et al. 

(2014), οι οποίοι δθμιοφργθςαν μια διεκνι βάςθ δεδομζνων που αφορά τθν εκπαιδευτικι 

ποιότθτα.  

  Οι περιφζρειεσ με τα υψθλοτζρα ποςοςτά των τριϊν πρϊτων επιπζδων ISCED-97, ωσ μζςοσ όροσ 

για τθν περίοδο 2000-2012 ςυναντϊνται κυρίωσ ςε νότιεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ (Ιςπανία, Ιταλία, 

Πορτογαλία). Χαρακτθριςτικά μποροφμε να αναφζρουμε τθν περίπτωςθ τθσ περιφζρειασ τθσ 

Λιςαβόνασ με 61,35% τθν ίδια ςτιγμι που το αντίςτοιχο ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ περιφζρειασ 

τθσ Δρζςδθσ τθσ Γερμανίασ αγγίηει μόλισ το 4,84%. Αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ παρατθροφνται και ςτισ 

άλλεσ δφο μεταβλθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ. Σόςο ςτθν περίπτωςθ τθσ μεταδευτεροβάκμιασ όςο και 

ςτθν περίπτωςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ χϊρεσ όπωσ θ Αγγλία, θ Φιλανδία, το Βζλγιο, θ 

Ολλανδία ι οι βόρειεσ περιοχζσ τθσ Ιςπανίασ χαρακτθρίηουμε από αυξθμζνα ποςοςτά πλθκυςμοφ 

με ανϊτερεσ γνϊςεισ από τθ βαςικι εκπαίδευςθ. Από τθν άλλθ χϊρεσ όπωσ θ Πορτογαλία, θ 

Ρουμανία, νότιεσ περιοχζσ τθσ Ιταλίασ κακϊσ και άλλεσ περιοχζσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ 

χαρακτθρίηονται από χαμθλότερα ποςοςτά μορφωμζνου πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με τθ Βόρεια 

Ευρϊπθ.  

  Πζρα από τισ ςθμαντικζσ διαφορζσ που ςθμειϊνονται ςε διακρατικζσ περιφερειακζσ ςυγκρίςεισ ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ παρατθροφνται και ιδιαιτζρωσ αυξθμζνεσ διαφορζσ ςε ενδοκρατικζσ 

περιφερειακζσ ςυγκρίςεισ. α χαρακτθριςτικά παραδείγματα μποροφμε να παρακζςουμε το 

Ηνωμζνο Βαςίλειο, με τθν περιφζρεια του Ζςςεξ με 24,1% ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 

ετϊν με ανϊτερθ εκπαίδευςθ κατά μζςο όρο τθ χρονικι περίοδο 2000-2012 ενϊ θ περιφζρεια του 

Εςωτερικοφ Λονδίνου με 49,3%, μια διαφορά δθλαδι τθσ τάξθσ του 25%. Κάτι ανάλογο 

παρατθρείται ςτθ Γαλλία, θ οποία για τθν ίδια μεταβλθτι, θ περιφζρεια του Ιλ-ντε-Φρανσ, θ οποία 

είναι επίςθσ ιδιαιτζρωσ γνωςτι με τθν ονομαςία «παριηιάνικθ περιοχι» ο πλθκυςμόσ 

χαρακτθρίηεται από 37,6% ενϊ θ περιφζρεια τθσ Κορςικισ από 16,8%, μια διαφορά δθλαδι τθσ 

τάξθσ του 20%.      

 

Ελζγχοντασ τη φγκλιςη τησ Εκπαίδευςησ 

  Η διερεφνθςθ τθσ ςφγκλιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ζχει ωσ βαςικι επιδίωξθ τθν 

ανάλυςθ του επιπζδου τθσ ςυνοχισ αυτοφ του βαςικοφ, από πολλζσ ςκοπιζσ, μεγζκουσ. Η φπαρξθ 

τθσ ςφγκλιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι ςε κζςθ να επιβεβαιϊςει τθν παρουςία κοινοφ ςτόχου εκ 

μζρουσ των κρατϊν/περιφερειϊν τθσ Ε.Ε., αναφορικά με τθν προϊκθςθ τθσ μείωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων ι διαφορετικά τθν επίτευξθ από κοινοφ ενόσ ιςορροπθτικοφ ςτόχου. 

Γενικά, θ ζννοια τθσ ςφγκλιςθσ προςφζρει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν εξζταςθ τθσ πορείασ μιασ 
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χϊρασ/περιφζρειασ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ όπωσ επίςθσ τθ διερεφνθςθ ςφνκετων ςχζςεων 

ανάμεςα ςτο ρυκμό μεταβολισ, τισ περιφερειακζσ ανιςότθτεσ τόςο ωσ προσ το χρόνο ι το χϊρο. Σο 

κζμα τθσ διερεφνθςθσ τθσ ςφγκλιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ςε κάκε περίπτωςθ, 

ςχετίηεται με τουσ ςτόχουσ περί ενδυνάμωςθσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ, που ζχει 

κεςπίςει θ ίδια Ε.Ε., κεωρϊντασ ότι θ παρουςία τθσ ςυνοχισ αποτελεί κεμελιακι προχπόκεςθ για 

τθν επίτευξθ και διατιρθςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ προόδου. 

  Πζρα όμωσ από τθν εξζταςθ των ςτόχων (αυτϊν κακαυτϊν) που ζχει κζςει θ Ε.Ε. ι τθν εξζταςθ τθσ 

επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ των εφαρμοηόμενων ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν θ διερεφνθςθ τθσ 

ςφγκλιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ μασ προςφζρει ζνα μεκοδολογικό πλαίςιο θ εφαρμογι του οποίου 

επιτρζπει τθν αξιολόγθςθ του φαινομζνου ςε ςχζςθ με το κεντρικό ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ 

εργαςίασ. υνεπϊσ, αν εξακριβωκεί θ ςφγκλιςθ τθσ εκπαίδευςθσ αυτό κα αποτελεί ευοίωνο γεγονόσ 

τόςο για τθ μεγζκυνςθ όςο και για τθν ανάπτυξθ, μιασ και ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία ι 

εκπαίδευςθ αντιμετωπίηεται ωσ μία από τισ βαςικότερεσ ειςροζσ τόςο τθσ ςυνάρτθςθσ παραγωγισ 

όςο και βαςικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ (Barro and Lee, 1994; 

Barro, 2000b; Desjardins, 2008; Hall and Matthews, 2008). Από τθν άλλθ αν δεν εξακριβωκεί θ 

ςφγκλιςθ αυτό κα ςθμαίνει πωσ θ επικράτθςθ των ανιςοτιτων τθσ εκπαίδευςθσ δε κα επιτρζπουν 

τθν κοινι αξιολόγθςθ τόςο των ειςοδθματικϊν αποτελεςμάτων όςο και των αποτελεςμάτων τθσ 

ευθμερίασ ςε μια κεωρθτικά οικονομικά, κοινωνικά πολιτικά ομοιογενι οικογζνεια 

κρατϊν/περιφερειϊν, όπωσ είναι αυτι τθσ Ε.Ε.  

  Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ βιβλιογραφία τθσ μεγζκυνςθσ αςχολικθκε ιδιαιτζρωσ με τθ μελζτθ του 

φαινομζνου τθσ ςφγκλιςθσ. Η κεωρία τθσ ςφγκλιςθσ προςπακεί να ςυμβάλει ςτθ γενικότερθ 

κατανόθςθ των μακροχρόνιων ςχζςεων μεταξφ οικονομικϊν μεταβλθτϊν με το  νεοκλαςικό 

υπόδειγμα του Solow (1956) να επθρεάηει ςθμαντικά αυτό που μόλισ περιγράψαμε. Σο υπόδειγμα 

αυτό κεωρεί ότι μια οικονομία ςε μακροχρόνιο επίπεδο ςυμπεριφζρεται και λειτουργεί ανεξάρτθτα 

από το αρχικό τθσ ςτάδιο, ανεξάρτθτα δθλαδι από το ςθμείο εκκίνθςισ τθσ. Κεντρικό ερϊτθμα 

αποτζλεςε το αν περιοχζσ που χαρακτθρίηονται από χαμθλότερα επίπεδα ειςοδιματοσ ςυγκλίνουν 

με περιοχζσ που χαρακτθρίηονται από υψθλότερα επίπεδα. φμφωνα λοιπόν με τθ νεοκλαςικι 

κεωρία θ μείωςθ των ειςοδθματικϊν ανιςοτιτων είναι απολφτωσ εφικτι εξαιτίασ των φκινουςϊν 

αποδόςεων του κεφαλαίου, υποςτθρίηοντασ ταυτόχρονα ότι θ διαδικαςία τθσ ςφγκλιςθσ μπορεί να 

επιτευχκεί μζςω τθσ κινθτικότθτασ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ και το αυξθμζνου ρόλου του 

εμπορίου. τον αντίποδα οι νζεσ κεωρίασ μεγζκυνςθσ (ενδογενείσ κεωρίεσ) υποςτθρίηουν μια 

περιςςότερο απαιςιόδοξθ άποψθ ςφμφωνα με τθν οποία οι ανιςότθτεσ δεν μποροφν να 

εξαλειφκοφν εξαιτίασ των ιςχυρϊν μονοπωλιακϊν δομϊν και εξωτερικοτιτων (Barro και Sala-i-

Martin, 1992; Mankiw et al., 1992; Sala-i-Martin, 1996 ).  

  Ο πιο βαςικόσ διαχωριςμόσ που γίνεται ςτο χϊρο τθσ ςφγκλιςθσ είναι αυτόσ μεταξφ τθσ β-

ςφγκλιςθσ και ς- ςφγκλιςθσ (Monfort, 2008). Η ζννοια τθσ β-ςφγκλιςθσ ςχετίηεται άμεςα με τθ 

νεοκλαςικι κεωρία μεγζκυνςθσ και αναφζρεται ςτθ διαδικαςία κατά τθν οποία φτωχότερεσ 

χϊρεσ/περιοχζσ (ι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αδφναμεσ μορφωτικά) αναπτφςςονται 

γρθγορότερα ςε ςχζςθ με τισ πλουςιότερεσ ζωσ ότου καλφψουν τθ διαφορά που τουσ χωρίηει και 

επιτφχουν ζνα κοινό μακροχρόνιο ςθμείο ιςορροπίασ. Η β-ςφγκλιςθ διακρίνεται ςε δφο κατθγορίεσ, 

αυτισ τθσ απόλυτθσ και αυτισ τθσ κατά ςυνκικθ ςφγκλιςθσ (Battisti και Di Vaio, 2006). τθν 

περίπτωςθ κατά τθν οποία οι οικονομίεσ ςυγκλίνουν ςτο ίδιο μακροχρόνιο ςθμείο ιςορροπίασ τότε 

αναφερόμαςτε ςτθν απόλυτθ ενϊ όταν το μακροχρόνιο ςθμείο ιςορροπίασ εξαρτάται από ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά (κεςμικά, κοινωνικά κ.α.) των οικονομιϊν, για τισ οποίεσ μπορεί να ςθμειωκεί 
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ςφγκλιςθ αλλά όχι ςτα ίδια μακροχρόνια επίπεδα, τότε αναφερόμαςτε ςτθν κατά ςυνκικθ β-

ςφγκλιςθ.  

  Μία άλλθ διάςταςθ, απόλυτα ςυνδεδεμζνθ με αυτι τθσ β-ςφγκλιςθσ είναι θ ς-ςφγκλιςθ (Quah, 

1993). Ενϊ θ μεκοδολογία τθσ β-ςφγκλιςθσ εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ ςτθ διαδικαςία κάλυψθσ τθσ 

διαφοράσ θ ς-ςφγκλιςθ αναφζρεται ςτθ μείωςθ των ανιςοτιτων που παρατθροφνται τόςο ςε 

χρονικό όςο και χωρικό επίπεδο. Η β-ςφγκλιςθ είναι αναγκαία αλλά όχι ικανι ςυνκικθ για τθν 

φπαρξθ τθσ ς-ςφγκλιςθσ. Σο γεγονόσ αυτό μπορεί να οφείλεται ςτο ότι, χϊρεσ/περιοχζσ οι οποίεσ 

μπορεί αφενόσ να ςυγκλίνουν θ μια με τθν άλλθ, τθν ίδια ςτιγμι διάφορεσ καταςτάςεισ μπορεί να 

τισ απομακρφνουν, οδθγϊντασ ςτθν τελικι (ι παροδικι χρονικά) διατιρθςθ των ανιςοτιτων. Για 

πολλοφσ αναλυτζσ θ ζννοια τθσ ς-ςφγκλιςθσ υπερτερεί ζναντι τθσ β-ςφγκλιςθσ μιασ και αυτι 

επιτρζπει τθν αποκάλυψθ περιςςότερων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν κατανομι των τιμϊν τθσ 

εξεταηόμενθσ μεταβλθτισ, αποφεφγοντασ τουσ όποιουσ περιοριςμοφσ που ενδζχεται να 

επιβάλλονται από κάποιο μεκοδολογικό υπόδειγμα (Monfort, 2009). 

    τθν εργαςία αυτι βαςιηόμαςτε ςτθν μεκοδολογία που ανζπτυξαν οι Barro και Sala-i-Martin για 

τθν εκτίμθςθ του ςυντελεςτι β, που εξάγεται από τον υπολογιςμό τθσ μθ γραμμικισ 

παλινδρόμθςθσ ελαχίςτων τετραγϊνων τθσ μορφισ: 

  

(1.1) 

 

  Όπου  = θ εκπαιδευτικι μεταβλθτι τθσ περιοχισ i ςτθν αρχι τθσ υπό εξζταςθσ περιόδου,  

=  θ εκπαιδευτικι μεταβλθτι τθσ περιοχισ i ςτο τζλοσ τθσ υπό εξζταςθσ περιόδου, 

 = επεξθγθματικζσ μεταβλθτζσ, β= ρυκμόσ μακροχρόνιασ κατά ςυνκικθ 

ςφγκλιςθσ (Armstrong, 2002). 

  Η ετιςια ταχφτθτα τθσ ςφγκλιςθσ (b) προκφπτει από τθ χριςθ τθσ εξίςωςθσ  

  (1.2) 

 

 

Όπου το Σ ςυμβολίηει τον αρικμό ετϊν που μεςολαβοφν ανάμεςα ςτο αρχικό και τελικό χρόνο των 

παρατθριςεων. Ζνα άλλοσ, ςυχνά χρθςιμοποιοφμενο μζτρο για τθν ταχφτθτα τθσ ςφγκλιςθσ είναι το 

«half- life» που ςυμβολίηεται ωσ τ, το οποίο προκφπτει από τθν εξίςωςθ:  

  (1.3) 

 

και εκφράηει το χρόνο που είναι απαραίτθτοσ προκειμζνου να εξαλειφκοφν οι μιςζσ αρχικζσ 

ανιςότθτεσ (Paas και Schlitte, 2006). 
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Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη τησ φγκλιςησ τησ Εκπαίδευςησ 

 Σο κζμα τθσ ςφγκλιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ζχει αποτελζςει αντικείμενο ανάλυςθσ καλφπτοντασ ζνα 

ευρφ φάςμα διάφορων εκπαιδευτικϊν μεταβλθτϊν ςυνδζοντασ τισ μεταβλθτζσ αυτζσ με ζνα 

πλικοσ παραγόντων και διαδραςτικϊν ςχζςεων. Οι Inkeles και Sirowy (1983), προζβθςαν ςε μια 

ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των εκνικϊν ςυςτθμάτων ωσ προσ τθν πορεία απόκτθςθσ μιασ κοινισ 

παγκόςμιασ μορφισ και προτφπου. Προχωρϊντασ ςτθν κατθγοριοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων και χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ εκπαίδευςθσ (όπωσ ο λόγοσ 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ προσ το μακθτικό πλθκυςμό ι τισ εκπαιδευτικζσ δαπάνεσ) κατζλθξαν 

ςτο ςυμπζραςμα πωσ ςθμειϊνεται ςφγκλιςθ των εκνικϊν εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων (ςε όλα 

μάλιςτα τα επίπεδα), θ οποία μάλιςτα είναι βακιά και διάχυτθ επιδεικνφοντασ τθν τάςθ ςφγκλιςθσ 

και υιοκζτθςθσ κοινϊν δομϊν και πρακτικϊν.  

  Η Babini (1991) χρθςιμοποιϊντασ ωσ μεκοδολογικό εργαλείο τον ςυντελεςτι τθσ διακφμανςθσ για 

μια περίοδο περίπου είκοςι ετϊν (1960-1983) για ζνα μεγάλο δείγμα χωρϊν εκφράηοντασ τθν 

εκπαίδευςθ μζςω του ρυκμοφ εγγραφϊν (ςτα τρία επίπεδα εκπαίδευςθσ) κατζλθξε ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ τα εκπαιδευτικά επίπεδα ςυγκλίνουν μεταξφ τουσ. Μια ιδιαίτερθ επιςιμανςθ 

ςτθν ζρευνά τθσ αποτζλεςε το γεγονόσ ότι θ εντονότερθ ςφγκλιςθ ςθμειϊνεται ςτο πρωτοβάκμια 

επίπεδο εκπαίδευςθσ.  

  Ο Afzal (2012), εςτιάηοντασ ςτο Πακιςτάν, ςτο πλαίςιο τθσ αυξανόμενθσ βιβλιογραφίασ που 

αςχολείται με τθ ςχζςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου και τθσ μεγζκυνςθσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ 

περιοχζσ, διερεφνθςε τθν φπαρξθ ι μθ τθσ απόλυτθσ και τθσ κατά ςυνκικθ ςφγκλιςθσ. Ζχοντασ ωσ 

περίοδο εξζταςθσ τισ τελευταίεσ πζντε δεκαετίεσ (1960-2008) κατζλθξε ςτθν φπαρξθ ςφγκλιςθσ 

(απόλυτθσ και κατά ςυνκικθσ) των επιπζδων αλφαβθτιςμοφ θ οποία μάλιςτα ςυνοδεφεται από 

μείωςθ τθσ φυλετικισ διάκριςθσ ςτουσ ρυκμοφσ ςχολικϊν εγγραφϊν.  

  Ο O’Neill (1995), ζχοντασ ωσ χαρακτθριςτικό τθσ μεκοδολογίασ του τθν υπόκεςθ ότι το απόκεμα 

του ανκρϊπινου κεφαλαίου είναι θ ςυςςϊρευςθ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου το οποίο μάλιςτα δεν 

επθρεάηεται από τα τρζχοντα επίπεδα του ειςοδιματοσ, ζκεςε ωσ κεντρικό ερϊτθμα τθν εξζταςθ 

του βακμοφ κατά τον οποίο θ τάςθ ςφγκλιςθσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςυνδζεται με τθν 

παρουςία των ειςοδθματικϊν ανιςοτιτων ανάμεςα ςε ζνα μεγάλο πλικοσ χωρϊν. Με άλλα λόγια, 

επιχείρθςε να ελζγξει μια βαςικι υπόκεςθ τθσ βιβλιογραφίασ ςφμφωνα με τθν οποία οι 

διακυμάνςεισ των εκπαιδευτικϊν επιπζδων είναι ςε κζςθ να προκαλζςουν μεταβολζσ ςτα 

ειςοδθματικά επίπεδα. φμφωνα με τθν ζρευνά του, ςε ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ θ ςφγκλιςθ που 

ςθμειϊνεται ςτουσ ρυκμοφσ εγγραφϊν οδθγεί ςτθ μείωςθ των ειςοδθματικϊν ανιςοτιτων. τθν 

περίπτωςθ που το δείγμα επεκτακεί ςε ζνα παγκόςμιο επίπεδο ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται και 

χϊρεσ οι οποίεσ δεν ανικουν ςτο μπλοκ των ανεπτυγμζνων χωρϊν θ ςφγκλιςθ τθσ εκπαίδευςθσ δεν 

οδθγεί ςε μια αντίςτοιχθ μείωςθ των ειςοδθματικϊν ανιςοτιτων.  

  Η περιφερειακι διάςταςθ τθσ Ιταλίασ τζκθκε ςτο επίκεντρο τθσ ανάλυςθσ του Felice (2012), ο 

οποίοσ διερεφνθςε για μια εξαιρετικά μεγάλθ χρονικι περίοδο (1891-2001) το ρόλο του 

ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ χρθςιμοποιϊντασ τθ μεκοδολογία τθσ 

ςφγκλιςθσ. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφνκετθ δείκτθ εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τα επίπεδα 

αλφαβθτιςμοφ, τουσ ρυκμοφσ εγγραφϊν και τα μζςα ζτθ εκπαίδευςθσ, κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα 

πωσ θ εκπαιδευτικι ςφγκλιςθ (μαηί με άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ θ μετανάςτευςθ) επθρεάηει κετικά 

τθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ και τθσ παραγωγικότθτασ.  

  Ο Ingram (1994), μελετϊντασ τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ χωρϊν ςυμπζρανε πωσ ςθμειϊνεται ιςχυρι 

ςφγκλιςθ των ρυκμϊν εγγραφϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κακϊσ το κατά κεφαλι Α.Ε.Π. 

αυξάνεται.  
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  Ο Cohen (1996),  χρθςιμοποιϊντασ τουσ ρυκμοφσ μεταβολισ των μζςων ετϊν εκπαίδευςθσ του 

εργατικοφ δυναμικοφ για ζνα μεγάλο δείγμα χωρϊν για τθ χρονικι περίοδο 1965-1985 διαπίςτωςε 

πωσ ςθμειϊνεται ςφγκλιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ μεταβλθτισ.  

  Σζλοσ, οι Sab και Smith (2002),  χρθςιμοποίθςαν τισ ζννοιεσ τισ υγείασ και τθσ εκπαίδευςθσ ωσ 

δείκτεσ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ, με ςκοπό να διαπιςτϊςουν τθν φπαρξθ ςφγκλιςθ ςτθν 

περίπτωςθ 84 χωρϊν για τθ χρονικι περίοδο 1970-1990. Αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ, θ οποία 

αποτυπϊνεται ςτο εμπειρικό πλαίςιο ωσ τα ςυνολικά μζςα ζτθ εκπαίδευςθσ και τα μζςα ζτθ 

εκπαίδευςθσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του ενιλικου πλθκυςμοφ, διαπίςτωςαν τθν φπαρξθ 

απόλυτθσ ςφγκλιςθσ θ οποία μάλιςτα μπορεί να λειτουργιςει άκρωσ ενκαρρυντικά για τθν επίτευξθ 

μεγαλφτερων ρυκμϊν μεγζκυνςθσ των λιγότερων ανεπτυγμζνων χωρϊν με τθ χριςθ και υιοκζτθςθ 

κατάλλθλων κεντρικϊν πολιτικϊν (όπωσ άνοιγμα-εξωςτρζφεια οικονομιϊν, διάχυςθ τεχνολογίασ 

κ.α.).  

 

Εμπειρική Διερεφνηςη τησ β-ςφγκλιςησ τησ Εκπαίδευςησ 

  Μζςα από τθ διερεφνθςθ τθσ ςφγκλιςθσ τθσ ποςοτικισ διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ προσ το 

ποςοςτό του πλθκυςμοφ ανά εκπαιδευτικό επίπεδο προκφπτον κοινά αποτελζςματα ιδίωσ για τισ 

δφο πρϊτεσ εκπαιδευτικζσ μεταβλθτζσ (εκπαιδευτικά επίπεδα 0-2 και 3-4) και κάποιεσ 

διαφοροποιιςεισ ςτθν περίπτωςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (εκπαιδευτικά επίπεδα 5-6). Πιο 

αναλυτικά, ςτθν περίπτωςθ των τριϊν πρϊτων εκπαιδευτικϊν επιπζδων τόςο ςτισ χϊρεσ όςο και 

ςτισ περιφζρειεσ ςθμειϊνεται ςφγκλιςθ  για το ςφνολο του πλθκυςμοφ κακϊσ και για τον ανδρικό 

και τον γυναικείο πλθκυςμό. Η ταχφτθτα ςφγκλιςθ είναι μεγαλφτερθ ςτισ χϊρεσ αγγίηοντασ το 1,96% 

το χρόνο, πράγμα που ςθμαίνει πωσ ςε 35 χρόνια κα ζχουν εξαλειφκεί οι αρχικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανιςότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταβλθτισ. Μία ςθμαντικι ιδιαιτερότθτα παρουςιάηει ο γυναίκειοσ 

πλθκυςμόσ που ςυγκλίνει με ταχφτθτα 2,10% (ςε 33 χρόνια μείωςθ των αρχικϊν ανιςοτιτων) ςε 

επίπεδο χωρϊν ενϊ ςε επίπεδο περιφερειϊν θ ταχφτθτα ςφγκλιςθσ αγγίηει το 2,18%, που 

ςυγκριτικά με τισ άλλεσ δφο κατθγορίεσ πλθκυςμϊν είναι ελαφρϊσ μεγαλφτερθ (Πίν. 1 και 2). 

 

Πίνακασ 1: Ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ χαμθλι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – 

βαςικι εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97), ςε επίπεδο χϊρασ 

 

Αρικμόσ Χωρϊν  
ΕΕ-27   

φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ 

τακερόσ Όροσ -3.33 *** -1.89   -4.51 *** 

  (1.13)   (1.17)   (1.31)   

β-ςφγκλιςθ -0.21 *** -0.21 *** -0.22 *** 

 

(0.02)   (0.03)   (0.03)   

  

 
0.59 

  

0.57 

  

0.59 

  

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 1.96% *** 1.98% *** 2.10% *** 

τ (Half-line) 35   35   33   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

 

 



16 
 

Πίνακασ 2: Ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ χαμθλι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – 

βαςικι εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97), ςε επίπεδο περιφζρειασ 

 

Αρικμόσ Περιφερειϊν 

ΕΕ-28   

232 231 231 

φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ 

τακερόσ Όροσ 3.94 *** -2.30 *** -4.27 *** 

  (0.52)   (0.43)   (0.72)   

β-ςφγκλιςθ -0.18 *** -0.17 *** -0.23 *** 

  (0.01)   (0.01)   (0.01)   

  
0.45 

  
0.47 

  
0.41 

  

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 1.65% *** 1.55% *** 2.18% *** 

τ (Half-line) 42   45   32   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

τα εκπαιδευτικά επίπεδα 3-4 που αντιςτοιχοφν ςτθ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

παρουςιάηεται μια ανάλογθ εικόνα. Οι ταχφτθτεσ ςφγκλιςθσ που ςθμειϊνονται ςτα ςυγκεκριμζνα 

εκπαιδευτικά επίπεδα είναι ελαφρϊσ μικρότερθ ςε ςχζςθ με τθ βαςικι εκπαίδευςθ. ε επίπεδο 

χϊρασ θ ταχφτθτα ςφγκλιςθσ αγγίηει το 1,64%, με μείωςθ των αρχικϊν εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων 

ςε 2 χρόνια και ςε επίπεδο περιφερειϊν θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα αγγίηει το 1,35% με τθν απαίτθςθ 

τθσ παρόδου περίπου μιςοφ αιϊνα για εξάλειψθ των αρχικϊν ανιςοτιτων. Αναφορικά με τθ 

φυλετικι διάκριςθ του πλθκυςμοφ υπερτερεί για μια ακόμθ φορά ο γυναικείοσ πλθκυςμόσ ζναντι 

του ανδρικοφ. Για παράδειγμα, ςε περιφερειακό επίπεδο ο γυναίκειοσ πλθκυςμόσ ςυγκλίνει με 

ταχφτθτα 1,86% ανά χρόνο ενϊ ο ανδρικόσ με μόλισ 1,16% ανά χρόνο (Πίν. 3 και 4).  

 

Πίνακασ 3: Ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

(επίπεδα 3 και 4 του ISCED-97), ςε επίπεδο χϊρασ 

 

Αρικμόσ Χωρϊν  
ΕΕ-27   

φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ 

τακερόσ Όροσ 10.07 *** 9.64 *** 10.83 *** 

  (1.39)   (1.43)   (1.78)   

β-ςφγκλιςθ -0.18 *** -0.15 *** -0.21 *** 

  (0.02)   (0.02)   (0.03)   

  
0.29 

  
0.21 

  
0.31 

  

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 1.64% *** 1.35% *** 1.96% *** 

τ (Half-line) 42   51   35   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 
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Πίνακασ 4: Ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

(επίπεδα 3 και 4 του ISCED-97), ςε επίπεδο περιφζρειασ 

 

Αρικμόσ Περιφερειϊν 

ΕΕ-28   

232 231 231 

φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ 

τακερόσ Όροσ 9.65 *** 8.38 *** 12.07 *** 

  (0.60)   (0.62)   (0.74)   

β-ςφγκλιςθ -0.15 *** -0.13 *** -0.20 *** 

  (0.01)   (0.01)   (0.01)   

  
0.37 

  
0.26 

  
0.39 

  

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 1.35% *** 1.16% *** 1.86% *** 

τ (Half-line) 51   60   37   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

  Σα αποτελζςματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (επίπεδα 5-6) από τθν άλλθ δεν παρουςιάηουν 

τθν ίδια ομοιογενι εικόνα ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά επίπεδα. τθν περίπτωςθ των 

εκνικϊν επιπζδων παρουςιάηεται τάςθ ςφγκλιςθσ (αρνθτικόσ ςυντελεςτισ αλλά ςτατιςτικά μθ 

ςθμαντικόσ) με ταχφτθτα ςφγκλιςθσ του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 1,86% ανά χρόνο (μικρότεροσ ςε 

ςχζςθ με τισ άλλεσ εκπαιδευτικζσ μεταβλθτζσ) ενϊ ςε περιφερειακό επίπεδο δε ςθμειϊνεται 

ςφγκλιςθ. τθν ίδια εκπαιδευτικι μεταβλθτι ςθμειϊνονται διαφοροποιιςεισ και ςτο φυλετικό 

επίπεδο. Ενϊ ςτο επίπεδο των χωρϊν προκφπτει θ ίδια ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και για τα δφο φφλα, θ 

οποία προκφπτει από αρνθτικό αλλά μθ ςτατιςτικά ςθμαντικό ςυντελεςτι ςφγκλιςθσ και αγγίηει το 

ρυκμό του 1,65% ανά χρόνο, ςε επίπεδο περιφερειϊν μόνο ο ανδρικόσ πλθκυςμόσ παρουςιάηει 

τάςθ ςφγκλιςθσ με εξαιρετικά χαμθλι ταχφτθτα (0,07%) (Πίν. 5 και 6). 

 

Πίνακασ 5: Ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ με ανϊτερθ εκπαίδευςθ (επίπεδα 5-6 

του ISCED-97), ςε επίπεδο χϊρασ 

 

Αρικμόσ Χωρϊν  
ΕΕ-27   

φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ 

τακερόσ Όροσ 12.92 *** 10.08 *** 14.80 *** 

  (2.87)   (2.54)   (2.92)   

β-ςφγκλιςθ -0.20   -0.18   -0.18   

  (0.15)   (0.14)   (0.15)   

  
0.09 

  
0.05 

  
0.08 

  

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 1.86%   1.65%   1.65% *** 

τ (Half-line) 37   42   42   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 
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Πίνακασ 6: Ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ με ανϊτερθ εκπαίδευςθ (επίπεδα 5-6 

του ISCED-97), ςε επίπεδο περιφζρειασ 

 

Αρικμόσ Περιφερειϊν 

ΕΕ-28   

232 231 231 

φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ 

τακερόσ Όροσ 7.23 *** 6.01 *** 8.42 *** 

  (0.51)   (0.56)   (0.51)   

β-ςφγκλιςθ 0.04   -0.01   0.10 *** 

  (0.02)   (0.03)   (0.02)   

  
0.01 

  
0.00 

  
0.05 

  

Σαχφτθτα φγκλιςθσ −   0.07%   −   

τ (Half-line) −   1036   −   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

 

   Μία δεφτερθ μεταβλθτι θ οποία ανικει ςτθν ευρφτερθ οικογζνεια τθσ ποςοτικισ διάςταςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, αυτι των ςχολικϊν εγγραφϊν ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, επιβεβαιϊνει τθν 

διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτισ δφο εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ (τθ μεταδευτεροβάκμια και τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ). τθν περίπτωςθ τθσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο 

χωρϊν ςθμειϊνεται ιςχυρι ταχφτθτα ςφγκλιςθσ των ακακάριςτων ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ τάξθσ 

του 8% ανά χρόνο, το οποίο μεταφράηεται ςε μείωςθ των αρχικϊν εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων ςε 

μόλισ 9 χρόνια και ςε περιφερειακό επίπεδο ςθμειϊνεται ςφγκλιςθ αλλά με πολφ μικρότερθ 

ταχφτθτα θ οποί αγγίηει το 2,74% για 121 περιφζρειεσ τθσ Ζνωςθσ (τθν περίοδο 2000-2012) και 

3,21% για 159 περιφζρεισ (τθν περίοδο 2001-20012) (Πίν. 7 και 8). 

 

Πίνακασ 7: Ρυκμόσ ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (επίπεδα 3-4 του 

ISCED-97), ςε επίπεδο χωρϊν 

 

Αρικμόσ Χωρϊν  EE-26 

τακερόσ Όροσ 25.09 *** 

  (5.83)   

β-ςφγκλιςθ -0.62 *** 

  (0.18)   
  

0.59   

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 8.06% *** 

τ (Half-line) 9   
Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 
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Πίνακασ 8: Ρυκμόσ ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (επίπεδα 3-4 του 

ISCED-97), ςε επίπεδο περιφερειϊν 

 

Αρικμόσ Περιφερειϊν 121 159 

Χρονικι Περίοδοσ 2000-2012 2001-2012 

τακερόσ Όροσ 13.03 *** 14.52 *** 

  (3.35)   (2.61)   

β-ςφγκλιςθ -0.28 *** -0.32 *** 

  (0.09)   (0.07)   
  

0.16   0.23   

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 2.74% *** 3.21% *** 

τ (Half-line) 25   22   
Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

τθν περίπτωςθ του ακακάριςτου ρυκμοφ ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

προκφπτει ςφγκλιςθ ςτο εκνικό επίπεδο με εξαιρετικι χαμθλι ταχφτθτα τθσ τάξθσ του 1,35% ανά 

χρόνο ενϊ δε ςθμειϊνεται ςε περιφερειακό επίπεδο (Πίν. 9 και 10).  

 

Πίνακασ 9: Ρυκμόσ ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (επίπεδα 5-6 του ISCED-97), 

ςε επίπεδο χωρϊν 

 

Αρικμόσ Χωρϊν  EE-26 

τακερόσ Όροσ 26.46 *** 

  (7.27)   

β-ςφγκλιςθ -0.15   

  (0.16)   
  

−0.008   

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 1.35%   

τ (Half-line) 51   
Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 
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Πίνακασ 10: Ρυκμόσ ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (επίπεδα 5-6 του ISCED-97), 

ςε επίπεδο περιφερειϊν 

 

Αρικμόσ Περιφερειϊν 120 159 

Χρονικι Περίοδοσ 2000-2012 2001-2012 

τακερόσ Όροσ 13.64 *** 12.84 *** 

  (4.82)   (3.93)   

β-ςφγκλιςθ 0.01   0.02   

  (0.11)   (0.10)   
  

-0.008   -0.004   

Σαχφτθτα φγκλιςθσ −   −   

τ (Half-line) −   −   
Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

 

  Για τθν εξζταςθ τθσ ποιοτικισ διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο που περιορίηεται 

ςε διακρατικζσ αναλφςει εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ περιφερειακϊν δεδομζνων, χρθςιμοποιοφνται δφο 

είδθ μεταβλθτϊν. Η πρϊτθ αναφζρεται ςτο λόγο μακθτικοφ πλθκυςμοφ προσ εκπαιδευτικό 

προςωπικό και θ διερεφνθςθ τθσ ςφγκλιςθσ για 25 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ για τθ χρονικι περίοδο 2001-

2011, παρουςιάηει κετικά αποτελζςματα. Για τθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι μεταβλθτι 

ςθμειϊνεται ςφγκλιςθ με χαμθλι όμωσ ταχφτθτα, θ οποία αγγίηει περίπου το 2,8% ανά χρόνο(Πίν. 

11). 

 

Πίνακασ 11: Λόγοσ μακθτικοφ πλθκυςμοφ προσ εκπαιδευτικό προςωπικό για τα εκπαιδευτικά 

επίπεδα 1 ζωσ 3 του ISCED-97 

 

Αρικμόσ Χωρϊν  EE-25 

τακερόσ Όροσ 2.79   

  (1.75)   

β-ςφγκλιςθ -0.29 ** 

  (0.12)   
  

0.07   

Σαχφτθτα φγκλιςθσ 2.85%   

τ (Half-line) 24   
Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

Η δεφτερθ μεταβλθτι που χρθςιμοποιείται για να ελεχκεί θ ποιοτικι διάςταςθ ςτθσ εκπαίδευςθ 

αναφζρεται ςε ζνα ποιοτικό δείκτθ εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ εκφράηει τισ αποδόςεισ των μακθτϊν 

ςτα διάφορά tests που ςυμμετζχουν. ε όλεσ τισ διακρίςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταβλθτισ για 21 

χϊρεσ (20 ςτθ χωρικι διάκριςθ) για τθ χρονικι περίοδο 1995-2009, ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, 

ανδρικοφ, γυναίκειου, αςτικοφ πλθκυςμοφ κακϊσ και πλθκυςμοφ τθσ υπαίκρου ςθμειϊνεται 

ςφγκλιςθ με ταχφτθτα που ξεπερνά ςυντριπτικά όλεσ τισ προθγοφμενεσ που εξετάςκθκαν (από 21% 
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ςτο γυναικείο πλθκυςμό ζωσ 32,6% ςτισ αςτικοφσ και ςτουσ αγροτικοφσ πλθκυςμοφσ) πράγμα που 

ςθμαίνει πωσ ςε διάςτθμα δφο ζωσ  τριϊν ετϊν κα ςθμειωκεί εξάλειψθ των αρχικϊν εκπαιδευτικϊν 

ανιςοτιτων (Πίν. 12).  

 

Πίνακασ 12: Δείκτθσ Εκπαιδευτικισ Ποιότθτασ 

 

Αρικμόσ 
Χωρϊν  

ΕΕ-21 ΕΕ-21 ΕΕ-21 ΕΕ-20 ΕΕ-20 

φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ 
Αςτικόσ 

Πλθκυςμόσ 
Πλθκυςμόσ 
Τπαίκρου 

τακερόσ 
Όροσ 

539.59 *** 531.59 *** 520.42 *** 559.48 *** 545.71 *** 

 (77.06)   (101.08)   (65.84)   (87.33)   (77.51)  

β-ςφγκλιςθ -0.95 *** -0.94 *** -0.92  *** -0.98 *** -0.98 *** 

 (0.13)   (0.17)   (0.11)  (-0.15)   (0.14)  

 

0.72   0.63   0.75   0.70   0.72  

Σαχφτθτα 
φγκλιςθσ 

24.96% *** 23.45% *** 21.05% *** 32.60% *** 32.60% *** 

τ (Half-line) 3   3   3   2   2  

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

Εμπειρική Διερεφνηςη τησ ς-ςφγκλιςησ τησ Εκπαίδευςησ 

  Η εξζλιξθ τθσ τιμισ τθσ διακφμανςθσ τθσ ποςοτικισ διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ προσ τθ βαςικι 

εκπαίδευςθ εκφράηει μια δυναμικι αφξθςθ των ανιςοτιτων μζςα ςτθν εξεταηόμενθ χρονικι 

περίοδο, τόςο ςε επίπεδο χωρϊν όςο και περιφερειϊν. Σο εφροσ των τιμϊν κυμαίνεται από 0,54 

ζωσ 0,63 ςε επίπεδο χωρϊν και ςε από 0,42 ζωσ 0,51 ςε επίπεδο περιφερειϊν (Πίν. 13 και χ.1).  

 

Πίνακασ 13: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ χαμθλι 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – βαςικι εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.42 0.54 

2001 0.44 0.55 

2002 0.44 0.57 

2003 0.46 0.58 

2004 0.47 0.58 

2005 0.46 0.58 

2006 0.47 0.58 

2007 0.48 0.58 

2008 0.49 0.59 

2009 0.50 0.61 

2010 0.51 0.62 

2011 0.50 0.61 

2012 0.51 0.63 
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χεδιάγραμμα 1: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

χαμθλι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – βαςικι εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97) 

 

 
 

τθν περίπτωςθ του ανδρικοφ πλθκυςμοφ θ τιμι τθσ διακφμανςθσ παρουςιάηει πτωτικι πορεία, 

εκφράηοντασ ουςιαςτικά τθ μείωςθ των ανιςοτιτων. Η μείωςθ αυτι παρουςιάηεται εντονότερα 

ςτθν περίπτωςθ των περιφερειϊν (από 0,59 ζωσ 0,51) ςε ςχζςθ με αυτι των χωρϊν (από 0,59 ζωσ 

0,65) (Πίν.14, χ.2). 

 

 Πίνακασ 14: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ανδρικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ χαμθλι 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – βαςικι εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.59 0.59 

2001 0.60 0.60 

2002 0.59 0.62 

2003 0.59 0.63 

2004 0.57 0.63 

2005 0.55 0.61 

2006 0.55 0.61 

2007 0.55 0.62 

2008 0.54 0.64 

2009 0.54 0.65 

2010 0.53 0.65 

2011 0.51 0.64 

2012 0.51 0.65 
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χεδιάγραμμα 2: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ανδρικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

χαμθλι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – βαςικι εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97) 

 

 
 

  τθν περίπτωςθ του γυναικείου πλθκυςμοφ προκφπτουν αντικρουόμενα ςυμπεράςματα. Ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ των περιφερειϊν παρουςιάηεται τάςθ μείωςθσ των ανιςοτιτων (από 0,44 ςε 0,37) κάτι 

ανάλογο δεν ιςχφει ςε εκνικι κλίμακα, όπου ςθμειϊνεται διατιρθςθ ςτθ διαχρονικι εξζλιξθ των 

ανιςοτιτων (από 0,50 ςε 0,61), διατθρϊντασ όμωσ για μια ςφντομθ χρονικι περίοδο (2004-2008) 

μια ςτάςιμθ πορεία (κοινι τιμι διακφμανςθσ τθσ τάξθσ του 0,56) (Πίν. 15, χ.3).  

 

Πίνακασ 15: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του γυναικείου πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ χαμθλι 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – βαςικι εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.44 0.50 

2001 0.44 0.52 

2002 0.44 0.54 

2003 0.43 0.55 

2004 0.42 0.56 

2005 0.40 0.56 

2006 0.40 0.56 

2007 0.40 0.56 

2008 0.40 0.56 

2009 0.39 0.59 

2010 0.39 0.60 

2011 0.38 0.60 

2012 0.37 0.61 
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χεδιάγραμμα 3: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ανδρικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

χαμθλι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – βαςικι εκπαίδευςθ (επίπεδα 0-2 του ISCED-97) 

 

 
 

τθν περίπτωςθ τθσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ τιμι τθσ διακφμανςθσ παρουςιάηει μια 

περιςςότερο ομοιόμορφθ εικόνα. Ελζγχοντασ το ςφνολο του πλθκυςμοφ παρουςιάηεται μια 

ςυνεχισ πτωτικι τάςθ των ανιςοτιτων τόςο ςε εκνικό (από 0,838 ςε 0,31)  όςο και ςε περιφερειακό 

επίπεδο (από 0,37 ςε 0,31) (Πίν. 16, χ.4).  

 

Πίνακασ 16: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 3-4 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.38 0.37 

2001 0.38 0.38 

2002 0.38 0.38 

2003 0.36 0.37 

2004 0.34 0.36 

2005 0.33 0.34 

2006 0.33 0.33 

2007 0.33 0.33 

2008 0.32 0.33 

2009 0.32 0.32 

2010 0.32 0.32 

2011 0.31 0.31 

2012 0.31 0.31 
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χεδιάγραμμα 4: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 3-4 του ISCED-97) 

 

 
 

 

  Κατά αντιςτοιχία ςθμειϊνεται κοινι πτωτικι τάςθ ςτθ φυλετικι διάκριςθ του πλθκυςμοφ. τον 

ανδρικό πλθκυςμό τιμι τθσ διακφμανςθσ μειϊνεται από 0,38 ςε 0,32 ςτθν περίπτωςθ των χωρϊν 

και από 0,36 ςε 0,31 ςτθν περίπτωςθ των περιφερειϊν (Πίν. 17, χ.5).  

 

Πίνακασ 17: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ανδρικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 3-4 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.36 0.38 

2001 0.37 0.38 

2002 0.36 0.38 

2003 0.35 0.37 

2004 0.33 0.36 

2005 0.33 0.34 

2006 0.33 0.33 

2007 0.33 0.34 

2008 0.32 0.33 

2009 0.32 0.33 

2010 0.32 0.33 

2011 0.32 0.32 

2012 0.31 0.32 
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χεδιάγραμμα 5: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ανδρικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 3-4 του ISCED-97) 

 

 
 

  το γυναικείο πλθκυςμό, θ τιμι τθσ διακφμανςθσ κυμαίνεται ςε ζνα εφροσ τιμϊν από 0,37 ζωσ 

0,30 ςε εκνικι κλίμακα και από 0,40 ζωσ 0,30 ςε περιφερειακι κλίμακα (Πίν. 18, χ.6).  

 

Πίνακασ 18: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του γυναικείου πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 3-4 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.40 0.37 

2001 0.40 0.38 

2002 0.39 0.38 

2003 0.36 0.37 

2004 0.35 0.36 

2005 0.33 0.35 

2006 0.33 0.34 

2007 0.33 0.34 

2008 0.32 0.33 

2009 0.32 0.33 

2010 0.32 0.32 

2011 0.31 0.31 

2012 0.30 0.30 
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χεδιάγραμμα 6: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του γυναικείου πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν ζωσ 

μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 3-4 του ISCED-97) 

 

 
 

  Ενϊ ςτθ διερεφνθςθ τθσ β-ςφγκλιςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ προζκυψαν ςε κάποιο βακμό 

αντιφατικά αποτελζςματα, θ ς-ςφγκλιςθ από τθν άλλθ προςφζρει περιςςότερο ςαφι 

ςυμπεράςματα αναφορικά με τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ. Ζτςι 

λοιπόν, ςτο χωρικό διαχωριςμό κακϊσ και ςτθ φυλετικι διάκριςθ θ τιμι τθσ διακφμανςθσ μειϊνεται 

ςυνεχϊσ, υποδθλϊνοντασ τθν πτωτικι τάςθ των ανιςοτιτων. Σο εφροσ τιμϊν, ςτο οποίο 

αποτυπϊνεται θ πτωτικι πορεία, ξεκινά από περίπου 0,40 και καταλιγει ςτο τζλοσ τθσ 

εξεταηόμενθσ περιόδου ςτο 0,30 (Πίν. 19-21, χ.7-9).  

 

Πίνακασ 19: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 5-6 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.41 0.44 

2001 0.40 0.37 

2002 0.40 0.37 

2003 0.37 0.37 

2004 0.35 0.33 

2005 0.35 0.33 

2006 0.34 0.32 

2007 0.34 0.32 

2008 0.33 0.31 

2009 0.33 0.31 

2010 0.33 0.30 

2011 0.33 0.29 

2012 0.32 0.29 
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Πίνακασ 20: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ανδρικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 5-6 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.42 0.41 

2001 0.41 0.36 

2002 0.40 0.37 

2003 0.38 0.37 

2004 0.36 0.34 

2005 0.36 0.33 

2006 0.35 0.32 

2007 0.35 0.32 

2008 0.34 0.31 

2009 0.34 0.33 

2010 0.34 0.32 

2011 0.35 0.30 

2012 0.34 0.31 

 

 

 

Πίνακασ 21: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του γυναικείου πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 5-6 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2000 0.42 0.50 

2001 0.41 0.41 

2002 0.41 0.41 

2003 0.38 0.40 

2004 0.36 0.37 

2005 0.35 0.36 

2006 0.35 0.36 

2007 0.35 0.35 

2008 0.33 0.34 

2009 0.33 0.33 

2010 0.33 0.32 

2011 0.33 0.32 

2012 0.32 0.30 
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χεδιάγραμμα 7: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 5-6 του ISCED-97) 

 

 
 

 

 

 

 

χεδιάγραμμα 8: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του ανδρικοφ πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 5-6 του ISCED-97) 
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χεδιάγραμμα 9: Σιμι Διακφμανςθσ Ποςοςτό του γυναικείου πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν με 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (επίπεδα 5-6 του ISCED-97) 

 

 
 

  Η δεφτερθ μεταβλθτι με τθν οποία εκφράηεται θ ποςοτικι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ είναι αυτι 

του ακακάριςτου ρυκμοφ των ςχολικϊν εγγραφϊν. τθν περίπτωςθ του ακακάριςτου ρυκμοφ των 

ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςθμειϊνεται πτωτικι τάςθ των 

ανιςοτιτων θ οποία γίνεται εντονότερθ ςτθν περίπτωςθ των χωρϊν μετά το 2006 ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ των περιφερειϊν οι ανιςότθτεσ μειϊνονται για τθ χρονικι περίοδο του 2001-2004 και 

ζπειτα θ διαδικαςία χάνει τθ δυναμικι τθσ με αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ διακφμανςθσ για τθ χρονικι 

περίοδο 2005-2008, μετά από τθν οποία θ διαδικαςία τθσ μείωςθσ του ψαλιδίςματοσ των 

ανιςοτιτων επανακάμπτει (Πίν. 22, χ.10). 

Πίνακασ 22: Σιμι Διακφμανςθσ ρυκμοφ ςχολικϊν εγγραφϊν μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(επίπεδα 3-4 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2001 0.33 0.39 

2002 0.30 0.44 

2003 0.30 0.41 

2004 0.30 0.39 

2005 0.31 0.38 

2006 0.31 0.27 

2007 0.31 0.27 

2008 0.33 0.29 

2009 0.32 0.27 

2010 0.30 0.26 

2011 0.29 0.25 

2012 0.28 0.23 
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χεδιάγραμμα 10: Σιμι Διακφμανςθσ ρυκμοφ ςχολικϊν εγγραφϊν μεταδευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (επίπεδα 3-4 του ISCED-97) 

 

 
 

  τθν περίπτωςθ του ακακάριςτου ρυκμοφ των ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςτο επίπεδο των χωρϊν θ τιμι τθσ διακφμανςθσ μειϊνεται ςτα πρϊτα χρόνια τθσ εξεταηόμενθσ 

περιόδου (εκτόσ του 2005) με τθ διαδικαςία να χάνει τθ δυναμικι τθσ περίοδο του 2010-2012. ε 

περιφερειακό επίπεδο το διάςτθμα εκείνο κατά το οποίο παρουςιάηεται αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ 

διακφμανςθσ είναι ςχεδόν κοινό με τον ακακάριςτο ρυκμό των ςχολικϊν εγγραφϊν τθσ 

μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (2005-2009), με τα υπόλοιπα χρόνια να ςθμειϊνεται μια 

περιςςότερο ςτακερι πορεία (Πίν. 23, χ.11).  

 

 

 

 

Πίνακασ 23: Σιμι Διακφμανςθσ ρυκμοφ ςχολικϊν εγγραφϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (επίπεδα 5-

6 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-2 NUTS-0 

2001 0.51 0.26 

2002 0.49 0.26 

2003 0.47 0.25 

2004 0.47 0.25 

2005 0.48 0.26 

2006 0.48 0.25 

2007 0.50 0.23 

2008 0.51 0.22 

2009 0.51 0.17 

2010 0.49 0.20 

2011 0.48 0.22 

2012 0.49 0.22 

 

  



32 
 

 χεδιάγραμμα 11: Σιμι Διακφμανςθσ ρυκμοφ ςχολικϊν εγγραφϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(επίπεδα 5-6 του ISCED-97) 

 

 
 

 

  Η διακεςιμότθτα των δεδομζνων επιτρζπει τθν αξιολόγθςθ τθσ ς-ςφγκλιςθσ τθσ ποιοτικισ 

διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ μόνο ςτθν περίπτωςθ του λόγου του μακθτικοφ πλθκυςμοφ προσ το 

εκπαιδευτικό προςωπικό. Η τιμι τθσ διακφμανςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταβλθτισ ξεκινά με μικρζσ 

αυξομειϊςεισ (0,14 για το 2001, 0,15 για το 2002, 0,14 για το 2003 και πάλι 0,15 το 2004). Από το 

2005 και μετά θ τιμι τθσ διακφμανςθσ παρουςιάηει αφξθςθ  θ οποία ςτακεροποιείται τα τελευταία 

πζντε χρόνια καλφπτοντασ ζνα εφροσ τιμϊν από 0,16 ζωσ 0,17. Θα πρζπει να ςθμειϊςουμε πωσ θ 

τιμι του 0,17 είναι κοινι για τθ χρονικι περίοδο του 2007-2011, υποδθλϊνοντασ μια ςτακερι 

απεικόνιςθ ςτθ διαχρονικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων ςτο ευρωπαϊκό εκνικό επίπεδο. 

Σα τελευταία ςυνεπϊσ εξεταηόμενα χρόνια θ εικόνα που παρουςιάηει θ ποιοτικι διάςταςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ δεν προςφζρει ενκαρρυντικά αποτελζςματα ςτο κομμάτι του περιοριςμοφ τθσ 

εξζλιξθσ των ανιςοτιτων (Πίν. 24, χ.12).                     

Πίνακασ 24: Σιμι Διακφμανςθσ λόγου μακθτικοφ πλθκυςμοφ προσ εκπαιδευτικό προςωπικό 

(επίπεδα 0-3 του ISCED-97) 

 

Έτος NUTS-0 

2001 0.14 

2002 0.15 

2003 0.14 

2004 0.15 

2005 0.16 

2006 0.16 

2007 0.17 

2008 0.17 

2009 0.17 

2010 0.17 

2011 0.17 
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χεδιάγραμμα 12: Σιμι Διακφμανςθσ λόγου μακθτικοφ πλθκυςμοφ προσ εκπαιδευτικό προςωπικό 

(επίπεδα 0-3 του ISCED-97) 

 

 
 

 

Ο Προςδιοριςτικόσ Ρόλοσ τησ Εκπαίδευςησ ωσ προσ το Ειςόδημα και την Ευημερία 

  Κακϊσ οι οικονομίεσ ολοζνα και περιςςότερο αρχίηουν να αποδίδουν μεγαλφτερο ενδιαφζρον 

ςτθν ζννοια τθσ γνϊςθσ (knowledge-based) θ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ τόςο ςε ατομικό επίπεδο 

(π.χ. ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα κ.α.) όςο και ςε επίπεδο χϊρασ (π.χ. οικονομικι επιτυχία, 

κοινωνικι πρόοδοσ κ.α.) αναλφεται ςυςτθματικότερα με ςκοπό να αναδειχκεί με εμπειρικά ο 

προςδιοριςτικόσ τθσ ρόλοσ. Η εκπαίδευςθ, ζτςι όπωσ αυτι ενςωματϊνεται ςτα ατομικά 

χαρακτθριςτικά, με τθ μορφι των γνϊςεων, των ικανοτιτων ι των δεξιοτιτων μπορεί να επιφζρει, 

όπωσ παρακζςαμε, κετικζσ επιπτϊςεισ ςε αμιγϊσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (ςε τομείσ που 

ςυνδζονται άμεςα με τθν αγορά) κακϊσ και ςε μθ οικονομικζσ, ευρφτερεσ δθλαδι, καταςτάςεισ που 

αφοροφν τόςο ςτο ατομικό επίπεδο (υγεία, υποκειμενικά προςδιοριςμζνθ ευθμερία κ.α.) όςο και 

ςτο ςυλλογικό/κοινωνικό επίπεδο (κοινωνικι πρόοδοσ, καλφτερα ενθμερωμζνοι πολίτεσ, 

ενιςχυτικόσ ρόλοσ των ςυνεργατικϊν ςχζςεων κ.α.) (Boarini et al., 2012).  

  Με άλλα λόγια, θ εκπαίδευςθ δε κα πρζπει να αντιμετωπίηεται μονοδιάςτατα μιασ και μπορεί να 

αποτελζςει ζνα βαςικό προςδιοριςτικό παράγοντα τόςο τθσ μεγζκυνςθσ όςο και τθσ ανάπτυξθσ. τθ 

διεκνι βιβλιογραφία ςθμειϊνονται μάλιςτα μελζτεσ οι οποίεσ υποςτθρίηουν πωσ θ εκπαίδευςθ 

επθρεάηει εντονότερα το αποτζλεςμα ευθμερίασ ςε ςχζςθ με το αποτζλεςμα ειςοδιματοσ. Οι 

Cervellati και Sunde (2005), για παράδειγμα κεωροφν πωσ το ανκρϊπινο κεφάλαιο αποτελεί 

κεντρικό παράγοντα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και πωσ ταυτόχρονα είναι ςε κζςει να ςυνδεκεί 

κατά τρόπο κετικό με τθν μακροηωία.    

  τθν πρόςφατθ βιβλιογραφία αρχίηει και αναδφεται μια (ςχετικι) ομοφωνία ωσ προσ τθν φπαρξθ 

κετικισ κεμελιακισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ (Arnold et al., 

2007). Μετά από τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ του φυςικοφ κεφαλαίου θ 

ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία ςυνείςφερε ςτθν αποτφπωςθ βαςικϊν προςδιοριςτικϊν παραγόντων 

που επθρεάηουν τθν μακροχρόνια οικονομικι μεγζκυνςθ αποδίδοντασ ιδιαίτερθ κζςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ (Benhabib και Spiegel, 1994; Cohen και Soto, 2007 κ.α.) με χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

τθν παραδοχι του Romer (1990) πωσ το ανκρϊπινο κεφάλαιο αποτελεί μια κεμελιακι πθγι τθσ 
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οικονομικισ παραγωγισ.  Θα πρζπει να ςθμειωκεί από τθν άλλθ όμωσ ότι ςε εμπειρικό επίπεδο οι 

μελζτεσ που διερευνοφν τθν επίδραςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ ςυχνά 

καταλιγουν ςε αντικρουόμενα αποτελζςματα (Englander και Gurney, 1994). Ο λόγοσ που 

ενδεχομζνωσ δικαιολογεί τθν ζλλειψθ ξεκάκαρθσ ςχζςθσ μεταξφ ανκρϊπινου κεφαλαίου και 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ, μπορεί να αποδοκεί ςτθ χαμθλι ποιότθτα των δεδομζνων που 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ αναλφςεισ όπωσ επίςθσ ςτθ δυςκολία που ανακφπτει αναφορικά με τθν 

αναγνϊριςθ και αξιολόγθςθ των εξαιρετικά ςφνκετων και πολφπλοκων ςχζςεων που 

αναπτφςςονται ανάμεςα ςτισ δφο ζννοιεσ (OECD, 2000). Γεγονόσ παραμζνει πάντωσ θ διαπίςτωςθ, 

τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε εμπειρικό επίπεδο, ότι θ εκπαίδευςθ αντιμετωπίηεται, ωσ βαςικι 

μάλιςτα, ειςροι ςτο μθχανιςμό επίτευξθ κετικϊν ρυκμϊν μεγζκυνςθσ. 

  Με τθ ςυνεχιηόμενθ αναγνϊριςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ αποπειράκθκε να 

αναλυκεί θ ενδεχόμενθ ςφνδεςι τθσ με τθν κοινωνικοπολιτικι ανάπτυξθ και με τθν ζννοια τθσ 

ελευκερίασ (Kwon, 2009). Αυτό που διαπιςτϊνεται είναι ότι, μζςω τθσ εγγενισ ςθμαςίασ τθσ, θ 

εκπαίδευςθ είναι ςε κζςθ να επεκτείνει τισ πραγματικζσ ατομικζσ ευκαιρίεσ ωσ προσ τθν 

αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων που ςυνδζονται με πρόωρουσ κανάτουσ, ατυχιματα ι και ακόμα να 

οδθγιςει ςτθν αποςτροφι των απόψεων/καταςτάςεων που υιοκετοφν τθν αυκαίρετθ άρνθςθ τθσ 

ηωισ. Γενικά, θ εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζνα ιςχυρό όπλο που οδθγεί τα άτομα ςτο να 

ηουν ςε ζνα υγιεινό περιβάλλον, να διατθροφν ζνα υγιι τρόπο ηωισ να προβαίνουν ςτθ ορκι χριςθ 

των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν κ.α. Η προςζγγιςθ μάλιςτα των ανκρϊπινων δυνατοτιτων ςυνδζει 

άμεςα τθν εκπαίδευςθ με τθν ελευκερία αυτοπραγμάτωςθσ, που μζςω αυτισ οδθγοφνται τα άτομα 

ςε αυτό που πραγματικά κζλουν να είναι και να κάνουν (Sen, 1990). 

  ε εμπειρικό επίπεδο θ εκπαίδευςθ ζχει ςυνδεκεί με καταςτάςεισ υγείασ, ωσ κοινωνικό και 

ατομικό όφελοσ. Ο Kemna (1987) για παράδειγμα, απζδειξε πωσ θ ατομικι εκπαίδευςθ που 

λαμβάνει κανείσ είναι ςε κζςθ να βελτιϊςει το ατομικό επίπεδο υγείασ κάτι που μπορεί να 

οδθγιςει ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο προςδόκιμου ηωισ. Θετικζσ επιπτϊςεισ επίςθσ μποροφν να 

εντοπιςτοφν ςε μια ςθμαντικι κατθγορία αςκενειϊν όπωσ είναι οι ψυχικζσ διαταραχζσ. Ο τρόποσ με 

το οποίο θ εκπαίδευςθ επιδρά ςε αυτιν τθν κατθγορία αςκενειϊν είναι μζςω τθσ κακυςτζρθςθσ 

εμφάνιςθσ των αρχικϊν φαινομζνων των αςκενειϊν (Robins και Helzer, 1984). Οι Feldman et al. 

(1989) για  μελζτθςαν τουσ ρυκμοφσ κανάτων και τον ςχετικό κίνδυνο από αςκζνειασ που 

ςχετίηονται με καρδιακά νοςιματα για τισ Η.Π.Α.. φμφωνα με τθν ζρευνά τουσ, μετά το 1960 οι 

ρυκμοί κανάτου μειϊκθκαν για τουσ περιςςότερο μορφωμζνουσ άνδρεσ ςε ςχζςθ με τουσ λιγότερο. 

Κάτι ανάλογο δεν παρατθρικθκε για τον γυναικείο πλθκυςμό, όπου ςε αυτιν τθν περίπτωςθ οι 

ρυκμοί δεν μεταβλικθκαν ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το μορφωτικό επίπεδο.  

  Ο McMahon (2000) απζδειξε ότι, μια αφξθςθ κατά 20% του Α.Ε.Π. των δθμοςίων δαπανϊν που κα 

προορίηονται για τθν εκπαίδευςθ και μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 20% των ςχολικϊν εγγραφϊν ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, μζςα ςε μια περίοδο των 40 ετϊν, μπορεί να οδθγιςει ςε μια μείωςθ 

τθσ παιδικισ κνθςιμότθτασ κατά 0,3% και ςε μια αφξθςθ του προςδόκιμου ηωισ κατά ζνα ζτοσ.  Οι 

Meara et al. (2008), εξετάηουν τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ ςε ςχζςθ με το προςδόκιμο ηωισ και τθ 

κνθςιμότθτα ανάμεςα ςε μθ ιςπανόφωνουσ μαφρουσ και λευκοφσ των Η.Π.Α. καταλιγοντασ ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ με εξαίρεςθ τον ανδρικό πλθκυςμό των μαφρων όλοι οι υπόλοιπο πλθκυςμό 

θλικίασ 25 ετϊν απόλαυςαν βελτιϊςεισ του προςδόκιμου ηωισ τουσ το οποίο ςυνδζεται με αυξιςεισ 

των εκπαιδευτικϊν επιπζδων. Οι Castelló-Climent και Domenech (2008), επιβεβαίωςαν τθ κετικι 

ςχζςθ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν επιπζδων και μζςων ετϊν εκπαίδευςθσ για 108 χϊρεσ για μια 

περίοδο 40 ετϊν.  
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Εμπειρική Διερεφνηςη τησ χζςησ τησ Εκπαίδευςησ με την Μεγζθυνςη 

  Η διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν μεγζκυνςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω του κατά 

κεφαλιν ειςοδιματοσ. Οι μεκοδολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι αυτζσ τθσ μεκόδου των 

panel ελαχίςτων τετραγϊνων και quantile regression (median) analysis. Η παλινδρόμθςθ του 

quantile είναι ζνα είδοσ  παλινδρόμθςθσ που χρθςιμοποιείται ςτθ ςτατιςτικι και τθν οικονομετρία. 

Ενϊ θ μζκοδοσ των ελαχίςτων τετραγϊνων εκτιμά των υποςυνκικθ μζςω τθσ εξαρτθμζνθσ 

μεταβλθτισ, ζχοντασ ωσ δεδομζνεσ τισ τιμζσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν θ μεκοδολογία του 

quantile regression (median) ςτοχεφει ςτθν εκτίμθςθ είτε του υπό ςυνκικθ διάμεςου είτε του 

άλλων quantile τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ. Η διερεφνθςθ κα πραγματοποιθκεί τόςο ςτθν 

περίπτωςθ των χωρϊν όςο και ςτθν περίπτωςθ των περιφερειϊν. Η ςχζςθ που κα διερευνθκεί 

είναι:  

 

 

(1.4

) 

 

  Οι μεταβλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο υπόδειγμα είναι: 

 

 Ακακάριςτο κατά κεφαλιν εγχϊριο προϊόν ( ) – Α.Ε.Π. (εκφραςμζνο ςε purchasing 

power standard - pps). Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι αντλικθκε από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ 

eurostat.  

 Ακακάριςτοσ κεφαλαιακόσ ςχθματιςμόσ ( ) ωσ ποςοςτό του Α.Ε.Π.. Η ςυγκεκριμζνθ 

μεταβλθτι αντλικθκε από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ παγκόςμιασ τράπεηασ.  

 Ετιςια πλθκυςμιακι αφξθςθ ( ). Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι αντλικθκε από τθ βάςθ 

δεδομζνων τθσ παγκόςμιασ τράπεηασ.  

 Δείκτθσ διαφκοράσ κλίμακασ ( ) (TI Corruption Perception Index 0 για τισ πλζον 

διεφκαρμζνεσ χϊρεσ και 10 για τισ πλζον διαφανείσ). Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι αντλικθκε 

από τθ βάςθ δεδομζνων του Διεκνι Οργανιςμοφ Διαφάνειασ.  

 Ετιςια πλθκυςμιακι αφξθςθ του αςτικοφ πλθκυςμοφ ( ). Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι 

αντλικθκε από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ παγκόςμιασ τράπεηασ. 

 Ποςοςτό δαπανϊν (δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ) για ζρευνα και ανάπτυξθ ωσ ποςοςτό του Α.Ε.Π 

( ) - R&D. Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι αντλικθκε από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ 

παγκόςμιασ τράπεηασ.  

 Άκροιςμα των εξαγωγϊν και των ειςαγωγϊν διαιρεμζνο με τθν αξία του Α.Ε.Π. (εκφραςμζνο 

ςε τρζχουςα αξία δολαρίων) ( ).Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι αντλικθκε από τθ βάςθ 

δεδομζνων τθσ παγκόςμιασ τράπεηασ. 

  Ποςοςτό του εργατικοφ δυναμικοφ με δευτεροβάκμια ( ) και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

( ). Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι αντλικθκε από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ παγκόςμιασ 

τράπεηασ. 
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  Η παραπάνω ςχζςθ εκτιμικθκε ςτθν περίπτωςθ των χωρϊν για τθ χρονικι περίοδο 1995-2011. Οι 

δφο μεταβλθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ (δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια) είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ και 

κετικζσ. Από τισ υπόλοιπεσ μεταβλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο υπόδειγμα  αυτζσ που διατθροφν 

κετικι ςχζςθ με το κατά κεφαλιν ειςόδθμα είναι ο κεφαλαιακόσ ςχθματιςμόσ, το εμπόριο και οι 

δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ (Πίν. 25). 

 

Πίνακασ 25: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Μεγζκυνςθσ, ςε επίπεδο χωρϊν 

 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι lny 

τακερόσ Όροσ 6.82 *** 

  (0.46)   

Κεφαλαιακόσ χθματιςμόσ 0.01 ** 

  (0.005)   

Εμπόριο 0.004 *** 

  (0.001)   

R&D 0.16 * 

  (0.09)   

Πλθκυςμιακι Μεταβολι -0.05   

  (0.10)   

Μεταβολι Αςτικοφ Πλθκυςμοφ 0.11   

  (0.09)   

Δείκτθσ Διαφκοράσ 0.05   

  (0.01)   

Μεταδευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 0.01 *** 

  (0.006)   

Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 0.02 *** 

  (0.005)   

Αρικμόσ Χωρϊν 28   

Αρικμόσ Παρατθριςεων 366   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

  Η μεκοδολογία του Quantile Process Estimates δείχνει πωσ  οι εκπαιδευτικζσ μεταβλθτζσ δεν είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, παρά μόνο θ μεταβλθτι τθσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο 9ο 

quantile ςτο οποίο εμφανίηεται με αρνθτικό πρόςθμο και με χαμθλό ςυντελεςτι (-0,0084). τθν ίδια 

μεκοδολογία οι μεταβλθτζσ του εμπορίου, των δαπανϊν για ζρευνα και ανάπτυξθ και θ 

πλθκυςμιακι μεταβολι είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ και κετικζσ ςε όλα τα quantiles. Η μεταβλθτι 

τθσ αςτικοποίθςθσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι και κετικι ςτα τρία πρϊτα quantiles. Ο κεφαλαιακόσ 

ςχθματιςμόσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικόσ και αρνθτικόσ ςε όλα τα quantiles (εκτόσ των τριϊν 

πρϊτων). Η μεταβλθτι τθσ διαφκοράσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι και κετικι μόνο ςτα 4 ζωσ 7 

quantiles ( Πίν.26, χ. 13). 
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Πίνακασ 26: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Μεγζκυνςθσ, ςε επίπεδο χωρϊν μζςω του Quantile Process 

Estimates  

 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι lny 

Quantile  

τακερόσ 
Όροσ S t rd Δn 

0.1 8.4241 *** 0.0112   0.0022 ** 0.2744 *** 0.2245 *** 

  (0.34)   (0.007)   (0.001)   (0.05)   (0.07)   

0.2 8.8068 *** 0.0049   0.0024 ** 0.2724 *** 0.2536 *** 

  (0.29)   (0.006)   (0.001)   (0.07)   (0.05)   

0.3 9.0114 *** -0.0071   0.0021 *** 0.1881 *** 0.2668 *** 

  (0.21)   (0.005)   (0.0005)   (0.04)   (0.05)   

0.4 8.9943 *** -0.0068 * 0.0022 *** 0.1943 *** 0.3037 *** 

  (0.16)   (0.003)   (0.0003)   (0.04)   (0.04)   

0.5 9.1268 *** -0.0098 *** 0.0021 *** 0.1840 *** 0.3651 *** 

  (0.16)   (0.003)   (0.0002)   (0.04)   (0.05)   

0.6 9.2549 *** -0.0119 *** 0.0019 *** 0.1912 *** 0.3888 *** 

  (0.18)   (0.003)   (0.0002)   (0.04)   (0.05)   

0.7 9.3525 *** -0.0121 *** 0.0019 *** 0.1767 *** 0.3247 *** 

  (0.19)   (0.004)   (0.0002)   (0.04)   (0.06)   

0.8 9.7634 *** -0.0151 *** 0.0019 *** 0.2040 *** 0.4105 *** 

  (0.24)   (0.005)   (0.0003)   (0.06)   (0.09)   

0.9 10.1708 *** -0.0128 * 0.0023 *** 0.2091 *** 0.3023 ** 

  (0.18)   (0.006)   (0.0002)   (0.06)   (0.13)   

Quantile  Δd c hs ht 
  0.1 0.1691 ** 0.0090   -0.0016   0.0041   

    (0.07)   (0.03)   (0.003)   (0.003)   

  0.2 0.1127 ** 0.0011   -0.0027   0.0026   

    (0.05)   (0.04)   (0.003)   (0.003)   

  0.3 0.0986 ** 0.0305   -0.0004   0.0029   

    (0.03)   (0.02)   (0.001)   (0.003)   

  0.4 0.0420   0.0431 *** -0.0001   0.0020   

    (0.03)   (0.01)   (0.001)   (0.002)   

  0.5 0.0007   0.0427 *** 0.0000   0.0023   

    (0.03)   (0.01)   (0.001)   (0.002)   

  0.6 -0.0186   0.0418 ** 0.0003   0.0015   

    (0.03)   (0.01)   (0.001)   (0.002)   

  
0.7 0.0225 

  
0.0489 

*** 
0.0001 

  -
0.0014 

  

    (0.05)   (0.01)   (0.001)   (0.002)   

  
0.8 -0.0714 

  
0.0303 

  
-0.0027 

  -
0.0025 

  

    (0.08)   (0.02)   (0.002)   (0.002)   

  
0.9 -0.0761 

  
0.0256 

  
-0.0084 

*** -
0.0051 

  

    (0.11)   (0.02)   (0.002)   (0.003)   

  Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 
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χεδιάγραμμα 13: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Μεγζκυνςθσ, ςε επίπεδο χωρϊν μζςω του Quantile Process 

Estimates  
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 Για τθν περίπτωςθ των περιφερειϊν, εξαιτίασ του περιοριςμοφ που προκαλεί θ διακεςιμότθτα των 

δεδομζνων οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να ελεγχκεί εμπειρικά θ ςχζςθ 

διαφοροποιοφνται ςε κάποιο βακμό. Όλεσ οι μεταβλθτζσ των περιφερειϊν ζχουν αντλθκεί από τθν 

eurostat. Για τισ περιφζρειεσ λοιπόν οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι: 

 

 Ακακάριςτο κατά κεφαλιν εγχϊριο προϊόν ( ) – Α.Ε.Π. (εκφραςμζνο ςε purchasing 

power standard - pps).  

 Ακακάριςτοσ κεφαλαιακόσ ςχθματιςμόσ ( ) ωσ ποςοςτό του Α.Ε.Π.  

 Ετιςια πλθκυςμιακι αφξθςθ ( ).  

 Πλθκυςμιακι πυκνότθτα, ωσ ο λόγοσ του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ προσ το μζγεκόσ τθσ 

( ). 

 υνολικζσ δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ ωσ ποςοςτό του Α.Ε.Π. ( ) (total intramural 

R&D expenditure (GERD)) 

 Ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 με δευτεροβάκμια ( ) και τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ ( ) 
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Σα αποτελζςματα που προκφπτουν είναι ότι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ είναι οι μεταβλθτζσ: τθσ 

πλθκυςμιακισ μεταβολισ, τθσ πλθκυςμιακισ πυκνότθτασ, του κεφαλαιακοφ ςχθματιςμοφ κακϊσ 

και των δφο βαςικϊν εκπαιδευτικϊν μεταβλθτϊν (τθσ μεταδευτεροβάκμιασ και τθσ τριτοβάκμιασ). 

Η μόνθ μεταβλθτι που δε χαρακτθρίηεται από ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα είναι αυτι των δαπανϊν 

για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ. Σο τελευταίο αποτελεί ζνα παράδοξο του μοντζλου μιασ και κα 

αναμζναμε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι εξαιτίασ τθσ υψθλισ, ςε κεωρθτικό επίπεδο 

τουλάχιςτον, ςυςχζτιςισ τθσ με τθν μεταβλθτι τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κα παρουςίαηε μια 

παρόμοια επίδραςθ με αυτι τθσ τριτοβάκμιασ ι ζςτω τθσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Και οι 

δφο ςυντελεςτζσ των εκπαιδευτικϊν μεταβλθτϊν χαρακτθρίηονται από χαμθλοφσ ςυντελεςτζσ με 

τον ςυντελεςτι τθσ τριτοβάκμιασ να υπερτερεί ζςτω και ελάχιςτα (0.02>0.01) (Πίν.27). 

 

Πίνακασ 27: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Μεγζκυνςθσ, ςε επίπεδο περιφερειϊν 

 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι lny 

τακερόσ Όροσ 8.71 *** 

  (0.16)   

Κεφαλαιακόσ χθματιςμόσ 0.004 ** 

  (0.001)   

R&D -0.002   

  (0.0008)   

Πλθκυςμιακι Μεταβολι 0.009 *** 

  (0.001)   

Πυκνότθτα Πλθκυςμοφ 0.0004 *** 

  (0.0001)   

Μεταδευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 0.01 *** 

  (0.003)   

Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 0.02 *** 

  (0.002)   

Αρικμόσ Περιφερειϊν 256   

Αρικμόσ Παρατθριςεων 1404   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

  τθ μεκοδολογία του Quantile Process Estimates θ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ζωσ το 7ο 

quantile ζχει αρνθτικό πρόςθμο του οποίου θ επίδραςθ όςο ανεβαίνουμε τθν κλίμακα μειϊνεται. 

το 8ο  quantile δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικόσ ενϊ τζλοσ ςτθν περίπτωςθ του 9ου quantile είναι 

οριακά ςτατιςτικά ςθμαντικόσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 10% (0.1055) και κετικόσ. τθν ίδια 

μεκοδολογία θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι ςτατιςτικι ςθμαντικι ςε όλα τα quantiles. Θα πρζπει 

να ςθμειϊςουμε πωσ ο ςυντελεςτισ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μειϊνεται (ζςτω και οριακά) 

όςο ανεβαίνουμε τα quantiles.  

  τατιςτικά ςθμαντικζσ είναι και οι δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ παρουςιάηοντασ τθν ίδια 

(ςχεδόν) επίδραςθ ςε όλα τα quantiles. Μόνο ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου quantile θ επίδραςθ 

μειϊνεται ςτο μιςό ςχεδόν τθσ τιμισ των υπολοίπων quantiles. Σζλοσ θ κεφαλαιακι επζνδυςθ είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικι ςε όλα τα quantiles αλλά ο ςυντελεςτισ είναι αρνθτικόσ ςε όλα τα ςε όλα τα 

quantiles, διατθρϊντασ μια μάλλον ςτακερι πορεία (Πίν. 28, χ. 14). 
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Πίνακασ 28: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Μεγζκυνςθσ, ςε επίπεδο περιφερειϊν, μζςω του Quantile Process 

Estimates 

 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι lny 

Quantile  
τακερόσ 

Όροσ S rd Δn d hs ht 

0.1 9.5049 *** 
-

0.0075 *** 0.0762 *** 0.0113 *** 0.0000 * 
-

0.0089 *** 0.0215 *** 

  (0.08)   (0.002)   (0.008)   (0.001)   (0.000)   (0.000)   (0.001)   

0.2 9.5931 *** 
-

0.0079 *** 0.0823 *** 0.0115 *** 0.0001 *** 
-

0.0079 *** 0.0190 *** 

  (0.06)   (0.001)   (0.006)   (0.001)   (0.000)   (0.000)   (0.001)   

0.3 9.6966 *** 
-

0.0090 *** 0.0775 *** 0.0122 *** 0.0001 *** 
-

0.0068 *** 0.0170 *** 

  (0.06)   (0.001)   (0.009)   (0.001)   (0.000)   (0.000)   (0.001)   

0.4 9.7742 *** 
-

0.0092 *** 0.0964 *** 0.0137 *** 0.0001 *** 
-

0.0058 *** 0.0136 *** 

  (0.07)   (0.002)   (0.01)   (0.002)   (0.000)   (0.000)   (0.001)   

0.5 9.8297 *** 
-

0.0098 *** 0.0994 *** 0.0132 *** 0.0001 *** 
-

0.0046 *** 0.0123 *** 

  (0.06)   (0.001)   (0.01)   (0.001)   (0.000)   (0.000)   (0.001)   

0.6 9.8654 *** 
-

0.0089 *** 0.1101 *** 0.0141 *** 0.0001 *** 
-

0.0038 *** 0.0100 *** 

  (0.06)   (0.001)   (0.01)   (0.001)   (0.000)   (0.000)   (0.001)   

0.7 9.9026 *** 
-

0.0088 *** 0.1095 *** 0.0144 *** 0.0001 *** 
-

0.0026 *** 0.0086 *** 

  (0.07)   (0.002)   (0.01)   (0.001)   (0.000)   (0.000)   (0.001)   

0.8 9.9962 *** 
-

0.0082 *** 0.1144 *** 0.0153 *** 0.0001 *** 
-

0.0010   0.0047 *** 

  (0.10)   (0.002)   (0.02)   (0.002)   (0.000)   (0.001)   (0.001)   

0.9 10.0911 *** 
-

0.0108 *** 0.0497 *** 0.0237 *** 0.0001 *** 0.0021   0.0055 *** 

  (0.08)   (0.002)   (0.01)   (0.003)   (0.000)   (0.001)   (0.001)   
Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 
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χεδιάγραμμα 14: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Μεγζκυνςθσ, ςε επίπεδο περιφερειϊν μζςω του Quantile 

Process Estimates 
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Εμπειρική Διερεφνηςη τησ χζςησ τησ Εκπαίδευςησ με την Ανάπτυξη 

  Η διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν μεγζκυνςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ 

μεταβλθτισ του προςδόκιμου ηωισ. Οι μεκοδολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι πάλι αυτζσ τθσ 

μεκόδου των panel ελαχίςτων τετραγϊνων και quantile regression (median) analysis. Η ςχζςθ που 

κα διερευνθκεί είναι ίδια (1.4) μόνο που αυτι τθ φορά ςτθ κζςθ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ θ 

εξαρτθμζνθ μεταβλθτι κα είναι αυτι του προςδόκιμου ηωισ. Η ςυγκεριμζνθ μεταβλθτι ζχει 

αντλθκεί από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ παγκόςμιασ τράπεηασ και εκφράηει τα ςυνολικά αναμενόμενα 

χρόνια που κα ηιςει κάποιοσ ςε μια χϊρα κατά τθ ςτιγμι τθσ γζννθςισ του (life expectancy at birth- 

le).  

  Η παραπάνω ςχζςθ εκτιμικθκε ςτθν περίπτωςθ των χωρϊν για τθ χρονικι περίοδο 1995-2011. Οι 

δφο βαςικζσ μεταβλθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ (μεταδευτεροβάκμια και τριτοβάκμια) είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ και επιδροφν κατά τρόπο κετικό ςτο προςδόκιμο ηωισ. τατιςτικά ςθμαντικζσ είναι πάλι 

(όπωσ και ςτθν περίπτωςθ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ) οι μεταβλθτζσ του κεφαλαιακοφ 

ςχθματιςμοφ, του εμπορίου και των δαπανϊν για ζρευνα και ανάπτυξθ. Η μόνθ διαφορά ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι ότι θ μεταβλθτι του κεφαλαιακοφ ςχθματιςμοφ αςκεί αρνθτικι 

επίδραςθ ςτο προςδόκιμο ηωισ (Πίν. 29). 
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Πίνακασ 29: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Ανάπτυξθσ, ςε επίπεδο χωρϊν 

 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι le 

τακερόσ Όροσ 64.75 *** 

  (1.60)   

Κεφαλαιακόσ χθματιςμόσ -0.06 *** 

  (0.01)   

Εμπόριο 0.01 ** 

  (0.005)   

R&D 1.33 *** 

  (0.42)   

Πλθκυςμιακι Μεταβολι 0.15   

  (0.46)   

Μεταβολι Αςτικοφ Πλθκυςμοφ 0.38   

  (0.42)   

Δείκτθσ Διαφκοράσ 0.07   

  (0.11)   

Μεταδευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 0.09 *** 

  (0.02)   

Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 0.2 *** 

  (0.02)   

Αρικμόσ Χωρϊν 28   

Αρικμόσ Παρατθριςεων 366   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

  Η μεκοδολογία του Quantile Process Estimates δείχνει πωσ και οι δφο βαςικζσ εκπαιδευτικζσ 

μεταβλθτζσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςχεδόν ςε όλα τα quantiles. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι από το 2ο quantile και πάνω ενϊ θ ανϊτερθ 

εκπαίδευςθ είναι ςτατιςτικι ςθμαντικι από το 4ο και πάνω. Ανάμεςα όμωσ ςτθν εκπαίδευςθ και 

ςτο προςδόκιμο ηωισ αναπτφςςεται αρνθτικι ςχζςθ θ οποία μάλιςτα βαίνει αυξανόμενθ κακϊσ 

διανφουμε τα quantiles. Η μεταβλθτι του κεφαλαιακοφ ςχθματιςμοφ ςτθν ίδια μεκοδολογία αςκεί 

αρνθτικι επίδραςθ ςτο προςδόκιμο ηωισ και είναι ςτατιςτικά ςθμαντικόσ από το 3ο quantile και 

πάνω (Πίν. 30, χ.15). 
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Πίνακασ 30: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Ανάπτυξθσ, ςε επίπεδο χωρϊν, μζςω του Quantile Process 

Estimates 

 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι le 

Quantile  
τακερόσ 

Όροσ S t rd Δn 

0.10 74.72 *** 0.00   -0.01   2.10 *** 1.43 *** 

  (1.60)   (0.02)   (0.006)   (0.33)   (0.53)   

0.20 78.59 *** -0.05   0.00   2.40 *** 2.92 *** 

  (1.94)   (0.03)   (0.002)   (0.21)   (0.53)   

0.30 79.47 *** -0.08 ** 0.00 * 2.08 *** 3.50 *** 

  (1.88)   (0.03)   (0.002)   (0.22)   (0.49)   

0.40 81.05 *** -0.12 *** 0.00 * 2.02 *** 3.71 *** 

  (1.45)   (0.02)   (0.002)   (0.23)   (0.42)   

0.50 82.18 *** -0.12 *** -0.01 *** 1.82 *** 3.63 *** 

  (1.01)   (0.02)   (0.002)   (0.22)   (0.39)   

0.60 83.04 *** -0.15 *** -0.01 *** 1.53 *** 3.48 *** 

  (0.93)   (0.02)   (0.001)   (0.19)   (0.40)   

0.70 83.81 *** -0.15 *** 0.00 ** 1.96 *** 3.09 *** 

  (1.09)   (0.02)   (0.002)   (0.41)   (0.42)   

0.80 85.16 *** -0.17 *** -0.01 *** 2.17 *** 2.46 *** 

  (1.03)   (0.02)   (0.001)   (0.37)   (0.58)   

0.90 87.19 *** -0.19 *** 0.00   2.14 *** 2.50 *** 

  (1.08)   (0.02)   (0.004)   (0.38)   (0.75)   

Quantile  Δd c hs ht 
  0.10 1.08 *** -0.30 * -0.03 * 0.02   
    (0.41)   (0.15)   (0.01)   (0.02)   
  0.20 0.03   -0.50 *** -0.05 *** -0.01   
    (0.49)   (0.11)   (0.01)   (0.02)   
  0.30 -0.32   -0.40 *** -0.04 *** -0.02   
    (0.46)   (0.11)   (0.01)   (0.02)   
  0.40 -0.54   -0.39 *** -0.04 *** -0.03 * 
    (0.37)   (0.11)   (0.01)   (0.01)   
  0.50 -0.32   -0.34 *** -0.04 *** -0.05 *** 
    (0.35)   (0.11)   (0.009)   (0.01)   
  0.60 -0.25   -0.29 ** -0.04 *** -0.04 *** 
    (0.36)   (0.12)   (0.007)   (0.01)   
  0.70 -0.25   -0.40 ** -0.05 *** -0.04 ** 
    (0.40)   (0.16)   (0.009)   (0.01)   
  0.80 0.27   -0.50 *** -0.05 *** -0.05 *** 
    (0.60)   (0.15)   (0.009)   (0.01)   
  0.90 -0.08   -0.44 *** -0.07 *** -0.05 ** 
    (0.71)   (0.16)   (0.01)   (0.02)   
  Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 

***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 
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χεδιάγραμμα 15: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Ανάπτυξθσ, ςε επίπεδο χωρϊν μζςω του Quantile Process 

Estimates 

 

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

COR

-.3

-.2

-.1

.0

.1

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

FCF

0

1

2

3

4

5

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

POP

-2

-1

0

1

2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

URBPOP

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

RD

-.020

-.015

-.010

-.005

.000

.005

.010

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

TRADE

-.12

-.10

-.08

-.06

-.04

-.02

.00

.02

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

SEC

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

TERTIARY

70

75

80

85

90

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Quantile

C

Quantile Process Estimates

 
 

  Για τθν περίπτωςθ των περιφερειϊν κα πρζπει να αναφζρουμε πωσ ςε ςχζςθ με πριν είναι 

λιγότερεσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ δεδομζνων. Η μεταβλθτι του προςδόκιμου ηωισ κατά τθ γζννθςθ 

ζχει από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ eurostat. Όλεσ οι μεταβλθτζσ που ειςάγονται ςτο μοντζλο 

χαρακτθρίηονται από ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα. Από όλεσ αυτζσ τισ μεταβλθτζσ μόνο ο 

κεφαλαιακόσ ςχθματιςμόσ αςκεί αρνθτικι επίδραςθ ςτο προςδόκιμο ηωισ. Μία πρϊτθ 

δικαιολόγθςθ μπορεί να ςυνδζεται με τθν περιβαλλοντικι μόλυνςθ και με τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

που επιφζρει ςτθ δθμόςια υγεία. τθν εξζταςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ θ εκπαιδευτικι μεταβλθτι τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ φαίνεται να αςκεί μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτο προςδόκιμο ηωισ ςε ςχζςθ 

με τθ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (0.21>0.11). Οι ςυντελεςτζσ των ςυγκεκριμζνων μεταβλθτϊν 

εμφανίηονται ωσ μεγαλφτεροι (ζςτω και ελαφρϊσ) ςε ςχζςθ με πριν. 

  Οι δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ χαρακτθρίηονται από ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα κάτι που δικαιολογείται από τθ κεωρθτικι ςκοπιά μιασ και ζνα καινοτόμο 

περιβάλλον μπορεί να ςυςτακεί και να λειτουργιςει όταν ςθμειϊνεται υψθλι και δυναμικι 

παρουςία μορφωμζνου εργατικοφ δυναμικοφ. το ςυγκεκριμζνο υπόδειγμα θ τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ αςκεί ςτατιςτικά ςθμαντικι και κετικι επίδραςθ ςτο προςδόκιμο ηωισ. Η ανϊτερθ 

εκπαίδευςθ είναι αυτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί όλεσ τισ κετικζσ και ευεργετικζσ επιδράςεισ 

που θ ζρευνα για ανάπτυξθ μπορεί να προςφζρει τόςο ςε κοινωνικό όςο και ςε οικονομικό 

επίπεδο. Ζνα αποτζλεςμα που ενδεχομζνωσ μασ προβλθματίηει είναι αυτό τθσ αςτυφιλίασ. Η 

πλθκυςμιακι πυκνότθτα ςτο ςυγκεκριμζνο υπόδειγμα φαίνεται να αςκεί κετικι επίδραςθ ςτο 

προςδόκιμο ηωισ (Πίν. 31). 
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Πίνακασ 31: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Ανάπτυξθσ, ςε επίπεδο περιφερειϊν 

 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι le 

τακερόσ Όροσ 69.14 *** 

  (0.74)   

Κεφαλαιακόσ χθματιςμόσ -0.03 *** 

  (0.008)   

R&D 0.47 *** 

  (0.16)   

Πλθκυςμιακι Μεταβολι 0.01 ** 

  (0.007)   

Πυκνότθτα Πλθκυςμοφ 0.002 *** 

  (0.0006)   

Μεταδευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 0.11 *** 

  (0.02)   

Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 0.21 *** 

  (0.01)   

Αρικμόσ Περιφερειϊν 177   

Αρικμόσ Παρατθριςεων 1012   

Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 

 

  τθ μεκοδολογία του Quantile Process Estimates θ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικι μζχρι το 7ο quantile. Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι αςκεί αρνθτικι επίδραςθ θ 

οποία όςο προχωράμε ςτα quantiles μειϊνεται. Η τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι μόνο ςτο 3ο ζωσ το 7ο quantiles. Η επίδραςθ που αςκεί ςτο προςδόκιμο ηωισ είναι κετικι 

αλλά μειϊνεται όςο προχωράμε ςτα quantiles. Παρόμοια είναι και θ περίπτωςθ των δαπανϊν τθσ 

ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι ζωσ το 7ο quantile, 

αςκεί κετικι αλλά μειωμζνθ επίδραςθ όςο προχωράμε ςτα quantiles. Ο κεφαλαιακόσ ςχθματιςμόσ 

είναι ςτατιςτικά ςθμαντικόσ ςε όλα τα quantiles εκτόσ του 8ου. Μια αντίςτροφθ ςχζςθ όμωσ 

αναπτφςςεται ανάμεςα ςτθ ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι και το προςδόκιμο ηωισ. Σζλοσ, μία άλλθ 

μεταβλθτι που κα είχε ενδιαφζρον ςτθν περίπτωςθ του προςδόκιμου ηωισ αυτι τθσ πλθκυςμιακισ 

πυκνότθτασ παρατθροφμε πωσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι ςε όλα τα quantiles εκτόσ από το 

τελευταίο. Ανάμεςα ςτισ δφο μεταβλθτζσ αναπτφςςεται μια αντίςτροφθ ςχζςθ (Πίν. 32, χ. 16). 
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Πίνακασ 32: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Ανάπτυξθσ, ςε επίπεδο περιφερειϊν, μζςω του Quantile Process 

Estimates 

 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι le 

Quantile  
τακερόσ 

Όροσ S rd Δn d hs ht 

0.1 80.5516 *** -0.1948 *** 0.7755 *** 0.1616 *** -0.0002 ** -0.0598 *** 0.0250   

  (1.03)   (0.03)   (0.08)   (0.01)   (0.000)   (0.01)   (0.01)   

0.2 82.0776 *** -0.2122 *** 0.5548 *** 0.1613 *** -0.0003 *** -0.0540 *** 0.0242   

  (0.72)   (0.02)   (0.07)   (0.01)   (0.000)   (0.006)   (0.01)   

0.3 82.1591 *** -0.1896 *** 0.4053 *** 0.1557 *** -0.0003 *** -0.0548 *** 0.0402 ** 

  (0.83)   (0.02)   (0.07)   (0.01)   (0.000)   (0.006)   (0.01)   

0.4 81.9464 *** -0.1289 *** 0.3214 *** 0.1193 *** -0.0003 *** -0.0529 *** 0.0390 *** 

  (0.94)   (0.03)   (0.07)   (0.01)   (0.000)   (0.01)   (0.01)   

0.5 81.3699 *** -0.0905 *** 0.2123 *** 0.0991 *** -0.0003 *** -0.0379 *** 0.0365 *** 

  (0.67)   (0.02)   (0.06)   (0.01)   (0.000)   (0.007)   (0.01)   

0.6 80.8997 *** -0.0515 *** 0.1864 *** 0.0802 *** -0.0003 *** -0.0279 *** 0.0303 *** 

  (0.59)   (0.01)   (0.05)   (0.01)   (0.000)   (0.007)   (0.009)   

0.7 81.4322 *** -0.0556 *** 0.1095 ** 0.0896 *** -0.0002 *** -0.0172 ** 0.0154 * 

  (0.59)   (0.01)   (0.05)   (0.01)   (0.000)   (0.007)   (0.008)   

0.8 81.4116 *** -0.0304   0.0518   0.0979 *** -0.0002 *** -0.0080   -0.0009   

  (0.80)   (0.02)   (0.05)   (0.02)   (0.000)   (0.01)   (0.008)   

0.9 82.2871 *** -0.0311 * -0.0421   0.0848 *** -0.0001   -0.0020   -0.0132   

  (0.83)   (0.01)   (0.05)   (0.02)   (0.000)   (0.01)   (0.008)   

 
Σα τυπικά ςφάλματα δίνονται εντόσ των παρενκζςεων 
***, **, * αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 1%, 5%, and 10% αντίςτοιχα 
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χεδιάγραμμα 16: χζςθ Εκπαίδευςθσ-Ανάπτυξθσ, ςε επίπεδο περιφερειϊν μζςω του Quantile 

Process Estimates 
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