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1. Εισαγωγή

Το πρόβλημα της άνισης χωρικής κατανομής του εισοδήματος, των ευκαιριών και των οικονομικών 

δραστηριοτήτων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο εξακολουθεί και σήμερα, παρά την πρόοδο της παγκόσμιας 

οικονομίας τις τελευταίες πέντε μεταπολεμικές δεκαετίες να είναι ένα επίκαιρο θεωρητικό αλλά και 

πρακτικό ζήτημα. Αν και το μέσο επίπεδο ανάπτυξης εχει αυξηθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς μια 

σειρά χώρες (σε διεθνές επίπεδο) ή περιοχές χωρών (σε εθνικό επίπεδο) φαίνεται ότι αδυνατούν να 

ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς. Γύρω από αυτό το θέμα έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές αντιλήψεις σε 

σχέση με τον ρόλο του μηχανισμοί) της αγοράς στην ενίσχυση ή αποδυνάμωση των χωρικών ανισοτήτων

Από την μια πλευρά, οι προσεγγίσεις της συσσωρευτικής αιτιότητας (Myrdal 1957), των πόλων ανάπτυξης

(Peroux 1970. Boudeville 1966), των φαύλων κύκλων (Higgins 1959), της εσωτερικής αποικίας (Hechter

1975) και της εξάρτησης (Harvey 1977. Hymer 1975) θεωρούν ότι είναι στην φύση του καπιταλιστικού

συστήματος μέσω της λειτουργίας του μηχανισμού της αγοράς να παραγει και να αναπαράγα τις

ανισότητες μεταξύ χωρών ή περιοχών. Από την άλλη πλευρά, οι Νεοκλασικές θεωρίες του» '
διαπεριφερειακσύ εμπορίου (Borts 1960. Moroney and Walker 1966, Armstrong and Tay lor 1993) και της 

κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής στο χώρο (Borts 1960, Richardson 1972, Πετράκος 199?)' 

υποστηρίζουν ότι η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και συντελεστών μεταξύ περιοχών οδηγεί στην 

εξισορρόπηση των ανισοτήτων στα επίπεδα εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής1

Αν και στις τελευταίες δεκαετίες έχει εμφανιστεί μεγάλος αριθμός άρθρων και μελετών γύρω από αυτό το 

θέμα το ενδιαφέρον ανανεώθηκε στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία με την εμφάνιση μιας σειράς 

μελετών, οι οποίες επιχειρούν την εκτίμηση των τάσεων σύγκλισης ή απόκλισης μεταξύ χωρών στο νέο 

διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον (Barro and Sala-I-Martin 1991) καθώς και μεταξύ περιφερειών ενός 

ενιαίου οικονομικού χώρου όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση (Abraham and van Rompv 1995. Armstrong 1995. 

Molle and Boeckhout 1995). Στο επίκεντρο των αναλύσεων βρίσκεται μια προσπάθεια εμπειρικής 

αξιολόγησης των θέσεων του κυρίαρχου Νεοκλασικού υποδείγματος για ισόρροπη ανάπτυξη. Τα 

αποτελέσματα αυτών των μελετών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντική μείωση του 

επιπέδου των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ορισμένες όμως μελέτες (Baumol 1986. Fagerberg and 

Verspagen 1995. Funke 1995, Chatteiji and Dewhurst 1996) αναφέρουν την ύπαρξη επιλεκτικών τάσεων 

και ομαδοποιήσεων (convergence clubs) και ασύμμετρων διαταραχών (shocks) στις διάφορες οικονομίες 

που οδηγούν σε χωρικές ανισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Για την Ελλάδα πρόσφατες ερευνες 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια τάση σύγκλισης των Ελληνικών Νομών (Michelis,

1 Για μια αναλυτική παρουσίαση των θεωριών εςισορροπησης και ανισορροπίας/ υπανάπτυξης, καθώς και κάποιων 
ενδιάμεσων προσεγγίσεων βλέπε Κόνσολα (1985) και Λαμπριανίδη (1992).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:57 EEST - 54.226.8.97



Papadopoulos and Papamkos 1996), με ταυτόχρονη όμως απόκλιση από την Ευρωπαϊκή Ένοχη (Lyberaki 

A.. 1996).

Παράλληλα με αυτή την βιβλιογραφία, μια σειρά επίσης πρόσφατων μελετών εξετάζουν σε καθαρά 

Ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή την φορά, την επίδραση της οικονομικής ολοκλήρωσης, δηλαδή της Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής Αγοράς και των πολιτικών του Μάαστριχ, στις περιφερειακές ανισότητες. Οι περισσότερες 

από αυτές τις μελέτες εκτιμούν ότι η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήροχης θα οδηγήσει σε όςυνση των 

περιφερειακών ανισοτήτων για μια σειρά λόγους που αφορούν την χωροθετική συμπεριφορά του 

κεφαλαίου, τον δείκτη γεωγραφικής εγγύτητας και προσπελασιμότητας των διαφόρων περιοχών στις 

μεγάλες Ευρωπαϊκές αγορές, τις διαφορές στην παραγωγική διάρθρωση, καθώς και τις υφιστάμενες 

διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού (CEC 1991. Amin et.al. 

1992. Camagm 1992. CEC 1993).

Αν και οι απόψεις αυτές έχουν σε μεγάλο βαθμό υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν 

οδηγήσει στον σχεδίασμά παρεμβατικών πολιτικών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα όπως το Πρώτο και Δεύτερο 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (ΕΕ 1994, Ανδρικοπούλου 1995), δεν είναι 

σαφές το χωρικό επίπεδο το οποίο αφορούν Δεν είναι δηλαδή σαφές αν οι περιφερειακές ανισότητες θα 

οςυνθούν κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την συνολική αδυναμία του Νότου να παρακολουθήσει τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και τους ρυθμούς ανάπτυξης του Βορρά, ή αν θα οξυνθούν επίσης και σε εθνικό 

επίπεδο με την διεύρυνση των διαφορών στους ρυθμούς και τα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των εθνικών 

κέντρων ανάπτυξης και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Αν και σε κάποιο βαθμό οι διεργασίες 

που συντελσύνται στα διάφορα χωρικά επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους με αλυσιδωτές επιδράσεις από το 

ανώτερο προς το κατώτερο (Πετράκος 1996). το θέμα αυτό δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.

Για την Ελλάδα, όπου οι περιφερειακές ανισότητες οξύνθηκαν έντονα στις τρεις πρώτες μεταπολεμικές 

δεκαετίες και υποχώρησαν στην συνέχεια (Αθανασίου κ.α 1995), οι θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις 

που αφορούν την εξέλιξη του φαινομένου και την συσχέτιση αυτής της εξέλιξης με τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά των περιοχών, τις μεταβολές στην παραγωγική τους διάρθρωση, τις ασκούμενες χωρικές 

πολιτικές και το νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι σχετικά περιορισμένες. Πρόσφατες μελέτες 

αναφέρουν μια σχετικά ασθενή τάση μείωσης των ανισοτήτων σε επίπεδο Νομών στην· περίοδο 1981-1991 

(Michelis, Papadopoulos and Papamkos 1996), ενώ στο επίπεδο των αστικών σχηματισμών αναφερονται 

τάσεις διατήρησης ή και ενίσχυσης του δυναμισμού των δύο μητροπολιτικών κέντρων στην ίδια περίοδο 

(Πετράκος και Τσουκαλάς 1995, Πετράκος και Μαρδάκης 1997).
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Παραλληλα μια σειρά περιοχές της χώρας έξω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, παρουσιάζουν έντονες 

τάσεις αποβιομηχάνισης που έχουν δημιούργησα σοβαρές ανησυχίες για τις χωρικές ισορροπίες στο άμεσο 

μέλλον και έχουν οδηγήσα στην λήψη άμεσων μέτρων από την πολιτεία για τις φθινσυσες βιομηχανικά 

περιοχές (ΦΕΚ 1995. ΥΠΕΘΟ 1995). Αν κανείς συνυπολόγισα και τις σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες 

του Πρωτογενή τομέα, που αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα θα έχουν σοβαρές επιδράσεις στις υφιστάμενες 

πληθυσμιακές ισορροπίες, δημιουργείται μια ασαφής ακόνα αφού τάσεις αποκέντρωσης και συγκέντρωσης 

φαίνεται να συνυπάρχουν στο εθνικό επίπεδο.

Με βάση τα παραπάνω, μια σειρά ερωτήματα τίθενται προς διερεύνηση και αφορούν (α) την αξιολόγηση 

του σημερινού επιπέδου ανισοτήτων τόσο σε ένα ιστορικό πλαίσιο όσο και σε σχέση με τις άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες (β) τη συσχετιση της πορείας ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας με την 

εξειδίκευση την οποία έχουν αναπτύξει στους βασικούς τομείς παραγωγής και τα λοιπά οικονομικά ή 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και (γ) την αξιολόγηση και πρόβλεψη των μελλοντικών διακυμάνσεων στα 

επίπεδα των ανισοτήτων και τις προοπτικές ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας.

Στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας αξιολογούμε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το επίπεδο και την 

εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων της χώρας τόσο διαχρονικά, όσο και σε σύγκριση με τις άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνούμε εμπειρικά τους οικονομικούς 

διαρθρωτικούς γεωγραφικούς και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ 

στο τελευταίο κεφάλαιο συζητάμε τα αποτελέσματα μας και εξάγουμε κάποια βασικά συμπεράσματα.

2. Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι αφενός να θέσα την συζήτηση για τις περιφερειακές ανισότητες στην 

Ελλάδα σε ένα πλαίσιο αναφοράς που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι περιφερειακές ανισότητες στα 

κρατη-μέλη της ΕΕ και αφετέρου να εξετάσει την διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου και να το σύνδεσα 

με την οικονομική ανάπτυξη της χωράς.

Α. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται το κατά κεφαλή ασόδημα των περιφερειών της ΕΕ σε επίπεδο NUTS Π 

μετρσύμενο σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης (purchasing power system) για το έτος 1991. Το 

Διάγραμμα ταξινομεί τις Χώρες της ΕΕ“ κατά αύξσυσα τάξη με βάση το κατακεφαλήν εισόδημα και δίνα

: Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις 12 Χάιρες μέλη της ΕΕ. Το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία αποτελούνται από μια μόνο 
περιφέρεια σε επίπεδο NUTS Π.
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την διασπορά των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών γύρω από τον εθνικό μέσο ορο. Υπάρχουν κατα 

την άποψή μας μια σειρά ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σε αυτό το Διάγραμμα που αξίζει να επισημανθουν.

Διάγραμμα 1 Κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPS των Περιφερειών της Ε.Ε σε επίπεδο NUTS II 
για κάθε Χώρα - μέλος το (1991).
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Κατ' αρχήν βλέπουμε ότι οι χώρες με τις πιο έντονες ανισότητες είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Στην 

περίπτωση της Γερμανίας αυτό οφείλεται στο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των περιφερειών της πρώην 

Αν ατολικής Γερμανίας των οποίων το κατα κεφαλή εισόδημα είναι μικρότερο του Ελληνικού μέσου όρου 

και στο πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της Φραγκφούρτης. Στην περίπτωση της Γαλλίας οι διαφορές 

οφείλονται στο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των υπερπόντιων διαμερισμάτων και στο πολύ υψηλό επίπεδο 

ανάπτυξης του Παρισιού. Ανεξάρτητα από την σημασία που έχουν οι ιστορικοί παράγοντες γεγονός 

παραμένει ότι οι δύο πιο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ (μετά το Λουξεμβούργο) παρουσιάζουν και τις 

μεγαλύτερες περιφερειακές ανισότητες.

Επίσης παρατηρούμε ότι ένας σημαντικός αριθμός χωρών παρουσιάζει έναν έντονο δυϊσμό, όπου το 

επίπεδο ανάπτυξης της μητροπολιτικής περιφέρειας είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των υπολοίπων 

περιφερειών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της τάσης είναι κατά κύριο λόγο η Γαλλία και μετά η 

Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία (και σε μικρότερο βαθμό το Βέλγιο και η Πορτογαλία), όπου το επίπεδο 

ανάπτυξης των μητροπολιτικών περιφερειών υπερβαίνει κατά πολύ αυτό των υπολοίπων Η Ελλάδα 

αντιθέτως η οποία χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης του πληθυσμού στη
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μητρόπολη, εμφανίζεται με τις μικρότερες σχετικά διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των 13 

περιφερειών της και με σχετικά μικρές αποκλίσεις της Αττικής (η οποία είναι δεύτερη μετά την Στερεά 

Ελλαόα) από τις επόμενες στην καταταςη περιφέρειες. Αν και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το βαθμό 

που τα επίσημα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο υψηλός 

βαθμός συγκέντρωσης του πληθυσμού στην περιφέρεια Αττικής δεν συνεπάγεται σημαντικές οικονομίες 

συγκέντρωσης (όπως στο Ασνδίνο ή το Παρίσι) και δεν συνοδεύεται από υψηλότερη παραγωγικότητα της 

εργασίας και συνεπώς υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα.

Αν και στο επίπεδο της θεωρητικής προσέγγισης οι απόψεις διίστανται για την σχέση μεταξύ του επιπέδου 

ανάπτυξης και του βαθμού περιφερειακών ανισοτήτων/ θα έλεγε κανείς ότι τα υφιστάμενα στοιχεία του 

Διαγράμματος 1 υποδηλώνουν μια κατ' αρχήν θετική σχέση ανάμεσα στα δύο μεγέθη, καθώς οι χώρες με 

τα χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης εμφανίζονται να έχουν μικρότερη γεωγραφική ανασοκατανομή από 

αυτές με τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης. Η σχέση μεταξύ επιπέδου ανάπτυξης και βαθμού 

περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ ελέγχθηκε εμπειρικά με τη χρήση οικονομετρικού υποδείγματος4. Τα 

αποτελέσματα της παλινδρόμισης και ο επακόλουθος έλεγχος υποθέσεων δεν παρέχουν εμπειρική 

υποστήριξη στη θέση ότι υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης συνδέονται με πιο έντονες ανισότητες. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα του υποδείγματος οι πιο έντονες ανισότητες που εμφανίζονται σε μια σειρά χώρες δεν' 

οφείλονται στο υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης αλλά στο μεγαλύτερο μέγεθος τους και συνεπώς στο 

μεγαλύτερο αριθμό περιφερειών.

Το βασικό συνεπώς συμπέρασμα αυτής της ανάλυσης είναι, ότι, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα της 

Ελληνικής περιφέρειας (που φαίνεται ότι οφείλονται περισσότερο στο επίπεδο ανάπτυξης της χώρας), οι 

περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα είναι περιορισμένης κλίμακας σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες. Στο βαθμό που οι διαφορές αυτές είναι πραγματικές αφορούν τα επίπεδα εισοδήματος και συνεπώς 

αντανακλούν την παραγωγικότητα κάθε περιφέρειας δημιουργείται ένα καταρχήν ερώτημα για την έντονη 

αναντιστοιχία μεταξύ της χωρικής καταν ομής του εισοδήματος και της χωρικής κατανομής του πληθυσμού 

της χωράς.

' Η Νεοκλασική σχολή προβλέπει μια αιτιώδη αρνητική συσχέτιση, ενώ η σχολή της συσσωρευτικής αιτιότητας μια 
αιτιώδη θετική συσχέτιση. Ενδιάμεσες απόψεις αντίθετα όπως αυτή του WiUiamson (1965) και των Petrakos and 
Brada (1989) υποστηρίζουν ότι υφίσταται μια κωδωνοειδής σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών.
' Εκτιμηθηκε το υπόδειγμα: REG, = t>, + b: DEV. + ώ P, + ε, όπου REG, είναι ένας δείκτης περιφερειακών ανισοτήτων 
για κάθε χώρα DEV,είναι το επίπεδο ανάπτυξης (μέτρουμενο με το κατά κεφαλή ΑΕΠ) και Ρ, είναι το πληθυσμιακό 
μεγεθος κάθε χώρας Από τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές μόνο η δεύτερη (Ρ,) βρέθηκε να έχα στατιστικά 
σημαντική και θετική επίδραση.
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Β. Η διαχρονική εξέ/.ιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ε/κάόα

Είναι κοινή η αίσθηση ότι τα τελευτά ία χρόνια έχει επέλθει μια σοβαρή βελτίωση στους δείκτες ευημερίας 

της Ελληνικής περιφέρειας. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε, τα πρότυπα και τα επίπεδα κατανάλωσης σε 

αρκετες περιπτώσεις προσέγγισαν αυτά των μητροπολιτικών περιοχών και η εσωτερική μετανάστευση 

ανακοπηκε ή περιορίστηκε σε ελάχιστες περιοχές. Ο σκοπός μας εδώ είναι να παρακολουθήσουμε όσο μας 

επιτρέπουν τα διαθέσιμα στοιχεία την διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου και στην συνέχεια να 

αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα για την σχέση του με την αντίστοιχη εξέλιξη οικονομικών μεγεθών σε 

εθνικό επίπεδο.

Στον Πίνακα 1 και στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται δύο δείκτες χωρικής διασποράς ή ανισότητας στα 

επίπεδα ευημερίας των Νομών της Χώρας, όπως μετρώνται από: (α) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Νομών της 

Χώρας σε σταθερές τιμές 1970. (β) τον αριθμό των IX αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους (γ) την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης ανά κάτοικο και (δ) τα τηλέφωνα ανά 1000 κατοίκους 

-μα τα ετη 1971. 1981 και 1991. Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1 και του Διαγράμματος 2. υπάρχουν μια 

σειρά ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σε σχέση με την εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα.

·>

Πίνακας 1 Η Διαχρονική Εξέλιξη των Περιφερειακών Ανισοτήτων στην Ελλάδα, με την χρήση 
του συντελεστή διακύμανσης και του λόγου μεγίστης/ελαχίστης τιμής, 1971, 1981,
1991.

Συντελεστής Διακύμανσης 
σΙχ

Αόγος μεγίστης/ελάχιστης τιμής 
max/ min

Μεταβλητές 1971 1981 1991 1971 1981 1991
ΑΕΠ κατά κεφαλήν 0.24 0,24 0,19 3,37 3.44 2.49
Αυτοκίνητα ΕΧ ανά 1000 
κατοίκους

0.88 0.48 0,40 27,69 14,08 9,44

Κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας οικιακής χρήσης 
ανα κάτοικο

0,75 0.33 0,24 20,32 5.60 2.80

Τηλέφωνα ανά 1000 
κατοίκους

0.53 0.34 0.24 8.03 5.27 3.08

Πηγή: Εκτιμήσεις από Στοιχεία Απογραφών της ΕΣΥΕ

Με δεδομένο ότι τόσο ο συντελεστής διακύμανσης όσο και ο λόγος μεγίστης/ελάχιστης τιμής είναι δείκτες 

απαλλαγμένοι από μονάδες μέτρησης είναι ευθέως συγκρίσιμοι τόσο μεταξύ των περιόδων οσο και μεταξύ 

των μεταβλητών μέτρησης του επίπεδου ευημερίας. Η πρώτη παρατήρηση με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 

aval ότι και οι δύο δείκτες εμφανίζουν για όλους τους τρόπους μέτρησης μια διαχρονική μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων
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Διάγραμμα 2 Διαχρονική εξέλιξη βασικών δεικτών ευημερίας ανά Νομό στην Ελλάδα για την 
περίοδο 1971-1991.

150 -

Ο Η------------------------- -------------------------- 1-------- ;----------------*------------------------- 1-------------------------u-

1971 1981, . 1991 1971 1981 1991
ΑΕΠ κατα κεφαλή Κατανάλωση Οικιακής

Ενέργειας ανα κάτοικο

• ·

1971 1981 1991 1971 1981 1991

Αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους Τηλέφωνα ανά 1000 κατοίκους

Παρατηρούμε επίσης ότι οι δείκτες ανισοτήτων παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των τεσσάρων 

μεταβλητών κυρίως στην αρχή της περιόδου και μεταβάλλονται (μειώνονται) διαχρονικά με διαφορετικούς 

ρυθμούς. Οι μεγαλύτερες ανισότητες το 1971 εμφανίζονται στις μεταβλητές αυτοκινήτων ανά 1000 

κατοίκους" και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο, ενώ οι ανισότητες με βάση το ΑΕΠ ανά 

κάτοικο εμφανίζονται αισθητά χαμηλότερες. Η μείωση του συντελεστή διακύμανσης και του λόγου 

μέγιστσυ/ελαχίστου για το ΑΕΠ ανά κάτοικο είναι σχετικά μικρή συγκρινόμενη με τις μεταβολές στους 

άλλους δείκτες ευημερίας. Ενώ με βάση τους άλλους δείκτες ευημερίας οι ανισότητες έχουν μειωθεί 

σημαντικά μεταξύ των ετών 1971 και 1981. οι τιμές σ/ χ και max/min παραμένουν σταθερές στην περίοδο 

αυτή. Με δεδομένο ότι οι μεταβλητές του Πίνακα αναμένεται να παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ 

τους σε κάθε χρονική περίοδο, δημισυργείται ένα ερώτημα για την εγκυρότητα των περιφερειακών 

εκτιμήσεων του ΑΕΠ στις αρχές της περιόδου. Αν λάβουμε υπόψη την ύπαρξη της παραοικονομίας, οι 

αποκλίσεις αυτές ενδεχομένως να υποδηλώνουν μια συγκέντρωση της στις αρχές της περιόδου στις πλέον 

ανεπτυγμένες περιοχές. Ενα στοιχείο του συνηγορεί προς αυτή την ερμηνεία είναι ότι η Αττική που κατέχει 

την πρώτη θέση (και με σημαντική διαφορά από τον αμέσως επόμενο Νομό) σε όλες τις περιόδους και για 

όλες τις άλλες μεταβλητές ευημερίας, εμφανίζεται να κατέχει την δεύτερη θέση το 1971. την δέκατη τρίτη 

το 1981 και την δωδέκατη το 1991 με βάση το ΑΕΠ ανά κάτοικο. Το 1991 όμως οι συντελεστές

' Ο δείκτης αυτοκινήτων είναι πιθανά υπερτιμημένος καθώς δεν’ περιλαμβάνει τα αγροτικά αυτοκίνητα που είναι 
διαδεδομένα στις αγροτικές περιοχές και ασφαλώς ικανοποιούν ευρύτερες ανάγκες
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διακύμανσης και οι λόγοι μέγιστου/ελάχιστσυ για τις τέσσερις μεταβλητές συγκλίνουν (με εξαίρεση τα 

αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους) το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο τρόπος μέτρησης του ΑΕΠ ανα 

κάτοικο σε Νομαρχιακό επίπεδο έχει βελτιωθεί και πλησιάζει περισσότερο την πραγματικότητα.

Επίσης παρατηρούμε ότι ενώ το 1971 ένας περιορισμένος αριθμός Νομών ξεπερνά τον μέσο ορο των 

δεικτών ευημερίας της χώρας η εικόνα αυτή μεταβάλλεται σημαντικά το 1981 και το 1991 για το ΑΕΠ ανά 

κάτοικο και τα τηλέφωνα ανά 1000 κατοίκους όχι όμως και για τους άλλους δύο δείκτες. Τόσο η κατανομή 

της ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο, όσο και η κατανομή των IX αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους είναι 

τέτοια που ένας περιορισμένος αριθμός Νομών υπερβαίνουν το μέσο όρο της χώρας. Παρά την μείωση των 

ανισοτήτων, το 1991 ο Νομός με τον υψηλότερο δείκτη ευημερίας εμφανίζεται να έχει περίπου 2,5 φορές 

υψηλότερο ΑΕΠ ανά κάτοικο από αυτόν με το χαμηλότερο δείκτη ευημερίας. Ένα ερώτημα το οποίο 

ενδεχομένως προκύπτει σε αυτό το σημείο, αφορά μια πρώτη αξιολόγηση του ύψους των περιφερειακών 

ανισοτήτων και του περιφερειακού προβλήματος στην Χωρά μας.

Παρά το γεγονός ότι οι ανισότητες έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια, παραμένει το ερώτημα 

εάν εξακολουθούν να διατηρούνται σε επίπεδα τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά. Ασφαλής μέθοδος 

αξιολόγησης του ύψους των περιφερειακών ανισοτήτων βεβαίως δεν υπάρχει, καθώς τα κριτήρια είναι σε 

μεγάλο βαθμό υποκειμενικά και επηρεάζονται από το σύστημα αξιών που επικρατεί σε κάθε Χώρα μια 

δεδομένη περίοδο. Ένας πρακτικός (και σχετικά αντικειμενικός) τρόπος όμως να απαντηθεί το ερώτημα 

αυτό, είναι να συγκρίνουμε τους δείκτες ανισοτήτων στα επίπεδα εισοδήματος της Ελλάδα με τις άλλες 

Χώρες της ΕΕ. Αν και αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο ήδη γίνει στο Διάγραμμα 1, αξίζα τον κόπο να 

επανέλθουμε στο θέμα εξετάζοντας τα στοιχεία του Πίνακα 2 τα οποία αφορούν δείκτες ανισοτήτων σε 

επίπεδο NUTS III (Νομοί) για εννέα Χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.

Με βάση αυτά τα στοιχεία μπορούμε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, μεταξύ των Χωρών' της ΕΕ 

υπαρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης των περιοχών NUTS ΠΙ (Νομών). Η Γερμανία, η 

οποία εχει και τις μεγαλύτερες ανισότητες, εμφανίζεται με ένα συντελεστή διακύμανσης σχεδόν εξαπλάσιο 

και ένα λόγο max/mm υπέρεξαπλάσιο από αυτόν της Δανίας, η οποία έχει τις μικρότερες ανισότητες. Με 

βάση τα στοιχεία αυτά, ο μέσος κάτοικος του πλέον εύπορου Γερμανικού Νομού έχει κατά κεφαλήν 

εισόδημα σχεδόν οκταπλάσιο από τον μέσο κάτοικο του λιγότερο εύπορου Νομού0. Έντονες ανισότητες 

επίσης εμφανίζεται να έχει και η Γαλλία. όπου ο πλέον άπορος Νομός εχει υπερτετραπλάσιο μέσο επίπεδο 

εισοδήματος από τον λιγότερο εύπορο. 6

9
6 Να σημειωθεί ότι το 1989 δεν συμπεριλαμβάνσνται στα Γερμανικά NUTS ΙΠ τα εδάφη της πρώην Αν. Γερμανίας
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Πίνακας 2 Σύγκριση περιφερειακών ανισοτήτων με την χρήση του συντελεστή διακύμανσης και 
του λόγου μεγίστης/ελαχίστης τιμής για το ΑΕΠ ανά κάτοικο μεταξύ των Χωρών της
Ευρωπαϊκής' ένωσης σε επίπεδο NUTS III για το 1989.

Περιφερειακές ανισότητες στο επίπεδο εισοδήματος ανά κάτοικο

Χώρες π/χ max/ min

Δανία 0.07 1.25
Μ. Βρετανία 0.16 2.20
Ελλάδα 0.20 2.55
Ολλανδία 0,21 2.43
Βέλ.γιο 0,23 2.68
Ισπανία 0,24 2,99
Ιταλία 0,25 2.73
Γαλλία 0,30 4,54
Γερμανία* 0,39 7.83
*Δεν περιλαμβάνονται τα εδάφη της πρώην Ανατολικής Γερμανίας 
Πηγή: Regio Database, Eurostat

Δεύτερον', η Ελλάδα μαζί με την Ολλανδία έχουν το ίδιο περίπου επίπεδο ανισοτήτων και βρίσκονται στην 

τρίτη καλύτερη θέση μετά την Δανία και την Μ. Βρετανία. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική 

καθώς υποδηλώνει ότι σε συγκριτική βάση, η Χώρα μας χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρές γεωγραφικές 

διαφορές στα επίπεδα εισοδήματος. Εάν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια οι 

περιφερειακές ανισότητες έχουν μειωθεί σημαντικά (βλέπε Πίνακα 1), προκύπτει το συμπέρασμα ότι το 

πρόβλημα χωρικής ανάπτυξης στην Ελλάδα σχετίζεται περισσότερο με την απόκλιση των Νομών ή 

Περιφερειών (και της Χώρας συνολικά) από τα μέσα Ευρωπαϊκά μεγέθη, παρά με την απόκλιση τους από 

τον Εθνικό μέσο όρο.

Γ. Περιφερειακές ανισότητες και οικονομικοί κύκ/.οι

Ένα άλλο ερώτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον, αφορά την πιθανή διαχρονική συσχέτιση της έντασης των 

περιφερειακών ανισοτήτων μιας Χώρας με την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών της μεγεθών. Ο 

Bern (1988) υποστηρίζει ότι ot περιφερειακές ανισότητες διαστέλλονται ή συστέλλονται κατά την διάρκεια 

του οικονομικού κύκλου ανάλογα με το αν η οικονομία βρίσκεται σε ανοδική ή καθοδική φάση. Η θέση 

αυτή που συνδέει ευθέως έντονους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενες ανισότητες έχει 

κάποια κοινά σημεία με την θεωρία των πόλων ανάπτυξης (Perroux 1955) και της συσσωρευτικής 

αιτιότητας (Myrdal 1957). Αν και σε περιφερειακό επίπεδο δεν έχουμε κάποια μελέτη για την Ελλάδα οι 

Πετρακος και Τσουκαλιάς (1995α) έχουν δείξει on οι οικονομικοί κύκλοι έχουν επηρέασα σημαντικά τον 

βαθμό συγκέντρωσης του πληθυσμού στην Αττική και ότι οι περίοδοι έντονης ανάπτυξης έχουν συνδεθεί 

με αύξηση των χωρικών ανισορροπιών στην κατανομή του πληθυσμού. Ο προβληματισμός αυτός 

επανέρχεται στο προσκήνιο επειδή η πρώτη ανάγνωση των στοιχείων του Πίνακα 1 και του Διαγράμματος
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2 υποδηλώνει ότι στην περίοδο 1971-1981 που οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι σχετικά πιο έντονου οι διαφορές 

στα επίπεδα ανάπτυξης των Νομών διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα ενώ στην περίοδο 1981-1991 που 

οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι χαμηλότεροι οι διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μειώνονται. Η τελευταία 

παρατήρηση μας προτρέπει να διερευνήσσυμε σε κάπως μεγαλύτερο βάθος την διαχρονική εξέλιξη των 

περιφερειακών ανισοτήτων στην χώρα μας και την σχέση που μπορεί να υφίσταται μεταξύ συνολικής 

αποτελεσματικότητας της οικονομίας (ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης) και της χωρικής ισότητας (διαφορές 

στα επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας). Στο βαθμό που υφίσταται κάποια θετική συσχέτιση 

μεταξύ της έντασης των περιφερειακών ανισοτήτων και του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, η μείωση 

των περιφερειακών ανισοτήτων τα τελευταία 20 χρόνια θα μπορούσε να αποδοθεί (τουλάχιστον εν μέρα) 

στην ύφεση της οικονομίας κατά την ίδια περίοδο.

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης του κατά κεφαλή 

ΑΕΠ των Νομών της χώρας σε σταθερές τιμές 1970 για την περίοδο 1970-1995 και για τα έτη για τα οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κατά Νομό. Παρατηρούμε αφενός μια πτωτική τάση του δείκτη και αφετέρου 

μια κυκλική συμπεριφορά που προϊδεάζει για την ύπαρξη συσχέτισης με τις οικονομικές διακυμάνσεις. Για 

την διερεύνηση του θέματος εκτιμούμε τις συναρτήσεις:

σ/χ,: = Y0 + Ylglt + S, (1)
σ/x, = Yo + Y:g2t + ^ (2)
σ/x t = Yo + Y3g3t + e, (3)
σ/Xt = Yo + Y4g4t + ε, (4)

οπού σΙ χ t είναι ο συντελεστής διακύμανσης κατά την περίοδο t, gu είναι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ του 

Νομού κατά την προηγούμενη περίοδο t-1. g^t είναι αριθμητικός μέσος ΜΑ(2) των ρυθμών μεταβολής του 

ΑΕΠ κατά τις περιόδους t-Ι και t-2. g3, είναι ο μέσος ΜΑ(3) των ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ των 

περιόδων t-1, t-2 και t-3 και τέλος got είναι ο αντίστοιχος μέσος των ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ των 

περιόδων t-1, t-2, t-3 και t-4. Τυχόν θετική τιμή του συντελεστή κλίσης υποδηλώνει ότι οι περιφερειακές 

ανισότητες έχουν ένα προ-κυκλικό χαρακτήρα και συνεπώς αυξάνονται σε περιόδους έντονης οικονομικής 

επέκτασης και μειώνονται σε περιόδους ύφεσης. Αυτό ουσιαστικά υποδηλώνει ότι η οικονομική επέκταση ή 

ανάπτυξη ξεκινά σε κάθε οικονομικό κύκλο από τους πόλους συγκέντρωσης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων (που στην περίπτωση της Ελλάδας είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη) και φυσικά αύξανα 

τις ανισότητες καθώς η διάχυση της στην υπόλοιπη χώρα δεν είναι αυτόματη. Επίσης υποδηλώνει ότι σε 

περιόδους ύφεσης οι μητροπολιτικές περιοχές επηρεάζονται αρνητικά περισσότερο από τις άλλες περιοχές 

της χώρας και συνεπώς οι ανισότητες περιορίζονται. Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων δίνονται στον' 

Πίνακα 3.
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Διάγραμμα 3 Διαχρονική εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε 
επίπεδο Νομού

0.3 Γ ' -.............—- --------------------- - — ·* -·· .................... - · -...............—· - -..................... .............................  ·  .............................. -

0.05 f

0 L

1970 1974 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Πίνακας 3 Αποτελέσματα εκτίμησης των συντελεστών παλινδρόμησης των εξισώσεων (1) - (4)'

Εκτιμητές Εξίσωση (1) Εξίσωση (2) Εξίσωση (3) Εξίσωση (4)
Υο 0,220

(40,23)
0.218

(38,46)
0.216

(35,63)
0.213

(35.35)

Υι 0,003
(2,72)

- - -

Υ- - 0.004
(2.82)

- -

Υ3 - - 0.004
(2,93)

-

Υ4 - - - 0.005
(3,52)

R2-adjusted 0.25 0.27 0,29 0.38
DW 0,90 0.95 1.07 1.12
Ν 20 20 20 20
dL = 0,95, du= 1,15

Η εκτίμηση έγινε με την απλή μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (OLS) με την εξαίρεση των 

παρατηρήσεων για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την εξαρτημένη μεταβλητή σ/ χ '

Για τα έτη 1972. 1973. 1975-1978 δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατανομή του ΑΕΠ σε Νομούς και συνεπώς δεν 
είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο δείκτης σ/x Το πρόγραμμα SPSS for Windows προσφέρει δύο επιλογές στην 
περίπτωση που λείπουν κάποιες παρατηρήσεις. Σύμφωνα με την πρώτη, οι παρατηρήσεις που λείπουν 
αντικαθίστανται με την μέση τιμή της μεταβλητής ενώ σύμφωνα με την δεύτερη εξαιρούνται του υπολογισμού. Αν 
και οι δύο τρόποι δίνουν παρόμοια αποτελέσματα, προτιμήθηκε ο δεύτερος καθώς η σημαντικότητα των εκτιμητών 
ήταν σχετικά μεγαλύτερη.
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Παρατηρούμε όη σε όλες τις συναρτήσεις που εκημήθηκαν, οι συντελεστές κλίσης είναι θετικοί και 

στατιστικά σημαντικοί. Η προσαρμογή του υποδείγματος όμως φαίνεται να βελτιώνεται καθώς στην 

ανεξάρτητη μεταβλητή προστίθεται μεγαλύτερος αριθμός χρονικών υστερήσεων. Αυτό υποδηλώνει όη οι 

περιφερειακές ανισότητες αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με την ανοδική η καθοδική πορεία της 

οικονομίας κατά τις προηγούμενες χρονικές περιόδους. Η ένταση όμως της επίδρασης και η σημανηκότητά 

της αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χρονικών περιόδων που συνυπολογίζονται στην εξαρτημένη 

μεταβλητή, γεγονός που σημαίνει όη οι μεσοχρόνιες επιδράσεις είναι πιο έντονες από τις βραχυχρόνιες. Ένα 

άλλο πλεονέκτημα των εξισώσεων με μεγαλύτερο αριθμό χρονικών υστερήσεων στην εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι όη βελτιώνονται οι ημές της σταηστικής Durbin-Watson. οι οποίες απομακρύνονται από 

την περιοχή της θεηκής αυτοσυσχέησης των καταλοίπων και πλησιάζουν την περιοχή της μη- 

αυτοσυσχέησης.

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 παρέχουν εμπειρική υποστήριξη στην άποψη όη η μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων στην χώρα μας για τα τελευταία έτη οφείλεται (σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον) 

στην παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας. Συνεπώς, ο διανυόμενος κύκλος ανάκαμψης της οικονομίας 

είναι πιθανόν να συνοδευτεί από κάποια ενδεχομένως αισθητή διεύρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, 

στο βαθμό που οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της θέσης όη η ανάκαμψη ξεκινά από τις πλέον ανεπηιγμένες 

περιοχές της Χώρας. Η διαπίστωση αυτή, η οποία παρεχει εμπειρική στήριξη στην υπόθεση του Bern 

(1988), αφενός καθιστά (μερικώς τουλάχιστον) προβλέψιμη την πορεία των περιφερειακών ανισοτήτων 

στην χωρά μας και αφετέρου προσθέτει κάποιους βαθμούς δυσκολίας στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.

3. Περιφερειακή σύγκλιση και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των περιφερειών

Στο τμήμα αυτό της εργασίας επιχειρούμε την εμπειρική διερεύνηση των επιπτώσεων των όιαρθραπικών 

χαρακτηρισηκών και των ασκούμενων περιφερειακών πολιηκών στο επίπεδο ανάπτυξης των Νομών της 

Χώρας. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα που έχει προταθεί αρχικά από τους Barro 

and Sala-I-Martm (1991) για την εκτίμηση των τάσεων σύγκλισης ή απόκλισης σε ένα σύνολο 

γεωγραφικών ενοτήτων, με την προσθήκη μιας σειράς νέων μεταβλητών. Το βασικό υπόδειγμα που έχει 

χρησιμοποιηθεί στις μελέτες που προαναφέρθηκαν έχει την μορφή:

ln(Vii/yio) = βο + βι Ιην,ο + ε, (5)

οπού ν,ι είναι το κατά κεφαλή εισόδημα του Νομού ί την χρονική περίοδο t=l και >ι., είναι το κατα κεφαλή 

ασοδημα την περίοδο t=0. Αρνηηκή ημή του συντελεστή κλίσης βι συνεπάγεται διαχρονική σύγκλιση των

13

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:57 EEST - 54.226.8.97



επίπεδων ανάπτυξης στην’ δεδομένη χρονική περίοδο, ενώ θετική τιμή συνεπάγεται απόκλιση. Οπως έχουμε 

ηδη αναφέρα στην εισαγωγή της εργασίας οι περισσότερες μελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι στο χωρικό επίπεδο το οποίο εξετάζουν επικρατούν (ασθενείς συνήθως) τάσεις 

σύγκλισης. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Michelis. Papadopoulos and Papamkos (1996) για την 

Ελλάδα. Το βασικό υπόδειγμα της εξίσωσης (5) τροποποιείται εδώ με σκοπό να συμπεριλάβα μια σειρά 

μεταβλητές που προσδιορίζουν (α) τη διάρθρωση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των' τοπικών οικονομιών 

και (β) τις ασκούμενες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης. Το υπόδειγμα το οποίο εκτιμούμε δίνεται από 

την εξίσωση (8):

ln(y,i/v-io) = βο + βι Ιην,ο + β: χ* + βι χ.ι, +β4 χ* + β5 χ5, + ββ Χβ· + β? χ?, + βδ χ*. +βο χ®, + βίο Χιο, + ε, (6)

οπού:

χ:, είναι η 7ΐοσοστιαία συμμετοχή της απασχόλησης του δευτερογενή τομέα στην συνολική 

απασχόληση του Νομού το έτος βάσης (1981). Σκοπός αυτής της μεταβλητής είναι να διερευνήσει 

τις επιπτώσεις της τομεακής διάρθρωσης της απασχόλησης ενός Νομού στον ρυθμό μεταβολής του 

επιπέδου ανάπτυξης. Η θεωρητική προσδοκία μας είναι ότι η επίδραση αυτή θα είναι θετική, καθώς 

η έντονη παρουσία ενός τομέα με υψηλή παραγωγικότητα στην τοπική οικονομία αναμένεται να 

οδηγεί σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

χ3ι είναι η ποσοστιαία συμμετοχή της απασχόλησης του τριτογενή τομέα στην συνολική απασχόληση 

του Νομού το έτος βάσης (1981). Και σε αυτή την περίπτωση, σκοπός μας είναι να διερευνήσσυμε 

τις επιπτώσεις της τομεακής διάρθρωσης της απασχόλησης ενός Νομού στον ρυθμό μεταβολής του 

επιπέδου ανάπτυξης. Με δεδομένη την ανερχόμενη σημασία του τριτογενή τομέα στην ανάπτυξη 

των σύγχρονων οικονομιών, η θεωρητική προσδοκία για την επίδραση και αυτής της μεταβλητής 

είναι θετική. Ουσιαστικά οι δύο αυτές μεταβλητές (x2l, Χ3ι), διερευνούν τον βαθμό στον οποίο 

διαφορετικές τομεακές συνθέσεις της τοπικής απασχόλησης - και συνεπώς διαφορετικές τομεακές 

εξειδικεύσεις - οδηγούν σε διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με άλλα λόγια διερευνούν κατά 

πόσο κάποιες τομεακές εξειδικεύσεις ευνοούν περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη από κάποιες 

άλλες.

xj, είναι ένας δείκτης ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού μετρσύμενος ως το ποσοστό του 

πληθυσμού με ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση το 1981. Με δεδομένη την σημασία του 

ανθρωπίνου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, η μεταβλητή αυτή διερευνά ουσιαστικά εάν 

τοπικές διαφοροποιήσεις στην συγκέντρωση υψηλής ποιότητας ανθρωπίνων πόρων οδηγούν σε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στους ρυθμούς μεταβολής του επιπέδου ανάπτυξης των Νομών της 

Χώρας. Η αναμενόμενη επίδραση και αυτής της μεταβλητής είναι θετική.
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χ>, είναι το ποσοστο της μεταποιητικής απασχόλησης σε κάθε Νομό το 1984s που είναι συγκεντρωμένο 

σε φθίνοντες βιομηχαιικούς κλάδους δηλαδή σε κλάδους με επίπεδο παραγωγής το 1991 

μικρότερο του 90% του επιπέδου παραγωγής το 1980 (σε σταθερές τιμές)" Το 1991 υπήρχαν στο 

σύνολο της βιομηχανίας 7 διψήφιοι κλάδοι των οποίων το επίπεδο παραγωγής ήταν κάτω του 90% 

του επιπέδου του 19801υ. Το ερώτημα το οποίο όιερευναται εδώ είναι κατά πόσο οι Νομοί με υψηλή 

εςειδίκευση στους φθίνοντες βιομηχανικούς κλάδους είχαν συνολικά φτωχότερα αποτελέσματα σε 

σχέση με τους άλλους. Θέτοντας το με ένα γενικότερο τρόπο, το ερώτημα είναι με ττοιο τρόπο και 

σε ποιο βαθμό η κλαδική σύνθεση της τοπικής βιομηχανίας κάθε Νομού επηρεάζει τις προοπτικές 

ανάπτυξής του. Η αναμενόμενη επίδραση της μεταβλητής αυτής είναι αρνητική. 

ό, είναι το μέσο μέγεθος του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων κάθε 

Νομοί) το 1984. μετρούμενο ως ο λόγος της συνολικής ιπποδύναμης στην μεταποίηση (που 

ελλείψει στοιχείων εκπροσωπεί το πάγιο κεφάλαιο) δια του συνολικού αριθμού των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων του κάθε Νομού. Η υπόθεση η οποία εξετάζεται εδώ είναι εάν και σε ποιο βαθμό οι 

Νομοί με υψηλότερη συγκέντρωση μεγάλων μεταποιητικών επιχειρήσεων έχουν εντονότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης. Με δεδομένο το μικρό μέγεθος των Ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων11 

και την σημασία που αποδίδει η παραδοσιακή οικονομική ανάλυση στις οικονομίες κλίμακας είναι 

λογικό να αναμένεται ότι οι Νομοί οι οποίοι έχουν καταφέρει (για μια σειρά λόγους) να φιλοξενούν 

μονάδες με σχετικά μεγαλύτερα μεγέθη, θα διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους ως προς τους 

ρυθμούς ανάπτυξης.

\7, είναι ένας δείκτης έντασης κεφαλαίου των μεταποιητικών επιχειρήσεων κάθε Νομού το 1984. 

μετρούμενη με την ιπποδύναμη ανά εργαζόμενο (ελλείψα στοιχείων παγίου κεφαλαίου ανά Νομό), 

δηλαδή ως ο λόγος της συνολικής αυτοδύναμης δια του συνολικού αριθμού εργαζομένων στη 

μεταποίηση. Η ένταση κεφαλαίου, δηλαδή ο λόγος κεφαλαίσυ-εργασίας συνδέεται ευθέως στην 

οικονομική θεωρία με την παραγωγικότητα της εργασίας και συνεπώς η αναμενόμενη επίδραση της 

μεταβλητής αυτής στους ρυθμούς μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι θετική. Σχηματικά, 

αναμένεται ότι οι Νομοί που φιλοξενούν' μεταποιητικές μονάδες με υψηλότερη ένταση κεφαλαίου 

θα έχουν σχετικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

xg, είναι ένας δείκτης τουριστικών πόρων σε επίπεδο Νομού που μετράει τη δυνατότητα τουριστικής *

* Τα στοιχεία για το 1984 είναι απογραψικά στο επίπεδο του Νόμοι') και προέρχονται από την Έρευνα Βιομηχανίας- 
Βιοτεχνίας της ΕΣΥΕ για το ίδιο έτος (βλέπε ΕΣΥΕ 1988).
' Η μεταβλητή x5l περιλαμβάνει 'για κάθε Νομό το ποσοστό της απασχόλησης σε κάποιο οθίνσντα κλάδο το 1984. 
μόνο στον βαθμό που ο Νομός παρουσίαζε εςειδίκευση στο συγκεκριμένο κλάδο, μόνο δηλαδή στο βαθμό που ο 
συντελεστής χωροταξικής συγκέντρωσης (location quotient) ήταν το 1984 μεγαλύτερος της μονάδας 

Οι κλάδοι αυτοί είναι (σε παρένθεση ο δείκτης παραγωγής για το 1991 με 1980=100): 23 (86.8). 24 (70.4). 25 
(75.7). 26 (81.0). 29 (58.8). 33 (88.2). 35 (73.7)

1 Για μια ερμηνεία αυτού του (σε Ευρωπαϊκή κλίμακα μοναδικού) φαινομένου κατακερματισμού της παραγωγικής 
βάσης της Χώρας μας βλέπε Petrakos and Christodoulakis (1996).
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ανάπτυξης με βάση: το μήκος των ακτών, το μήκος των αμμωδών ακτών, τις δασικές εκτάσεις 

τους εθνικούς δρυμούς και πάρκα, τους παραδοσιακούς οικισμούς τα πολιτιστικά μνημεία και τα 

μνημεία διεθνούς ενδιαφέροντος. (Καββαδίας 1992). Η υπόθεση την οποία ελέγχουμε με αυτή την 

μεταβλητή είναι κατά πόσο οι τουριστικοί πόροι και η συνεπαγόμενη εξειδίκευση συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη ενός Νομού. Η αναμενόμενη επίδραση αυτής της μεταβλητής είναι θετική.

Χο, είναι ένας σύνθετος δείκτης μεταφορικών υποδομών σε επίπεδο Νομοί) που μετράται με βάση: α) 

το ποσοστό ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου και των λεωφορείων και φορτηγών ανά 1000 

κατοίκους β) την επιβατική κίνηση και την εμπορευματική κίνηση των σιδηροδρόμων ανά 1000 

κατοίκους γ) την επιβατική κίνηση και την εμπορευματική κίνηση των λιμαντών ανά 1000 

κατοίκους και δ) την επιβατική κίνηση και την εμπορευματική κίνηση των αεροπλάνων ανά 1000 

κατοίκους σε κάθε νομό. (Καββαδίας 1992). Η μεταβλητή αυτή ελέγχει κατά πόσο οι Νομοί με 

σχετικά πιο ανεπτυγμένες μεταφορικές υποδομές χαρακτηρίζονται από υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Η αναμενόμενη επίδραση είναι και εδώ θετική. Τέλος

Χίο, είναι ένας δείκτης επενδυτικών κινήτρων του Νόμου 1268/82, ο οποίος παίρνε τιμές για κάθε Νομό 

ανάλογα με το ποσοστό της επιδότησης που προβλέπεται για κάθε ζώνη κινήτρων. Με αυτή την 

μεταβλητή εξετάζεται η υπόθεση ότι οι Νομοί οι οποίοι ανήκουν σε υψηλότερες ζώνες κινήτρων, 

προσελκύουν μεγαλύτερα επίπεδα επενδύσεων και συνεπώς χαρακτηρίζονται από υψηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα εκτίμησης της συνάρτησης (6) δίνονται στον Πίνακα 4. Οι αρχικές εκτιμήσεις του 

υποδείγματος έγιναν με την χρήση του κατά κεφαλή εισοδήματος σε επίπεδο Νομοί) (όπως υπολογίζεται 

από την ΕΣΥΕ σε σταθερές τιμές 1970 για τα έτη 1981 και 1991) για την μέτρηση των μεταβλητών 

ίη(ν,,/νή) και 1η(_νψ). Τα αποτελέσματα αυτών των εκτιμήσεων ήταν πολύ Φτωχά, καθώς καμία ανεξάρτητη 

μεταβλητή (πλην της ln(yio)) δεν είχε στατιστικά σημαντικούς εκτιμητές. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 

με τα ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί για την αντικειμενικότητα των μετρήσεων της ΕΣΥΕ για το κατά 

κεφαλή εισόδημα των Νομών12 13, μας οόηγησε στην αντικατάσταση του κατά κεφαλή ΑΕΠ με την 

κατανό/.ωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση ανά κάτοικο για την μέτρηση των δύο αυτών 

μεταβλητών. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση ανά κάτοικο, η οποία είναι 

απαλλαγμένη των σφαλμάτων εκτίμησης του ΑΕΠ ανά Νομό, μετράται σε φυσικές μονάδες (kWh) και 

θεωρείται ότι αποτελεί μια ικανοποιητική προσέγγιση του επιπέδου ευημερίας και του επιπέδου ανάπτυξης1 J

1; Βλέπε την συζήτηση στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας και τα σχόλια του παραρτήματος για τις σημαντικές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των "φυσικών" και των "οικονομικών" δεικτών του επιπέδου ανάπτυξης των Νομών.
13 Κάποια μειονεκτήματα αυτής της μεταβλητής συνδέονται με την χρήση άλλων μορφών ενέργειας για οικιακή 
χρήση πλην της ηλεκτρικής (πετρέλαιο, ξύλα, ηλιακή ενέργεια), καθώς και το γεγονός άτι σε ορισμένες περιπτώσεις 
περιλαμβάνει και βιομηχανικές χρήσεις ιδίως σε περιοχές με έντονες άτυπες εργασιακές σχέσεις (υπεργολαβίες 
Φασον).
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σε επίπεδο Νομού. Στον Πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσματα δύο εκτιμήσεων Στην πρώτη εκτίμηση 

περιλαμβάνονται μόνο οι μεταβλητές που συσχετίζονται με την διάρθρωση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και τα χαρακτηριστικά των Νομών, ενώ στην δεύτερη εκτίμηση περιλαμβάνονται επίσης 

και οι μεταβλητές που συσχετίζονται με τις πολιτικές υποδομών και αναπτυξιακών κινήτρων. Σε παρένθεση 

δίνονται οι τιμές της κατανομής t-student.

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι η συνολική 

ερμηνευτική ικανότητα των δύο εναλλακτικών εκτιμήσεων, όπως δίνονται από τον συντελεστή 

προσδιορισμού (R“ και Readjusted), με δεδομένο τον διαστρωματικό χαρακτήρα των στατιστικών 

στοιχείων θεωρείται ικανοποιητική Οι περισσότεροι εκτιμητές έχουν το αναμενόμενο πρόσημο και 

στατιστικά σημαντική επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη 

εκτίμηση που περιλαμβάνει μόνο τις "διαρθρωτικές” μεταβλητές έχει σχετικά υψηλότερη ικανότητα να 

ερμηνεύει την διακύμανση της εξαρτημένης μεταβλητής. Αναλυτικά παρατηρούμε τα εξής

Ο συντελεστής βι είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός και στις δύο εναλλακτικές εκτιμήσεις. Ο 

συντελεστής αυτός στην βιβλιογραφία εκτιμά τις διαχρονικές τάσεις σύγκλισης μεταξύ των επιπέδων 

ανάπτυξης των Νομών της Χώρας. Το αρνητικό του πρόσημο επιβεβαιώνω τις τάσεις σύγκλισης που' 

βρέθηκαν με βάση τον συντελεστή διακύμανσης14 στο προηγούμενο κεφάλαιο καθώς και τις προηγούμενες 

εκτιμήσεις από τους Michelis, Papadopoulos and Papamkos (1996). Συνεπώς με βάση τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης μας οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα μειώθηκαν στην περίοδο 1981-1991.

0 συντελεστής β2 είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός και στις δύο εναλλακτικές εκτιμήσεις του 

υποδείγματος. Αυτό σημαίνει ότι με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς οι Νομοί με σχετικά 

ισχυρότερη παρουσία του δευτερογενή τομέα παραγωγής το 1981 αναπτύχθηκαν με πιο γρήγορους ρυθμούς 

την περίοδο 1981-1991. Η διαπίστωση αυτή είναι σημαντική, καθώς επιβεβαιώνω την σημασία του 

δευτερογενή τομέα παραγωγής στην αναπτυξιακή διαδικασία.

0 συντελεστής β3 είναι στατιστικά ασήμαντος και στις δύο εκτιμήσεις του υποδείγματος γεγονός που 

υποδηλώνω ότι οι Νομοί με σχετικά ισχυρή παρουσία του τριτογενή τομέα στην τοπική οικονομία το 1981. 

δεν αναπτύχθηκαν ταχύτερα στην περίοδο 1981-1991. Το γεγονός αυτό ασφαλώς δεν συμβάδιζα με τις 

παρατηρούμενες τάσεις τριτογενοποίησης των οικονομιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ούτε με την 

διαπίστωση ότι ο τομέας αυτός δημιουργεί στις σύγχρονες οικονομίες τις περισσότερες νέες θέσεις 

απασχόλησης. Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί ερωτηματικά για την ίδια την σύνθεση του τριτογενή τομέα

14 Στην βιβλιογραφία έχει επικρατήσει ο όρος β-convergence να αναφέρεται σε διαχρονικές τάσεις σίγνώσης που 
προκύπτουν από την αρνητική τιμή του συντελεστή βι και ο όρος σ-convergence να αναφέρεται σε τάσεις σύγκλισης 

που προκύπτουν από την διαχρονική μείωση της τιμής του συντελεστή διακύμανσης (<r/X ).
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στην Ελλάδα. Ενώ διεθνώς η επέκταση του τριτογενή τομέα στηρίζεται κύριον; στον "νέο τριτσ/ενη' ο 

οποίος περιλαμβάνω τις νέες χρηματοπιστωτικες υπηρεσίες τις υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων, τις 

υπηρεσίες που συσχετίζονται με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και τις υπηρεσίες που συσχετίζονται 

με την αναψυχή και τον πολιτισμό, στην Χώρα μας ο τριτογενής τομέας εξακολουθεί να κυριαρχείται από 

έναν παραδοσιακά οργανωμένο δημόσιο τομέα και το λιανικό εμπόριο. Αν κανείς εξαιρέσει τον ρόλο του 

τουρισμού (που όμως αντιπροσωπεύεται αυτοτελώς στο υπόδειγμα από την μεταβλητή χ*,), οι άλλοι κλάδοι 

του τριτογενή τομέα δεν' φαίνεται να δημιουργούν προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη.

Πίνακας 4 Αποτελέσματα εκτίμησης των συντελεστών παλινδρόμησης της εξίσωσης (6)
Εκτιμητές Εκτίμηση 1 Εκτίμηση 2
βο 9,255 9,350

(20.871) (15,698)

β. -0.756 -0,790
(-8.588) (-7,172)

β: 0,013 0,013
(3,779) (3.723)

β3 0,0001 -0.001
(0,042) (-0,355)

β4 0,066 0,086
(1,942) (2,126)

β< -0,0003
(-0,300)

-0,0001
(-0,183) Ιι f

β6 -0,0021 -0,0021
(-3,172) (-3,164)

βτ 0.012 0.012
(1,975) (1,904)

β8 0,00051 0,00053
(2.479) (2,517)

(39 - 0.00082
(1,075)

βίο 0,0016
(0,597)

* *

R: 0.715 0,725
Readjusted 0.661 0,656
Ν 51 51
ti 10.40— 1 303. to05.40—1.684, to.oi.4cr~2.423

Ο συντελεστής β4 είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός και στις δύο εκτιμήσεις του υποδείγματος. Αυτό 

υποδηλώνει ότι με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, οι Νομοί με σχετικά μεγαλύτερη 

συγκέντρωση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσονται ταχύτερα. Με δεδομένο τον τροπο 

μέτρησης της μεταβλητής Χ4, (ποσοστό πληθυσμοί') με τριτοβάθμια εκπαίδευση), η διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ως τον κατ' εξοχήν 

μηχανισμό εξειδίκευσης των ανθρώπινων πόρων της Χώρας.
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Ο συντελεστής β? είναι αρνητικός μεν, αλλά στατιστικά ασήμαντος και στις δυο εκτιμήσεις του 

υποδείγματος. Αυτό υποδηλώνει ότι η εξειδίκευση των Νομών σε βιομηχανικούς κλάδους οι οποίοι είχαν 

μια φθίνσυσα πορεία στην περίοδο 1981-1991 δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στους ρυθμούς 

ανάπτυξης στην ίδια περίοδο. Με δεδομένα τα πρόσφατα προβλήματα μιας σειράς Νομών με σοβαρή 

εξάρτηση της απασχόλησης από φθίνοντες κλάδους η έλλειψη σημαντικής επίδρασης από αυτού του τύπου 

την εξειδίκευση προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι τα προβλήματα 

αποβιομηχάνισης σε αυτούς τους Νομούς εμφανίστηκαν πιο έντονα μετά το 1991 και συνεπώς η επίδρασή 

τους στην μεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ την περίοδο 1981-1991 δεν ήταν τόσο έντονη.

0 συντελεστής ββ είναι αρνητικός (παρά τις περί του αντιθέτου προσδοκίες μας) και στατιστικά σημαντικός 

και στις δύο εκτιμήσεις του υποδείγματος. Αυτό υποδηλώνει ότι οι Νομοί με σχετικά μεγαλύτερη 

συγκέντρωση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ανά μεταποιητική επιχείρηση το 1984 (δηλαδή με μεγαλύτερα 

μεγέθη επιχειρήσεων), είχαν μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ στην περίοδο 1981- 

1991. Με δεδομένο το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την διεθνή εμπειρία15, τα 

αποτελέσματα αυτά δεν συμβαδίζουν με καμία θεωρητική προσδοκία τουλάχιστον στο μικροοικονομικό 

επίπεδο και φυσικά δεν μπορούν να αποδοθούν σε αντιοικονομίες κλίμακας. Παρόλα αυτά η εμπειρία από 

τις περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν έντονα προβλήματα βιομηχανικής κρίσης δείχνει ότι η 

αποβιομηχάνιση πλήττει κυρίως μεγάλες μονάδες (Πετράκος 1995), για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή οι 

μονάδες αυτές λειτουργούν σε υπερτοπικές αγορές και συνεπώς ανταγωνίζονται όχι τόσο με άλλες μικρής 

κλίμακας τοπικές μονάδες αλλά με αντίστοιχου ή συχνά μεγαλύτερου μεγέθους Ελληνικές ή (όλο και 

συχνότερα) ξένες επιχειρήσεις. Δεύτερον, επειδή οι μονάδες αυτές κατά κανόνα υπέστησαν πιο έντονα 

λόγω της μείωσης του προστατευτισμού τις συνέπειες της διεθνοποίησης της οικονομίας μετά το 1981 με 

την ένταξη της Χώρας στην ΕΟΚ, Συνεπώς μια ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης σε 

σχέση με αυτή την μεταβλητή θα μπορούσε να είναι, ότι, οι Νομοί οι οποίοι φιλοξενούν σχετικά 

μεγαλύτερο αριθμό μεγάλων μεταποιητικών μονάδων, υπέστησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρνητικές 

επιπτώσεις της διεθνοποίησης της οικονομίας (με το κλείσιμο μιας σειράς από αυτές), γεγονός που οδήγησε 

σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ την περίοδο 1981-1991.

Ο συντελεστής βτ είναι θετικός και σημαντικός και στις δύο εκτιμήσεις του υποδείγματος γεγονός που 

υποδηλώνει οτι οι Νομοί οι οποίοι φιλοξενούν μεταποιητικές επιχειρήσεις σχετικά υιι/ηλότερης έντασης 

κεφαλειίου. αναπτύχθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς την περίοδο 1981-1991. Η διαπίστωση αυτή συμβαδίζει 

με τις αρχικές μας προσδοκίες και τονίζει την σημασία των τοπικών εξειδικεύσεων σε επιχειρήσεις με

15 Ενώ το μέσο μέγεθος των Ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων είναι 5 εργαζόμενοι ανά μονάδα το μέσο 
μέγεθος των Γερμανικών είναι 36, των Γαλλικών 33. των Βρετανικών 20. ενώ τα μέσα μεγέθη για την ΕΕ είναι 27 
εργαζόμενοι ανά μονάδα (Petrakos 1996a).
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εκσυγχρονισμένες γραμμές παραγωγής ή κλάδους εντάσεως κεφαλαίου. Συνδέοντας αυτό το αποτέλεσμα 

με τα προηγούμενα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η παρουσία της μεταποιητικής δραστηριότητας 

ευνοεί την ανάπτυξη περισσότερο στις περιοχές εκείνες οπού έχει έντονη παρουσία στην τοπική 

απασχόληση και εκπροσωπείται από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου. Αν και η 

παρουσία μεγάλων σχετικά μονάδων δεν συνέβαλε σε εντονότερους ρυθμούς ανάπτυξης /άγω των πιέσεων 

που πολλές από αυτές δέχθηκαν από τις μεταβολές στο εξωτερικό τους περιβάλλον, είναι λογικό (με 

δεδομένη τη σχετική τιμή των εκτιμητών β?, β« και βτ) να υποθέσουμε ότι η συνολική επίδραση των τριών 

διαρθρωτικών μεταβλητών που σχετίζονται με την μεταποίηση υπήρξε θετική.

Ο συντελεστής β* είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός και στις δύο εκτιμήσεις του υποδείγματος. Αυτό 

υποδηλώνει ότι με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς η ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων' 

συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα αυτό, που επιβεβαιώνει την 

υφιστάμενη εμπειρία, έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη περιοχών οι οποίες για αντικειμενικούς η 

ιστορικούς λόγους δεν έχουν καταφέρει να προσελκύσουν σημαντικά μεγέθη βιομηχανικής 

δραστηριότητας. Με δεδομένη την μεγάλη διασπορά τουριστικών πόρων στην Ελληνική επικράτεια το 

υπόδειγμα μας επιβεβαιώνει την αντισταθμιστική και εξισορροπητική λειτουργία του τουρισμού στις 

ενδογενείς τάσεις συγκέντρωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας σε επιλεγμένες περιοχές.

Οι συντελεστές β? περιλαμβάνεται μόνο στην δεύτερη εκτίμηση του υποδείγματος και αν και θετικός είναι 

στατιστικά μη-ση μαντικός. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι για την περίοδο 1981-1991. δεν υπάρχουν 

επαρκείς ενδείξεις για την επίδραση των μεταφορικών υποδομών στην μεταβολή των επιπέδων ανάπτυξης. 

Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται κατ' αρχήν να μην συμβαδίζουν με την υφιστάμενη Ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία (Loun 1985, CEC 1986. ΥΠΕΘΟ 1993, Πετράκος Μαλούτας και Οικονόμου 1993), που 

εκτιμούν ότι η ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών έχει σαφείς αναπτυξιακές επιπτώσεις. Αν και συχνά 

επισημαίνεται ότι οι υποδομές αποτελούν αναγκαία μεν αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη των 

περιφερειών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση (CEC 1986), οι παραπάνω μελέτες 

παρουσιάζουν ευνοϊκότερα αποτελέσματα. Η μεν μελέτη των Πετράκος Μαλούτας και Οικονόμου (1993) 

εκτιμά ότι οι μεταφορικές υποδομές (αστικής τοπικής και εθνικής κλίμακας) έχουν θετική επίδραση στην 

απασχόληση των αστικών κέντρων της Χώρας η δε μελέτη της Loun (1985) εκτιμά ότι οι αστικές 

υποδομές ασκούν θεηκή επίδραση στις επενδύσεις. Τέλος η μελέτη του ΥΠΕΘΟ (1993) εκτιμά ότι οι 

οδικές υποδομές (όπως εκφράζονται από το πληθυσμιακό δυναμικό κάθε Νομού) επηρεάζουν σημαντικά το 

ΑΕΠ των Νομών. Μια πιθανή διαφοροποίηση της παρούσας εργασίας από τις προηγούμενες (πέρα από το
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γεγονός ότι χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο μέτρησης10) είναι ότι διερευνά την επίδραση της κατάστασης 

των μεταφορικών’ υποδομών σε κάποιο χρονικό σημείο (1981) στην μεταβολή του επίπεδου ανάπτυξης σε 

μια χρονική περίοδο (1981-1991). Διερευνά δηλαδή εάν η αρχική κατάσταση στις μεταφορικές υποδομές 

των Νομών της Χώρας επηρεάζει (όχι το επίπεδο ανάπτυξης αλλά) τους ρυθμούς μεταβολής του. Τα 

αποτελέσματα μας δείχνουν μεν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της ανεξάρτητης 

μεταβλητής στους ρυθμούς μεταβολής του επιπέδου ανάπτυξης αλλά το γεγονός αυτό δεν αποκλείει να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση στο ίδιο το επίπεδο ανάπτυξης. Έτσι, αφενός μεν δεν έρχονται 

τελικά σε αντίθεση με την’ υφιστάμενη βιβλιογραφία και αφετέρου προσθέτουν μια ενδιαφέρουσα διάσταση 

την επίδραση των υποδομών στην ανάπτυξη. Μπορεί ικανοποιητικά επίπεδα υποδομών να συσχετίζονται 

με υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης αλλά όχι αναγκαστικά και με υψηλότερους ρυθμούς μεταβολής των 

επιπέδων ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη ικανοποιητικών υποδομών δικαιολογεί πιθανά ένα 

υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης αλλά δεν εξασφαλίζει εκ των προτέρων την βελτίωσή του. καθώς αυτό 

εξαρταται από μια σειρά άλλους οικονομικούς και διαρθρωτικούς παράγοντες.

0 συντελεστής βίο περιλαμβάνεται μόνο στην δεύτερη εκτίμηση του υποδείγματος και αν και θετικός είναι 

στατιστικά μη-σημαντικός. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αμφιβολίες 'για την επίδραση των αναπτυξιακών 

κινήτρων στους ρυθμούς μεταβολής του επιπέδου ανάπτυξης των Νομών. Η ανάλυσή μας δεν επιβεβαίωσε 

την υπόθεση ότι υψηλότερα αναπτυξιακά κίνητρα οδηγούν σε υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του επιπέδου 

ανάπτυξης16 17 Ο προβληματισμός αυτός για την ικανότητα των αναπτυξιακών Νόμων (με την υφιστάμενη 

δομή τους) να οδηγήσουν σε διαφορικούς ρυθμούς ανάπτυξης τις ευνοούμενες περιοχές είναι εμφανής και 

σε άλλες μελέτες. Τόσο η Loun (1985), όσο και οι Πετράκος Μαλούτας και Οικονόμου (1993) εκτιμούν με 

βάση τα εμπειρικά τους υποδείγματα ότι τα αναπτυξιακά κίνητρα είναι ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας 

στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αύξηση της απασχόλησης αντίστοιχα. Επίσης οι Πετράκος και 

Τσουκαλάς (1995β) εκτιμούν σε ένα διαφορετικό υπόδειγμα ότι τα κίνητρα δρουν ελκτικά μόνο όταν 

συνδυάζονται με τις ειδικές υποδομές των ΒΙΠΕ. ενώ η μελέτη του Γεωργίου (1991) εκτιμά ότι η επίδραση 

των κινήτρων στην χωρική ανακατανομή των επενδύσεων υπέρ της Δ' ζώνης ήταν μάλλον ασήμαντη. Στην 

δίκη μας περίπτωση, ακόμη και αν τα κίνητρα συμβάλλουν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις 

ευνοούμενες περιοχές (που θεωρείται πιθανό), δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό θα οδηγησα και σε 

αντίστοιχη αύξηση του επιπέδου ανάπτυξης καθώς το τελευταίο εςαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το 

μεγεθος και την λειτουργία των περιφερειακών πολλαπλασιαστών του εισοδήματος.

16 Θα πρέπει όμως να πούμε ότι εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης των μεταφορικών υποδομών. παρόμοιοι με αυτούς 
που χρησιμοποιήθηκαν από τους Πετράκος Μαλούτας Οικονόμου (1993) και ΥΠΕΘΟ (1993), χρησιμοποιήθηκαν 
αλλά απέδωσαν εξίσου φτωχά αποτελέσματα

Ενας εναλλακτικός τρόπος μέτρησης των επιπτώσεων των κινήτρων με την χρήση ως ανεξάρτητης μεταβλητής 
του ύψους των επενδύσεων που εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό Νόμο (αντί του ποσοστού της επιχορήγησης κάθε 
ζώνης), δεν βελτίωσε το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης.
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Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι τα διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπικών παραγωγικών 

συστημάτων φαίνεται να παίζουν σημαντικότερο ρόλο σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης του 

Ελληνικού χώρου από τις παραδοσιακά ασκούμενες περιφερειακές πολιτικές. Με αυτή την έννοια, 

φαινομενικά οριζόντιες πολιτικές, όπως αυτές που αφορούν’ την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την 

αξιοποίηση των τουριστικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό της μεταποιητικής βάσης κάθε Νομού, 

ενδέχεται να έχουν σημαντικότερη επίδραση στους ρυθμούς αύξησης των επίπεδων ανάπτυξης.

4. Συμπεράσματα

Μια σειρά παράλληλες δυναμικές φαίνεται ότι αναπτύσσονται στον Ελληνικό χώρο και να επηρεάζουν (με 

διαφορετικό τρόπο) τις προοπτικές ισόρροπης ανάπτυξής του. Κλείνοντας αυτή την εργασία θα 

καταβάλλουμε μια πράπη προσπάθεια κωδικοποίησης και συνοπτικής παρουσίασης προκειμένσυ να γίνουν 

περισσότερο κατανοητά τα μηνύματα τους σε σχέση με τον σχεδίασμά της περιφερειακής πολιτικής. Η 

εμπειρική μας έρευνα επιβεβαίωσε ότι μια σημαντική δυναμική η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία 10-20 

χρόνια στον Ελληνικό χώρο είναι μια τάση σύγκλισης των επιπέδων ανάπτυξης μεταξύ των Νομών και των 

περιφερειών της Χώρας. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα ο Ελληνικός χώρος διαθέτει ιστορικά' 

την μεγαλύτερη δυνατή συνοχή και χαρακτηρίζεται από ένα εύρος ανισοτήτων που θεωρείται για το 

Ευρωπαϊκά τουλάχιστον δεδομένα ικανοποιητικό. Με βάση συνεπώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι σε μακροχρόνια βάση οι διεργασίες διάχυσης της ανάπτυξης από το 

κέντρο στην περιφέρεια που διευκολύνονται από την λειτουργία των μηχανισμών της αγορας (κατά τις 

επιταγές της Νεοκλασικής θεωρίας), ή επιβάλλονται από τις δημόσιες πολίτικες (κατά την άποψη των 

παρεμβατικών θεωριών), ή και τα δύο. έχουν επιφέρει μια σημαντική εςισορρόπηση στα επίπεδα 

ανάπτυξης του Ελληνικού χώρου και έχουν απαλλάξει σε μεγάλο βαθμό την Ελληνική περιφέρεια απο το 

σύνδρομο της υπανάπτυξης των πρωτων μεταπολεμικών δεκαετιών.

Μια δεύτερη δυναμική που αναπτύσσεται, η οποία δυστυχώς δεν' είναι ευνοϊκή, αφορά την αρνητική 

επίδραση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο παραγωγικό μας σύστημα και συσχετίζεται με τις τάσεις 

απόκλισης των Εθνικών επιπέδων ανάπτυξης απο τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Φαίνεται ότι οι προβ>εψεις 

της βιβλιογραφίας για την όξυνση των περιφερειακών αντιθέσεων στην Ευρώπη από την λειτουργία της 

Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς αφορούν περισσότερο αντιθέσεις στο μακρο-γεωγραοικο επίπεδο Βορρα- 

Νότσυ και λιγότερο αντιθέσεις στο εσωτερικό των λιγότερο ανεπτυγμένων Χωρών Αυτό υποδηλώνει ότι 

ιεραρχικά, το σημαντικότερο περιφερειακό πρόβλημα της Χώρας δεν είναι πλέον οι περιφερειακές της 

αντιθέσεις, αλλά η συνολική της απόκλιση από τα μέσα επίπεδα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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Η διαδικασία όμως της οικονομικής ολοκλήρωσης έχει και μια άλλη διάσταση 7ΐου συσχετίζεται άμεσα με 

τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο και 

με αρνητικό τρόπο τις περιοχές εκείνες που διαθέτουν μια σοβαρή συγκέντρωση βιομηχανικού κεφαλαίου 

κάποιος κλίμακας. Οι περιπτώσεις της Αχαίας, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και άλλων Νομών που έχουν 

υποστεί έντονη αποβιομηχάνιση τα τελευταία χρόνια με το κλείσιμο σημαντικού αριθμού μεγάλων 

επιχειρήσεων υποδηλώνουν ότι με την υποχώρηση του προστατευτικού πλέγματος, η διαδικασία της 

οικονομικής ολοκλήρωσής ασκεί πιέσεις στον Ελληνικό χώρο επιλεκτικά, συρρικνώνοντας τα πλέον 

οργανωμένα και παραγωγικά του τμήματα. Αν και αντίστοιχες τάσεις είναι εμφανείς επίσης στην Αττική 

(Λαύριο. Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη) και σε κάποιο βαθμό στην Θεσσαλονίκη, η ραγδαία 

τριτογενοποίηση των δύο αυτών μητροπόλεων και η συγκέντρωση σε αυτές του συνόλου σχεδόν του 'νέου 

τριτσγενή' τομέα παραγωγής δίνει διεξόδους (οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στις υπόλοιπες περιοχές) 

συμβατές με το παραγωγικό προφίλ των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών μητροπόλεων.

Μια τέταρτη δυναμική που τα εμπειρικά αποτελέσματα της εργασίας μας τείνουν να τεκμηριώσουν, αφορά 

την εξάρτηση των περιφερειακών ανισοτήτων από τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας. Αν και η 

διαπίστωση αυτή ερμηνεύει μέρος τουλάχιστον των τάσεων περιφερειακής σύγκλισης κατά την διάρκεια 

της σχεδόν εικοσαετούς περιόδου ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται 

περισσότερο στις περιφερειακές επιπτώσεις μιας (διαφαινόμενης ήδη) πορείας οικονομικής ανάκαμψης. Η 

δυναμική αυτή υποδηλώνει σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας ότι η οικονομική ανάκαμψη ξεκινά κυρίως 

από τους βασικούς πόλους ανάπτυξης και φυσικά δεν διαχέεται αυτομάτως δημιουργώντας ένα δυσεπίλυτο 

πρόβλημα πολιτικής καθώς οι προσπάθειες εξωτερικής σύγκλισης (προς την ΕΕ) ενδεχομένως να 

συνοδεύονται από τάσεις εσωτερικής απόκλισης με την αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών της 

Χώρας.

Μια πέμπτη δυναμική που θα πρέπει να σημειωθεί στην (κατά το δυνατόν) προσπάθεια ολοκλήρωσης της 

εικόνας που διαμορφώνεται σε χωρικό επίπεδο, αφορά τα χαρακτηριστικά των περιοχών που κατά το 

παρελθόν διατήρησαν ικανοποιητικούς ρυθμούς αύξησης του επιπέδου ανάπτυξής τους. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι Νομοί οι οποίοι διαθέτουν ευνοϊκή παραγωγική συγκρότηση (κρίσιμο μέγεθος 

μεταποιητικής δραστηριότητας και επιχειρήσεις εντάσεως τεχνολογίας ή κεφαλαίου), υψηλή ποιότητα 

ανθρωπίνου δυναμικού και τουριστικά αξιοποιήσιμους φυσικούς πόρους διαθέτουν ενα μείγμα 

χαρακτηριστικών που είναι πολύ πιθανόν ότι θα τους εξασφαλίσουν θετικά αποτελέσματα και στο μέλλον. 

Με δεδομένο ότι ο 'νέος' παραγωγικός τριτογενής τομέας της οικονομίας βρίσκεται στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης και αναγκαστικά συγκεντρώνεται στις δύο μητροπόλεις όπου υπάρχουν ή δημιουργσύνται τα 

κρίσιμα μεγέθη αγορών, η ανάπτυξη της περιφέρειας (με πιθανή εξαίρεση τις τουριστικές περιοχές) θα
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στηριχτεί α\’αγκασηκα στην βιομηχανία. Αυτό υποδηλώνει ότι ο βιομηχανικός εξοπλισμός και η 

βιομηχανική εμπειρία, παράδοση ή εξειδίκευση των περιοχών που βρίσκονται σε διαρθρωτική κρίση δεν 

είναι 'αναλώσιμα', αλλά αποτελούν μέσα και εργαλεία ανάπτυξης κρίσιμα για τις χωρικές ισορροπίες της 

οικονομίας που θα πρέπει κατά το δυνατόν’ να διασωθούν, ή να επαναχρησιμοποιηθσύν.

Τέλος, μια δυναμική που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται και θα μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον, 

αφόρα τις διαρθρωτικές ανακατατάξεις που η απελευθέρωση των αγορών και η μείωση του 

προστατευτισμού θα επιφέρουν στην γεωργική απασχόληση. Σε ένα χώρο όπως ο αγροτικός, οπού τα όρια 

των δραστηριοτήτων δεν είναι πάντα διακριτά και όπου ο κοινωνικός ρόλος του αγρότη ως φύλακα και 

συντηρητή του οικοσυστήματος δεν εχει κατανοηθεί αλλά ούτε ενισχυθεί επαρκώς δημιουργούνται κάποιες 

δυναμικές που θα θέσουν σε σοβαρή δοκιμασία τις χωρικές ισορροπίες του πληθυσμού και των 

δραστηριοτήτων. Με δεδομένη την διάρθρωση των αστικών κέντρων της χώρας (και την έλξη που 

δυνητικά ασκείται σε ένα θεωρητικό απόθεμα εργασίας από τα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα) αλλά και τον 

βαθμό αστικοποίησης της Χώρας (που είναι συμβατός με το επίπεδο ανάπτυξής της), το ευνοϊκό σενάριο 

στην εξέλιξη των διαρθρωτικών προσαρμογών στην γεωργία έχει ως ζητούμενο οι όποιες μετακινήσεις θα 

επιβληθούν από την νέα πραγματικότητα να περιοριστούν- μεταξύ τομέων δραστηριότητας (σε τοπικό 

επίπεδο) και όχι μεταξύ περιοχών.

Κλείνοντας αυτή την εργασία, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η αξιολόγηση και ιεράρχηση των παραπάνω 

δυναμικών είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση που να αφορά την άσκηση 

περιφερειακών πολιτικών. Αν και η συνολική εικόνα είναι σύνθετη και δεν επιδέχεται απ/ουστευτικες 

προσεγγίσεις, θα λέγαμε ότι στις βασικές της γραμμές η περιφερειακή πολιτική της Χώρας μας στην 

προσεχή περίοδο θα πρέπει να διέπεται από τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, να εντάσσει τις επιμέρους 

πολίτικες στον γενικό στόχο της ανάπτυξης της οικονομίας και της σύγκλισης με την ΕΕ. Με δεδομένο ότι 

η κύρια συνιστώσα του περιφερειακού προβλήματος είναι η συνολική απόκλιση της Χώρας από τις 

ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης τα μέτρα που προάγουν την συνολική αποτελεσματικότητα και τον’ 

εκσυγχρονισμό της οικονομίας και συνήθως έχουν έναν οριζόντιο χαρακτήρα αποκτούν μια αυτονόητη 

προτεραιότητα. Δεύτερον (και σε ένα συμπληρωματικό επίπεδο), να προωθεί χωρικά επιλεκτικές πολιτικές 

στο βαθμό που οι διαρθρωτικές κρίσεις αποκτούν ένα έντονα επιλεκτικό χαρακτήρα και πλήττουν 

συγκεκριμένες περιοχές. Με δεδομένο ότι η κρίση δεν’ πλήττει ομοιόμορφα και στον ίδιο βαθμό όλες τις 

περιοχές παρεμβάσεις με κάθετο χαρακτήρα αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα των οριζόντιων πολιτικών 

και ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους. Η διάσωση σημαντικών βιομηχανικών πόλων στην 

περιφέρεια δεν αποτελεί ηθική υποχρέωση του κέντρου προς την περιφέρεια, αλλά πρωτιστως αποτελεί 

αναγκαίο μέτρο διατήρησης της βιομηχανικής βάσης της Χώρας των αναπτυξιακών της προοπτικών και
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των χωρικών της ισορροπιών. Τρίτον (και ίσως σημαντικότερο), να εφάρμοζα τις παρεμβάσας που έχουν 

επιλεγεί με συνέπεια, συνέχεια και κυρίως αποτελεσματικοτητα. Αν λάβουμε υπόψη οτι σημαντικό τμήμα 

του σχεόιασμσύ (αλλά και των πόρων) που αφορά την περιφερειακή πολιτική εκπορεύεται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε κατ' ουσία η εγχώρια προστιθέμειη αξία στο επίπεδο της πολιτικής αφορά κυρίως 

την ταχύτητα και την αποτελεσματικοτητα της εφαρμογής της όπου δυστυχώς η πραγματικότητα 

υπολείπεται σημαντικά τόσο των προσδοκιών όσο και των αναγκών’ της Χωράς.
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