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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Ελευθέριος Κολτσάρας

Περίληψη

Περιφερειακές ανισότητες, σύγκλιση-απόκλιση και συγκέντρωση αποτελούν ορισμένα εκ 

των θεμελιωδών ζητημάτων που παράγουν προβληματισμούς, τροφοδοτούν θεωρητικές και 

λοιπές αντιπαραθέσεις, δημιουργούν «συμμαχίες» και «συνασπισμούς» επί μέρους 

οντοτήτων. Υπό το πρίσμα τούτο, εισάγοντας σύγχρονες, νεωτερικές και καινοτόμες 

προτάσεις ως εργαλεία ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης, επεκτείνουμε το πεδίο μέτρησης 

των ανισοτήτων συνδυάζοντας επί μέρους διαστάσεις και παραμέτρους υπό ένα αυτούσιο και 

μοναδικό δείκτη ή/και ένα σύνολο δεικτών. Ως κεντρικό σημείο αναφοράς τοποθετείται ο 

δείκτης LLAMACE. Εστιάζοντας στην τοπική (χωρική ή/και περιφερειακή) της αγοράς 

εργασίας, τονίζεται ο πρωτεύων ρόλο της χωρικής γειτνίασης υπό μία τύποις σχέση ανεργίας- 

απασχόλησης. Στόχος αποτέλεσε η επιβαλλόμενη εκ των συνθηκών αναγκαιότητα να 

προσδώσουμε ουσία, βαρύτητα και ποσοτική έκφραση στο ‘Χώρο", ώστε να ενταχθεί τούτος 

λειτουργικά στην εμπειρική θεμελίωση των ανισοτήτων και να αποτελέσει μία συνεκτική και 

συστηματική βάση ανάλυσης. Επί τούτου, οριοθετείται και επαληθεύεται η υπόθεση της 
ταυτόχρονης χωρο-χρονικής υστέρησης.

Λέξεις-Κλειδιά: Ανισότητες, ‘Χώρος", Γειτνίαση, Σύγκλιση, Δείκτες, LLAMACE
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REGIONAL CONVERGENCE AND DIVERGENCE IN 

EUROPEAN UNION: “NEW” MEASUREMENT INDICATORS 

AND MEASURES OF REGIONAL DISPARITIES

Eleftherios Koltsaras

Abstract

Regional disparities, convergence-divergence trends and agglomeration are some fundamental 

issues that generate concerns, supply other theoretical debates, and create "coalitions" and 

"alliances" of individual entities. In this setting, implementing contemporary, modernist and 

innovative proposals as tools of regional quantitative analysis, we expand the measurement 

range of disparities combining individual dimensions and parameters under one unaltered and 

single measurement indicator and /or an ensemble of indices. As a core reference, is being 

placed the LLAMACE indicator. Focusing on local (spatial-territorial and/or regional) labour 

market, is being emphasized the prime role of spatial contiguity under a certain banal relation 

between unemployment and employment status. Our goal was the spark of contemporary 

conditions necessity to lend substance, gravity and expression in 'Space-Territory' to join such 

resident operating empirical foundation of disparities and become a cohesive and systematic 

analysis. There upon is bounded and verified the assumption of simultaneous space-time lag.

Keywords: Disparities, ‘Space-Territory’, Contiguity, Convergence, Indicators, LLAMACE
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Διδακτορική Διατριβή με τίτλο «Περιφερειακή σύγκλιση και απόκλιση στην ΕΕ: 

Νέοι δείκτες και μέθοδοι μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων» αποτελεί μία 

συνολική προσπάθεια οριοθέτησης του καίριου προβλήματος των περιφερειακών 

ανισοτήτων. Υπό την έννοια τούτη εμβαθύνουμε στην ουσία του όλου ζητήματος και 

της όλης προβληματικής, ήτοι τη διερεύνηση των συνεπειών ή/και επιπτώσεων του 

«Περιφερειακού Προβλήματος». Λαμβάνοντας υπόψη τις επί μέρους θεωρητικές και 

εμπειρικές παρακαταθήκες προγενέστερων περιόδων και κινούμενοι σε ένα σύγχρονο 

(contemporary) πλαίσιο προσέγγισης, που οριοθετείται εν πολλοίς από τις έννοιες του 

«Χώρου», της «Γεωγραφίας», της «Απόστασης» και της «Προσβασιμότητας- 

Προσεγγισιμότητας», στρεφόμαστε προς μία σφαιρική και συνθετική προσέγγιση. Τούτο 

αποτυπώνεται ανάγλυφα, αφενός σε ένα θεωρητικό πλαίσιο κατεύθυνσης που εισάγει 

με εμφανή και διακριτό τρόπο τις ανωτέρω διαστάσεις και αφετέρου στο σχεδιασμό και 

στην ποσοτικοποίηση δεικτών και λοιπών κριτηρίων μέτρησης των περιφερειακών 

ανισοτήτων.

Η πρωτοτυπία και το στοιχείο της «Καινοτομικότητας» τούτης της Διδακτορικής 

Διατριβής εδράζεται ακριβώς στον τρόπο που εισάγουμε τούτες τις παραμελημένες και 

άγνωστες από τη νεοκλασική προσέγγιση διαστάσεις του «Χώρου», της «Γεωγραφίας» 

και της «Απόστασης» σε μία βάση μετρήσιμη και εφικτή να παράγει αποτελέσματα, 

στοχεύσεις και προοπτικές. Επί τοις ουσίας, η ανάπτυξη και η εφαρμογή «Νέων» 

Δεικτών στον ‘ευρωπαϊκό Χώρο’ δεν αντικατοπτρίζει μία απλή και μονοσήμαντη 

καταγραφή ορισμένων διαφοροποιημένων εργαλείων ποσοτικής περιφερειακής 

ανάλυσης, αλλά έχει ως σκεπτικό η ενσωμάτωση επί μέρους διαστάσεων και 

παραμέτρων να συστήσουν ένα αξιόλογο βοηθό ώστε να προσεγγίσουμε τάσεις και να 

εξάγουμε συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής.

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή διαρθρώνεται σε τρεις (αριθμός 3) επί μέρους 

ενότητες με μία λειτουργική συνεκτικότητα προς τα εμπρός (από τη θεωρητική 

επισκόπηση και τις νεότερες θεωρητικές κατευθύνσεις, τις μεθοδολογικές εξειδικεύσεις 

και την πρακτική απεικόνιση) και vice versa.

Το Πρώτο Μέρος χωρίζεται σε δύο (αριθμός 2) Κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο 

επιχειρείται μία ενδελεχής επισκόπηση των επί μέρους θεωρητικών προσεγγίσεων και
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σχολών της Οικονομικής Επιστήμης στον τομέα των ανισοτήτων και δη των 

περιφερειακών ανισοτήτων. Κύριο αποτύπωμα της παραδοσιακής άποψης αποτελεί η 

πεποίθηση ότι τα οικονομικά φαινόμενα συμβαίνουν αυτόματα σε ορισμένο τόπο. 

Εντούτοις, τούτο συνδέεται σαφώς με την παντελή αγνόηση των χωροταξικών σχέσεων 

και των προβλημάτων που δημιουργεί η διάρθρωσή τους. Έως τότε, οι οικονομολόγοι 

θεωρούσαν ως το πλέον κρίσιμο πρόβλημα εκείνο του ‘Χρόνου’ και όχι του ‘Χώρου’. 

Επομένως, οι επιδράσεις των χωροταξικών παραγόντων ήταν πολύ μικρότερης 

σημασίας σε σύγκριση με εκείνες του ‘Χρόνου’.

Η εκούσια εν πολλοίς αγνόηση τούτων των παραμέτρων συνιστούσε στην πράξη μία 

μερική μόνο προσέγγιση του ζητήματος των αυξανόμενων περιφερειακών ανισοτήτων 

και των εντεινόμενων τάσεων απόκλισης. Με την αλλαγή και το «Νέο» τρόπο σκέψης 

επιχειρείται μία αναδιατύπωση των εννοιών της Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης και της 

Σύγκλισης-Απόκλισης και των παραγόντων που τις καθορίζουν. Η αποσαφήνιση της 

κατάστασης ως προς τις παρατηρούμενες διαφορές και η αναδιάταξη της περιφερειακής 

κατάταξης που επιφέρει, αποκαλύπτουν στην πορεία τη μη γραμμικότητα και την 

απουσία μονοτονικότητας στη σχέση μεταξύ του ‘Χώρου’ και των παραγόντων που 

καθορίζουν την Ανάπτυξη-Μεγέθυνση, τις σχετικές τάσεις και κατανομές και το 

πρότυπο εγκατάστασης και χωροθέτησης. Τούτες οι θεωρητικές διαφοροποιήσεις, 

πέραν της ακραίας φύσης που τις χαρακτήριζε ανά περιόδους, ενσωματώνουν μία 

δυναμική φύση και ένα εν γένει δυναμισμό. Τούτο οφείλεται σε σημαντικό βαθμό, αν 

όχι ολοκληρωτικά, στις αλλαγές που επήλθαν διαχρονικά στο ‘Χώρο’ και σε όσες εξ 

αυτών συνεχίζουν να μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα μίας 

‘Οικονομίας’ ή μίας ‘Περιφέρειας’.

Κατά το Δεύτερο Κεφάλαιο και συνεχίζοντας τη διαδρομή της θεωρητικής προσέγγισης 

των περιφερειακών ανισοτήτων, με την ανάδειξη των νεότερων προσεγγίσεων το 

στοιχείο εκείνο που κάνει όλο και πιο συχνά την εμφάνισή του και ακριβώς συνιστά μία 

εκ των ουκ άνευ διάσταση είναι η αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής ενός 

κανονιστικού-ρυθμιστικού πλαισίου. Τούτο αποτελεί σαφώς μία απάντηση στη 

νεοκλασική κυριαρχία και μία δίοδο προς μία αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική. 

Εισάγεται, επομένως, σε ένα αρχικό στάδιο ανάλυσης και με εμφανή σκοπό και 

στόχευση η έννοια της ‘Αποτελεσματικότητας’ της περιφερειακής πολιτικής, ως 

απάντηση στις εντεινόμενες περιφερειακές αποκλίσεις. Κατά βάθος, τούτες οι 

αποκλίσεις σε πραγματικό πάντοτε ‘Χρόνο  συνιστούν τη βάση σχεδιασμού και 

υλοποίησης των προτεινόμενων «Νέων» δεικτών και κριτηρίων μέτρησης των
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περιφερειακών ανισοτήτων. Ο τρόπος συνεπώς με τον οποίο προσεγγίζεται από 

θεωρητική και εμπειρική σκοπιά το γενικότερο ζήτημα των περιφερειακών ανισοτήτων, 

ή το ‘περιφερειακό πρόβλημα’, συνιστά μία εξελικτική πορεία επί μέρους απόψεων, 

συνιστωσών και παραμέτρων, που συν-διαμορφώθηκαν βαθμιαία με το πέρασμα των 

ετών.

Η ανωτέρω ρεαλιστική μεθοδολογία βασίστηκε σε πληθώρα εμπειρικών ερευνών, που 

εξέτασαν λεπτομερώς την υφή και την πορεία της πραγματικής Ανάπτυξης- 

Μεγέθυνσης σε διάφορες χωρικές μονάδες (‘Περιφέρειες’) και επισήμαναν τις 

διαταρακτικές δυνάμεις που δρούσαν κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η σχετική παρατήρηση αποκαλύπτει ότι κανένα υπόδειγμα 

περιφερειακής Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης δεν έγινε γενικά αποδεκτό. Η βαρύτητα, 

εντούτοις, αυτών δεν μειώνεται, διότι σταδιακά στοιχειοθετούν τμηματικές απαντήσεις 

στα βασικά ερωτήματα ως προς τη Συγκέντρωση ή τη Διασπορά των οικονομικών, 

κοινωνικών, πληθυσμιακών, μορφωτικών-εκπαιδευτικών, πολιτιστικών-πολιτισμικών 

κοκ τάσεων στο ‘Χώρο\

Οι επί μέρους προσεγγίσεις και το οικονομετρικό υπόδειγμα του Diego Puga 

(2002/2001) που εισάγει στον πυρήνα της ανάλυσης τις έννοιες του ‘Χώρου’, της 

‘Γεωγραφίας’, της ‘Απόστασης’ και της ‘Κινητικότητας’ αποτελούν το θεωρητικό 

υπόβαθρο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής. Συνιστούν δε μία συνεκτική και 

ακριβή βάση, παρέχοντας τη δυνατότητα συνδυασμού των ανωτέρω εννοιών και 

διαστάσεων με τις γνωστές θεωρητικές παρακαταθήκες της δεκαετίας του 1950 και 

εκείνων των αρχών της δεκαετίας του 1970. Επί τοις ουσίας, υπογραμμίζεται ότι τόσο η 

συνήθης παρατήρηση, όσο και η εμπειρική εργασία σε αυτό το πλαίσιο, αποδεικνύουν την 

ύπαρξη συναφών δυνάμεων, που η παραδοσιακή ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη της και οι 

οποίες δυνάμεις ενδέχεται να ενισχύσουν τις περιφερειακές ανισότητες, ακόμα και χωρίς 

την ύπαρξη έντονων διαφορών στα βασικότερα χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας κλείνει και ένας σημαντικός κύκλος ως προς 

την καθαρά θεωρητική προσέγγιση και κατεύθυνση. Οι περιφερειακές ανισότητες και 

το ‘περιφερειακό πρόβλημα’ εν γένει συνιστούν μία σαφή, τρέχουσα και απολύτως 

υπαρκτή κατάσταση αποκλίσεων και διαφορών. Τούτο αποτυπώνεται κατά το Δεύτερο 

Μέρος της Διδακτορικής Διατριβής. Εν αρχή με το Τρίτο Κεφάλαιο, όπου επιχειρείται 

μία ενδεικτική επισκόπηση επί μέρους εμπειρικών ερευνών. Η επιλογή τούτων έγινε με 

καθαρά υποκειμενικό χαρακτήρα και δεν περιέκλειε καμία διάθεση αποκλεισμού
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άλλων. Απλώς οριοθετήθηκε από τον τεράστιο όγκο της διεθνούς και της εγχώριας 

βιβλιογραφίας και δεν ήταν φύσει δυνατό να γίνει αναφορά στο σύνολο αυτών. 

Παρατίθενται δε οι βασικότερες μεθοδολογικές διαστάσεις αυτών και οι κύριες 

διαπιστώσεις (τελικά αποτελέσματα) ούτως, ώστε να καταστεί εφικτή μία αποτύπωση 

τις εξελικτικής διαδρομής και του δυναμισμού των περιφερειακών ανισοτήτων σε 

σχετικά προγενέστερο χρονικό ορίζοντα. Ταυτοχρόνως, ενσωματώνονται και επί 

μέρους διαφοροποιημένες μεθοδολογίες ως προς την οικονομετρική ανάλυση, με σκοπό 

αφενός να καταδειχθεί ο όγκος και ο επιστημονικός πλούτος των προσεγγίσεων και 

αφετέρου μέσω τούτης της διαφοροποίησης να ολοκληρωθεί η τυπολογία αυτών.

Ο προσδιορισμός του συνόλου των παραγόντων που προκαλούν το ‘περιφερειακό 

πρόβλημα’ παρουσιάζει πολλαπλές δυσχέρειες, καθώς απαιτεί ειδικές εμπειρικές 

έρευνες και ανάλυση του περιφερειακού φαινομένου σε ένα ευρύτερο σύνολο χωρικών 

μονάδων. Τούτο είναι απαραίτητο ώστε να επισημανθούν οι λειτουργικές σχέσεις στο 

‘Χώρο’ και να ιεραρχηθούν τα αίτια των προβλημάτων ανισορροπίας μεταξύ των 

‘Περιφερειών’. Για το λόγο τούτο, υιοθετείται μία ποικιλία οικονομικών μέτρων, 

εργαλείων και μεθόδων απεικόνισης. Κατά σειρά, εξετάζονται οι τάσεις στο ΑΕγχΠ και 

στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, στην απασχόληση και στην ανεργία, στο εισόδημα και στη 

‘Φτώχεια’ και στην κοινή ομάδα παραγωγικότητα-οικονομική διάρθρωση-τομεακή 

ειδίκευση-οικονομική ολοκλήρωση (ενσωμάτωση).

Σε ένα επόμενο επίπεδο και με στόχευση να αποφευχθεί η μονοσήμαντη και μη 

λειτουργική καταγραφή των σχετικών τάσεων υπό τη βάση ανάλυσης του «ενός 

Δείκτη» ή «ενός Κριτηρίου» υιοθετείται μία προσέγγιση σύνθεσης των επί μέρους 

αυτούσιων οικονομικών μεγεθών. Επί παράδειγμα, μεταξύ ΑΕγχΠ ανά κάτοικο και 

ποσοστών ανεργίας, ανεργίας και εισοδήματος και του ‘κινδύνου Φτώχειας’, 

εισοδήματος και παραγωγικότητας ή/και μεταξύ απασχόλησης και παραγωγικότητας. 

Τούτη η σχετική επισκόπηση είναι μερική και τμηματική, κρίνεται δε και ως 

αποσπασματική ή/και μεροληπτική με το σκεπτικό ότι αγνοεί το πλέον ουσιώδες, τη 

χωρική ή χωροταξική διάσταση και τη γεωμορφολογία. Υπό το ευρύ περιεχόμενο, 

συνεπώς, των διαφόρων μεθόδων ανάλυσης και αξιολόγησης του φαινομένου των 

περιφερειακών ανισοτήτων και των τάσεων Σύγκλισης-Απόκλισης, η εισαγωγή 

ακριβώς της χωρικής οικονομετρίας επιτρέπει στην πράξη μέτρηση της έκτασης κατά 

την οποία επί παράδειγμα το ποσοστό Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης, η χωροθέτηση και το 

πρότυπο εγκατάστασης ή εν γένει ο δυναμισμός μίας ‘Περιφέρειας’ εξαρτάται ή/και
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καθορίζεται από αυτό των γειτονικών της. Κύρια και ουσιαστική διαφοροποίηση έναντι 

της προϋπάρχουσας μεθοδολογικής προσέγγισης αποτέλεσε η ένταξη των δύο βασικών 

διαστάσεων, του ‘Χρόνου’ (χρονολογικές σειρές ή ‘time series data’) και του ‘Χώρου’ 

(χωρικές ή χωροταξικές σειρές).

Η χωρική διάσταση των περιφερειακών δεδομένων, όπως αναλύεται και εξειδικεύεται 

διαμέσω της αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ‘Περιφερειών αφενός 

και αφετέρου στα διαφορετικά γνωρίσματα των ίδιων ‘Περιφερειών’, καθιστά 

επιβεβλημένη την υιοθέτηση ενός διαφορετικού και ολοκληρωμένου μεθοδολογικού 

πλαισίου. Επί τοις ουσίας, εισάγουμε το ‘Χώρο’ και τη χωρική ή χωροταξική διάσταση 

στις εφαρμογές της οικονομετρίας και στα αντίστοιχα οικονομετρικά υποδείγματα. 

Επιβεβλημένο είναι να τονισθεί ότι ενσωματώνουμε και μία μερική παράθεση των 

βασικών παραμέτρων που διέπουν κάθε επί μέρους οικονομετρική μεθοδολογία. Κατ’ 

αρχήν, με τα ‘panel data models’ εξετάζεται το επίπεδο του steady state, η 

περιφερειακή απασχόληση και ανεργία και διάφορες έτερες εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

Στο σκέλος των ‘cross-sectional series’ προσεγγίζεται η σχέση τούτων με την 

περιφερειακή εισοδηματική Σύγκλιση, το GVA, την περιφερειακή απασχόληση και 

ανεργία και τέλος με τα ‘fixed effects models’ μία απόπειρα συνδυασμού των δύο 

(αριθμός 2) μεθοδολογιών. Ολοκληρώνουμε με τα ‘intra-distribution dynamics’ και το 

‘Markov chain analysis’ εστιάζοντας εν πολλοίς στην κατανομή του περιφερειακού 

εισοδήματος, βασική και πρωταρχική συνιστώσα των ανισοτήτων. Ακολουθούν και 

έτερες μεθοδολογικές παράμετροι, ήτοι ‘SURE’ και ‘Param etric’, ‘Semi-Parametric’ 

και ‘Non-Parametric’ προσεγγίσεις (‘shift-share analysis’ και ‘filtering analysis’). 

Κυρίως δε εισάγεται μία Πολυκριτηριακή Ανάλυση με κοινωνικά κυρίως 

χαρακτηριστικά.

Η ενσωμάτωση τούτων των επί μέρους διαφορετικών διαστάσεων στην ερμηνεία των 

τάσεων Σύγκλισης-Απόκλισης έχει σαφώς λογική εξήγηση, καθώς συνθέτουν το 

βαθύτερο περιεχόμενο και την κύρια ουσία του ‘περιφερειακού προβλήματος’. 

Ταυτοχρόνως, αναδεικνύουν ένα διαφορετικό τελικό αποτέλεσμα και προσδιορίζονται 

με μεγαλύτερη σαφήνεια και καθαρότητα οι σχετικές τάσεις. Με τη σχετική αναφορά 

στην κοινωνική διάσταση των περιφερειακών Ανισοτήτων δίνεται και μία απάντηση 

στο κατά πόσο η ύπαρξη και το εύρος των κοινωνικών ανισοτήτων συνδέεται ή μη με 

τις χωρικές (περιφερειακές) ανισότητες και το κατά πόσο τούτες 

αλληλοτροφοδοτούνται. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες αλλαγές στην κοινωνία και 

επομένως και στο ‘Χώρο’ συνολικά υπάρχει μία αυξανόμενη αντίληψη ότι ο ‘Χώρος’
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δημιουργεί αυξανόμενη πίεση και ανταγωνισμούς. Τούτες οι πιέσεις και τούτοι οι 

ανταγωνισμοί χρήζουν όχι μόνο επισήμανσης, αλλά συστηματικής καταγραφής των 

συνεπειών ή/και των επιπτώσεων που επιφέρουν. Και εν προκειμένω, είναι οι «Νέοι» 

δείκτες και τα «Νέα» κριτήρια μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων που 

καθορίζουν το περιεχόμενο των χωρικών πιέσεων και των χωρικών ανταγωνισμών και 

αποκαλύπτουν και τις αντίστοιχες χωρικές τάσεις. Συνεπώς, ο ‘Χώρος’ διαφέρει και 

διαφοροποιείται εξαιτίας γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και φυσικών 

συνθηκών, του τρόπου με τον οποίο αξιοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία και 

του μεγέθους των διαρθρωτικών υποδομών του.

Σε κάθε περίπτωση, ανακύπτουν ορισμένα πρόσθετα ζητήματα, τα οποία χρήσιμο είναι 

να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν επιπροσθέτως. Τούτα τα επί μέρους ζητήματα 

σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή της επιλεγόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης 

και την εμπειρική ανάλυση των τάσεων στον ‘ευρωπαϊκό Χώρο’. Στην ουσία, τα 

ζητήματα αυτά θέτουν μία σειρά προκαταρκτικών θεμάτων στη συνολική εμπειρική 

ανάλυση και στοιχειοθέτηση των παρατηρούμενων Συγκλίσεων-Αποκλίσεων. Καθώς οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις καταλήγουν αναπόφευκτα και σε διαφορετικά τελικά 

συμπεράσματα και σε διαφορετικές προτάσεις πολιτικής απαιτείται ένας κοινός τόπος 

συνάντησης μεθοδολογιών, εργαλείων και κριτηρίων. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα είναι 

η καταγραφή των βασικών μεθοδολογικών προβλημάτων-περιορισμών, των 

προϋποθέσεων και των συνθηκών απεικόνισης των φαινομένων. Τούτο αποτελεί 

αντικείμενο κατά το Τέταρτο Κεφάλαιο.

Γενικότερα (χρονολογικές σειρές, ετήσια και τετραμηνιαία δεδομένα-λογαριασμοί, 

συνδυασμός της έννοιας και του περιεχομένου των χρονολογικών σειρών και της 

αντίστοιχης έννοιας και του περιεχομένου του 'Χώρου’ κοκ) και ειδικότερα ζητήματα 

(επιλογή, σχεδιασμός και εφαρμογή μίας συγκεκριμένης οικονομετρικής προσέγγισης, 

σχέση μεταξύ προβλέψεων και επιλογής μίας συγκεκριμένης χρονολογικής σειράς, 

συνδυασμός ‘cluster’ και ‘discriminant analysis’, εφαρμογή πραγματικών 

χρονολογικών σειρών σε μελέτες και έρευνες ως προς τις τάσεις των μακρο

οικονομικών μεταβλητών) αποτελούν αντικείμενο μελέτης και διερεύνησης. Εκ 

παραλλήλου, οριοθετούνται επί μέρους περιορισμοί και όρια, αποσαφηνίζονται 

υπάρχοντα εργαλεία και λοιπά κριτήρια (μέτρα μέτρησης της ‘Ανισότητας’) και 

εξειδικεύεται με τρόπο συστηματικό και λειτουργικό το συνολικό πλαίσιο που διέπει 

τους «Νέους» δείκτες. Εν προκειμένω, τούτο έχει άμεση σχέση με τις συναφείς 

μεθοδολογικές εξειδικεύσεις υποδειγμάτων και μεταβλητών, την ευρεία ποικιλία
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διαφορετικών εξειδικεύσεων, την ύπαρξη μίας στιβαρής οικονομικής θεωρίας που 

ενσωματώνει ένα σχετικό χωρικό περιεχόμενο και εν τέλει με τον αποκλεισμό ή την 

παράλειψη διαφόρων επεξηγηματικών μεταβλητών.

Επί του σχετικού αντικειμένου, οι παράμετροι που σχετίζονται με τη Στατιστική και την 

Οικονομετρία και οι σχετικές μεθοδολογικές ανησυχίες οφείλουν να διακρίνονται 

ευκρινώς από τα τυπικά και συνήθη τεχνικά και στατιστικά προβλήματα της επιστήμης 

της Οικονομετρίας (ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση και μη στασιμότητα). Οι 

μεθοδολογικές επισημάνσεις, επομένως, ενδέχεται να μην συνδέονται διαχρονικά. Η 

αγνόηση, εντούτοις, αυτών οδηγεί σε υπερβολές και ανιστόρητους ισχυρισμούς. Τούτο 

δεν είναι ούτε επιστημονικά ούτε οικονομετρικά επιθυμητό. Υπό τη περιεχόμενο των 

«Νέων» δεικτών και των «Νέων» κριτηρίων εισάγουμε και ένα ίχνος ιεράρχησης των 

δραστηριοτήτων σε πρωτεύουσες, δευτερεύουσες κοκ σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο. 

Τούτο επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης των επεξηγηματικών μεταβλητών και του 

περιεχομένου που τις καθορίζει. Ταυτοχρόνως, ο καθορισμός των στατιστικών 

εργαλείων επίσης σχετίζεται με την ιεραρχική διάρθρωση των δραστηριοτήτων ανά 

τάξη προτεραιότητας, ενώ η αντίστοιχη ομαδοποίηση αφορά στην ένταξη των ατόμων 

σε συγκεκριμένες κατηγορίες-ομάδες (φύλο, ηλικία και φύλο, τύπος νοικοκυριού και 

φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο, θέση στην αγορά 'Εργασίας’ και φύλο, 

εργατοώρες και φύλο, συνολικές οικογενειακές εργατοώρες ανά φύλο και παιδιά, 

κοινωνικο-οικονομική ομάδα και φύλο κοκ).

Κύριο μέλημα αποτέλεσε η εκπεφρασμένη άποψη η πολιτική οπτική και οι πολιτικοί 

Στόχοι να ορίζουν την παραγωγή στατιστικής και χωρικής πληροφόρησης και όχι το 

αντίθετο. Ως εκ τούτου, περιορίζοντας τη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων σε 

συμπαγείς πολιτικούς Στόχους και πολιτικές επιλογές είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τη 

σχετικότητα της πολιτικής παρέμβασης. Τούτο και υπό μία συνεκτική βάση 

σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των εργαλείων αυτής ενσωματώνει ένα 

πρόσθετο ειδικό βάρος, καθότι η εισαγωγή «Νέων» δεικτών βασίζεται σε σαφείς 

πολιτικούς Στόχους και δεν είναι αποκομμένη από τον πυρήνα ύπαρξης της ίδιας της 

ΕΕ.

Απαντώντας, συνεπώς, στο ερώτημα και στην κεντρική ιδέα δημιουργίας της ίδιας της 

ΕΕ οριοθετείται το πλαίσιο και η όλη προσέγγιση της Διδακτορικής Διατριβής. Υπό το 

σκεπτικό τούτο, κυρίαρχη θέση κατέχουν οι πολιτικές στοχεύσεις της ΕΕ, όπως τούτες 

αποτυπώνονται στις έννοιες της 'Σύγκλισης’ και σε σημαντικότερο εν πολλοίς βαθμό
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της 'Συνοχής’. Ιδιαιτέρως, η 'Συνοχή’ προσλαμβάνεται στο σύνολο των επί μέρους 

διαστάσεών της (Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική-Χωρική). Με βάση τούτες τις 

κατευθύνσεις κτίζονται δείκτες (Πέμπτο Κεφάλαιο).

Η σύλληψη και η ανάπτυξη δεικτών και μέτρων εδράζεται σε δύο κύριους πυλώνες. Σε 

ένα αρχικό επίπεδο, οι «Νέοι» δείκτες και τα «Νέα» προτεινόμενα μέτρα μέτρησης των 

ανισοτήτων να είναι κατά κάποιο τρόπο συνοδοιπόροι με το σύγχρονο θεωρητικό και 

εμπειρικό γίγνεσθαι. Ακολούθως, να αναδείξουμε και να εστιάσουμε στο «Νέο», ως ένας 

επιθετικός προσδιορισμός πραγματικής και υπαρκτής σπουδαιότητας.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω παραμέτρων το «Νέο» που φέρουν τούτοι οι δείκτες 

αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε γενικότερα το ζήτημα 

των ανισοτήτων και ειδικότερα εκείνο των περιφερειακών ανισοτήτων. Η ανάπτυξη και 

η θεμελίωση των προτεινόμενων δεικτών και κριτηρίων αποτελεί την κοινή 

συνισταμένη επί μέρους διακριτών περιεχομένων καθενός πρωτογενούς μέτρου (ή 

δεδομένου), το οποίο όντας σε συνάφεια με άλλο ή/και άλλα κτίζουν ένα «Νέο» δείκτη 

ή μέτρο, πάντοτε υπό την προϋπόθεση της νεωτερικότητας, της καινοτομικότητας ή της 

'προστιθέμενης αξίας’ αυτού. Σε ένα επόμενο βήμα στοιχειοθέτησης της κύριας 

πρότασης η ομαδοποίηση και η κατάταξη των προτεινόμενων δεικτών. Επιπροσθέτως, 

αναγνωρίζουμε την πιθανότητα η σχετική επίδραση κάθε δείκτη (ή επεξηγηματικής 

μεταβλητής) να αλλάζει με την πάροδο του 'Χρόνου’ και παράλληλα την πιθανή 

ύπαρξη μίας ' συστηματικής επίδρασης’, όπου διαφορετικοί συνδυασμοί ποσοτικών και 

ποιοτικών μεταβλητών να παράγουν, μέσω σύνθετων αλληλεπιδράσεων, πρόσθετες 

επιδράσεις ή/και επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό, στο εγχώριο και στο τοπικό 

(περιφερειακό) σύστημα. Εν προκειμένω, οι δείκτες ομαδοποιούνται σε πέντε (αριθμός 

5) κύριες κατηγορίες, με διακριτό περιεχόμενο και στόχευση. Περιγράφουν και 

αναλύουν την περιφερειακή κατάσταση πάντοτε συστηματικά και πολυσύνθετα. Το 

συνολικό 'καλάθι’ περιλαμβάνει είκοσι εννέα (αριθμός 29). Έχουν δε ως εξής:

Α) Δείκτες Αγοράς Εργασίας ('Απασχόληση’ - 'Ανεργία 

Ειδικές Συνιστώσες, Ακραίες Συνιστώσες και 'Ε κροή ’ - 

'Παραγωγικότητα’)

Β) Δείκτες Ατομικής και Κοινωνικής Προσαρμογής 

( 'Εκπαίδευση - 'Ανθρώπινο Κ ε φ ά λ α ιο Έ ν τα σ η  Γνώσης’ - 

' Τεχνολογία’ και 'Προσαρμοστικότητα’ - 'Κατάρτιση’)
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Γ) Δείκτες Τιμών -  Π αραγωγής (‘Κεφάλαιο’ και ‘Επένδυση’)

Δ) Δείκτες Κοινωνικής Διαστρωμμάτωσης (Φορολογία/1 - 

‘Ε ι σ ό δ η μ α ‘Φτώχεια’ - ‘Εξάρτηση’ και ‘Κοινωνική

Προστασία’)

Ε) Δείκτες Χωρικής Προσαρμογής και Εξέλιξης 

(‘Αστικοποίηση’, ‘Κινητικότητα.'’ και ‘Βαρύτητα ’).

Πέραν τούτων, επανέρχεται στην όλη προβληματική μας ο ‘Χώρος’ και η ‘Γεωγραφία’ 

και κυρίως με το σκεπτικό μίας λειτουργικής ενσωμάτωσης (Κεφάλαιο 6). Η πρόδηλη 

αναγκαιότητα ρεαλιστικής χαρτογράφησης του ‘Χώρου’ και των συνιστωσών που τον 

συνθέτουν καθορίζουν εν προκειμένω το χαρακτήρα, το εύρος και τη δυναμική των 

χωρικών πιέσεων και των χωρικών ανταγωνισμών. Η αντιπαραβολή, συνεπώς, του 

‘Χώρου’ και της ‘Γεωγραφίας’ με τα εργαλεία και τα κριτήρια μέτρησης των 

ανισοτήτων και η ένταξη πρόσθετων χωρικών παραμέτρων αποτελεί εν προκειμένω μία 

άμεση δήλωση ή απόδειξη της βαρύτητας ‘Χώρου’ και ‘Γεωγραφίας’, προς απάντηση 

της προγενέστερης έμμεσης απόδειξης της χωρικής λειτουργικότητας. Επομένως, 

επαναπροσεγγίζουμε τα χαρακτηριστικά του ‘περιφερειακού προβλήματος’ με βάση τις 

αλλαγές (βίαιες ή ομαλές) που έχουν συντελεσθεί στο ‘Χώρο’ και στη ‘Γεωγραφία’. 

Λαμβάνοντας ως βάση και αφετηρία διερεύνησης τις τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά 

‘Εργασίας’ δίδεται μορφή και υπόσταση στο δείκτη LLAMACE (LOCAL LABOUR 

MARKET CONTIGUITY EFFEC T), ήτοι η επίδραση ή το αποτέλεσμα της χωρικής 

γειτνίασης στην τοπική αγορά ‘Εργασίας’. Η ‘προστιθέμενη αξία’ του εν λόγω δείκτη 

έγκειται ακριβώς στον τρόπο οριοθέτησης της χωρικής γειτνίασης, όπου η εστίαση 

οριοθετείται στο μικρο-χωρικό επίπεδο αναφοράς των περιφερειών επιπέδου NUTS2. 

Τούτο το μικρο-χωρικό επίπεδο, σε απόλυτη αντιστοιχία και εναρμόνιση με το βαθμό 

και τη δυναμική της χωρικής γειτνίασης, συνθέτει μία έμμεση χωρική στάθμιση του 

οικονομετρικού υποδείγματος. Αναντίρρητα, το χωρικό υπόβαθρο αναδεικνύεται με 

περισσότερο ενδιαφέρον τρόπο φέρνοντας στο προσκήνιο της έρευνας την εξέταση των 

χωρικών τάσεων με βάση τη χωρική γειτνίαση όχι μόνο στα στενά πλαίσια των 

γειτονικών περιφερειών, αλλά και εκείνων των γειτόνων αυτών.

Σε τούτη την περίπτωση, και λαμβάνοντας ως αρχικό στοιχείο το εγγενές περιεχόμενο 

της χωρικής στάθμισης, η προσοχή μεταφέρεται στη διερεύνηση των τάσεων στην 

αγορά ‘Εργασίας’. Τούτο δεν συνιστά μία απλή και μονοσήμαντη ανάλυση των
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ευρωπαϊκών τάσεων σε σχέση με τα φαινόμενα της ανεργίας (μη απασχόλησης) και της 

απασχόλησης (μη ανεργίας). Στο πλαίσιο τούτο, η περιφερειακή ταυτότητα ή/και 

φυσιογνωμία της αγοράς ‘Εργασίας’ ορίζεται κατά ουσιώδη βαθμό από τα αντίστοιχα 

κριτήρια της χωρικής γειτνίασης και της χωρικής εγγύτητας. Και είναι ακριβώς τούτη η 

χωρική επίδραση στις τοπικές αποκλίσεις ή/και συγκλίσεις της αγοράς ‘Εργασίας’ που 

συν-διαμορφώνει την περιφερειακή ιδιαιτερότητα. Εντός, συνεπώς, του θεωρητικού 

πλαισίου του Diego Puga, όπως τούτο ορίσθηκε κατά το αρχικό στάδιο της όλης 

προσέγγισης, επανέρχεται με μία «Νέα» ματιά η προβληματική της χωρικής 

εγκατάστασης, του τρόπου με τον οποίο ο εγγύς ‘Χώρος’ δημιουργεί, παράγει και ανα

παράγει εργασιακές συνέχειες και α-συνέχειες και η δυναμική που λαμβάνουν τούτα τα 

επί μέρους φαινόμενα. Εκ των πραγμάτων, δύναται να αντλήσουμε και μία εικόνα ως 

προς τις εσωτερικές και τις εξωτερικές συγκλίσεις και αποκλίσεις στην αγορά 

‘Εργασίας’ συνολικά και στη χωρική κινητικότητα αυτής ειδικότερα.

Καθότι οι έννοιες ‘Χώρος’, ‘Γεωγραφία’ και ‘Απόσταση’ μόλις σχετικά πρόσφατα 

εντάχθηκαν στον κύριο κορμό της οικονομετρικής μεθοδολογικής ανάλυσης τούτο 

επιφέρει πρόσθετους προβληματισμούς και διευκρινήσεις. Τα διάφορα οικονομετρικά 

υποδείγματα, και εν προκειμένω το δυναμικό panel data υπόδειγμα, στη χωρική του 

μορφή διακρίνεται ως γνωστόν στο υπόδειγμα χωρικής υστέρησης (‘spatial lag model’) 

και στο αντίστοιχο υπόδειγμα χωρικού σφάλματος (‘spatial error model’). Σχετικά 

πρόσφατα οι Kapoor et al. (2007) σχεδίασαν μία διαδικασία GMM για τη συσχέτιση 

του χωρικού σφάλματος σε ένα στατικό υπόδειγμα. Ακολουθώντας το παράδειγμα των 

Jacobs et al. (2009), στη βάση των Kapoor et al. (2007), επεκτείνουμε τη χωρική 

διαδικασία των τριών σταδίων (‘3-step spatial procedure’) σε ένα panel, που 

περιλαμβάνουν μία εξαρτημένη μεταβλητή χωρικής υστέρησης και μία χρονικής 

υστέρησης της ‘μίας περιόδου’ στην εξαρτημένη μεταβλητή (LLAMACE). 

Λαμβάνουμε υπόψη ένα panel με ένα σχετικά περιορισμένο χρονικό περιθώριο (1999

2007), σε σχέση με τον αριθμό των παρατηρήσεων (αριθμός 1,983). Το βασικότερο 

στην όλη διαδικασία είναι ότι αντί να υπολογίζουμε ξεχωριστά είτε ένα υπόδειγμα 

χωρικής υστέρησης είτε ένα χωρικού σφάλματος, στην ουσία ενσωματώνουμε και ηα 

δύο, ώστε να είναι ταυτόχρονα και τα δύο παρόντα (ςπόθεζη Χωπο-Χπονικήρ 

υστέρησης). Το ζητούμενο είναι να προσδιορίσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τον 

έλεγχο της ενδογένειας της χωρικής και της χρονικής υστέρησης της εξαρτημένης 

μεταβλητής, καθώς θα ελέγχεται και η συσχέτιση του χωρικού σφάλματος. Μία

~  19 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Εισαγωγή-Πρόλογος

επαρκής βοήθεια προσφέρουν τα διάφορα χωρικά εργαλεία (μεταβλητές) 

περιφερειακού και εθνικού επιπέδου αναφοράς.

Ολοκληρώνουμε τη Διατριβή με την παράθεση των κύριων συμπερασμάτων (Κεφάλαιο 

7). Κύριο μέλημα ήταν τα επί μέρους φαινόμενα που αναπτύσσονται και χαράσσουν τη 

φυσιογνωμία και την τυπολογία της περιφερειακής κατάστασης να ενταχθούν με τρόπο 

λειτουργικό και συστηματικό στο συνολικό πλαίσιο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα που αποτυπώνεται έκδηλα είναι η έκταση και η υπόσταση της ‘χωρικής 

ετερογένειας\ Τούτη η ‘χωρική ετερογένεια’ είναι αρκούντως αποκαλυπτική των 

σχετικών τάσεων και διαδρομών εξέλιξης των φαινομένων, ανεξαρτήτως των χωρικών 

ορίων εντός των οποίων παρατηρείται. Η δε αλληλοσύνδεση επί μέρους παραγόντων 

και παραμέτρων εισάγει με περισσότερο εμφατικό τρόπο τη ‘χωρική δυναμική’. 

Παραθέτοντας τις κύριες διαπιστώσεις με βάση την πορεία εξέλιξης και τη διαδρομή 

κάθε δείκτη δύναται να αντλήσουμε αφενός ένα μερικό συμπέρασμα ως προς την τάση 

και τις έντονες έως ακραίες και πολωτικές αποκλίσεις που καταγράφει και αφετέρου 

μία γενική εικόνα με βάση το σύνολο των δεικτών. Τούτη σχετίζεται εν πολλοίς με τη 

φύση και την τυπολογία της Ανισότητας που παράγεται στον ευρωπαϊκό ‘Χώ ρο\ την 

τελική πορεία της Σύγκλισης-Απόκλισης, την εσωτερική παραγωγική διάρθρωση των 

περιφερειών και το πρότυπο Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης, τη χωρική τυπολογία των 

Ανισοτήτων, τη συμπληρωματικότητα και τις σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ των 

περιφερειακών παραμέτρων και τέλος με το πλαίσιο και τις βασικές κατευθύνσεις εντός 

των οποίων αναπτύσσεται να χαράσσεται η περιφερειακή πολιτική σήμερα. Τούτο δε 

συνιστά και μία έμμεση απάντηση σε όρους αποδοτικότητας και επάρκειας αυτής. 

Τούτες ήταν οι κύριες παράμετροι της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής. 

Συμπληρώνεται με την ενσωμάτωση των επί μέρους Παραρτημάτων αυτής, την 

παράθεση της εγχώριας (ελληνική) και της ξενόγλωσσης Βιβλιογραφίας κοκ.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

1.1 Εισαγωγή

Η εμφάνιση έντονων περιφερειακών Ανισοτήτων κυρίως μετά τη δεκαετία του 1950 

απασχόλησε και σαφώς συνεχίζει να απασχολεί έως και σήμερα την Οικονομική 

Επιστήμη. Διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και υποδείγματα έχουν αναδυθεί στο 

προσκήνιο σε μία προσπάθεια διερεύνησης και ερμηνείας των βαθύτερων αιτίων, των 

συνεπειών ή/και επιπτώσεων αυτών και των προτάσεων της πολιτικής ως προς τη 

βέλτιστη αντιμετώπισής τους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό βαθμό των 

εισοδηματικών διαφορών των περιφερειών, το ερώτημα που τίθεται αφορά στο κατά 

πόσο η οικονομική θεωρία δύναται να καταστήσει αντιμετωπίσιμες τούτες τις διαφορές. 

Στο πλαίσιο τούτο και σύμφωνα με τον Kenneth Galbraith (1998) η έννοια της 

‘Ανισότητάς’ ή της ‘Άνισης Κατανομής’ αν και επανήλθε εκ νέου κατά τη δεκαετία του 

1980 ως ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, εντούτοις η οικονομική προσέγγιση του 

όλου ζητήματος στηρίχθηκε κυρίως σε μικρο-οικονομικούς όρους. Εν προκειμένω, η 

δημόσια συζήτηση κατευθύνθηκε προς μία λανθασμένη πορεία, καθώς περιστρεφόταν 

γύρω από τη ζήτηση και την προσφορά εργατικού δυναμικού υψηλών ή αντίθετα 

περιορισμένων Ικανοτήτων. Επομένως, κάθε προσέγγιση επί του θέματος των 

αυξανόμενων Ανισοτήτων κατέληγε στην ανάλυση του μηχανισμού της Αγοράς και 

στην υιοθέτηση της θεωρίας της Οριακής Παραγωγικότητας.

Υπό την επίδραση του «Νέου Περιβάλλοντος», η ενοποίηση του ‘Χώρου’, ως

αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης των γεωγραφικών ‘Αποστάσεων’ και της

κατάργησης των εμποδίων στη διεξαγωγή των εμπορικών ροών και των συναλλαγών,

διευρύνει το Χωρικό Οικονομικό Ανταγωνισμό, δημιουργεί νέες και δυναμικές

οντότητες και διαφοροποιεί το πεδίο και την έκταση της ασκούμενης πολιτικής. Καθώς

η ουσία των ‘περιφερειακών προβλημάτων’ δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά, είτε τούτο

νοείται ως αναπτυξιακή υστέρηση, είτε ως βιομηχανική αποδιάρθρωση με την
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παλαιότερη ορολογία, είτε ως τεχνολογική υστέρηση1, το πεδίο άσκησης της 

περιφερειακής πολιτικής έχει διαφοροποιηθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο και την 

έκτασή της, όσο και ως προς το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν πολίτες, θεσμικοί φορείς 

και οργανώσεις, κυβερνήσεις, υπερεθνικοί οργανισμοί. Τα χαρακτηριστικά, όμως, που 

συνθέτουν το ‘περιφερειακό πρόβλημα’ δεν επαρκούν για τον καθορισμό αυτού. Οι 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον 

δημιουργούν νέες κατηγορίες προβληματικών περιφερειών, με ιδιόμορφα 

χαρακτηριστικά, διαφορετικά εκείνων των καθιερωμένων τυπολογικών προτύπων 

(Κόνσολας, 1997:50, 53).

Στόχος της παρούσης ενότητας είναι μία σύντομη ανασκόπηση των κύριων θεωρητικών 

σχολών, οι οποίες είτε ρητά είτε έμμεσα, εξηγούν το φαινόμενο των περιφερειακών 

διαφορών Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης και επομένως το φαινόμενο των περιφερειακών 

εισοδηματικών διαφορών. Καταδεικνύεται ο βαθμός και η έκταση των διαφορετικών 

προσεγγίσεων, ενώ οι διάφοροι θεωρητικοί περιορισμοί προσφέρουν περαιτέρω στην 

προσπάθεια κατανόησης κάθε επί μέρους θέσης.

Η αφετηρία της όλης προσέγγισης εντοπίζεται στις έντονες Αποκλίσεις των 

περιφερειακών Εισοδημάτων, συνώνυμο τούτο των διαφορών στις επιδόσεις της 

περιφερειακής Μεγέθυνσης και του περιφερειακού αναπτυξιακού κενού. Τούτο 

αποτελεί σε γενικές γραμμές το κύριο μέλημα της Περιφερειακής Επιστήμης, 

ακολουθώντας σαφώς το ισχύον παράδειγμα της Γενικής (mainstream) Οικονομικής 

Θεωρίας. Με βάση τις κυρίαρχες θεωρητικές επεξηγήσεις, η βασική διάκριση κατά τον 

Dunford (2002) αφορά στις θεωρίες και τα υποδείγματα Διασποράς (‘dispersion 

theories and models’) και στις θεωρίες Συγκέντρωσης (‘agglomeration economies’), 

όπως σχεδόν συλλήβδην έχουν κατηγοριοποιηθεί.

1 Υπάρχει μία ολόκληρη σειρά από όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσουν μία 

χώρα λίγο ή πολύ μη Αναπτυγμένη. Ορισμένοι από αυτούς τους όρους έχουν χρησιμοποιηθεί 

για να κατατάξουν τις διάφορες χώρες σύμφωνα με την τάξη μεγέθους της Ανάπτυξής - 

Μεγέθυνσης, όπως Αναπτυγμένη -  Αναπτυσσόμενη - Λιγότερο Αναπτυγμένη -Υπανάπτυκτη. 

Τα όρια, ωστόσο, μεταξύ αυτών των όρων είναι σχετικά δυσδιάκριτα. Σύμφωνα με τους 

Kindleberger & Herrick (1982), οι διαφορετικοί όροι υποδηλώνουν το ίδιο: «Η πρόταση και η 
χρήση τους οφείλεται σε λόγους σκοπιμότητας ή πολιτικής αβρότητας» (Ρέππας, 1991:31-39).
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Όσον αφορά στις θεωρίες Διασποράς, διακρίνουμε την κλασική Ρικαρντιανή θεωρία 

του εμπορίου (‘classical Ricardian trade theory’) και τη νεοκλασική θεωρία της 

Μεγέθυνσης (‘neoclassical growth theories’). Τα σημαντικότερα στοιχεία της πρώτης 

εξ αυτών σχετίζονται με: 1ον) Η προικοδότηση μίας οικονομίας με διάφορους 

αναπτυξιακούς παράγοντες είναι λιγότερο σημαντική κατά τη διαδικασία της 

Οικονομικής Ανάπτυξης, 2ον) Η ενοποίηση του ‘Χώρου1 οδηγεί σε επανατοποθέτηση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων, 3ον) Η ‘Επένδυση’ και η ‘Καινοτομία1 

κατευθύνονται σε περιοχές χαμηλού κόστους, 4ον) Η ‘Εργασία’ κατευθύνεται σε 

περιοχές υψηλού κόστους, και 5ον) Με το μηχανισμό αυτό οι Ανισότητες 

ομαλοποιούνται και δεν κρίνεται απαραίτητη η άσκηση πολιτικής (Rodriguez-Pose, 

2000a). Ακολούθως δίδονται οι βασικές παράμετροι των επί μέρους θεωρητικών 

σχολών (νεοκλασική -  μη νεοκλασική).

1.2 Το (νεοκλασικό) υπόδειγμα Ισορροπίας

1.2.1 Το νεοκλασικό υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης ως ακρογωνιαίος λίθος 

της υπόθεσης της Σύγκλισης

Στην κατεύθυνση της ισορροπίας εντάσσονται οι θεωρίες που ξεκινούν από τη βασική 

αρχή ότι οι Ανισότητες τείνουν μακροπρόθεσμα να ισορροπήσουν, κάτω από τη 

λειτουργία των μηχανισμών της ελεύθερης αγοράς. Η θέση αυτή έχει αναπτυχθεί στα 

πλαίσια της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας, που θεωρεί ότι οι μηχανισμοί της 

ελεύθερης αγοράς οδηγούν αυτόματα το όλο οικονομικό σύστημα σε μια κατάσταση 

Ισορροπίας. Η αναπτυξιακή διαδικασία, που στην περίπτωση αυτή έχει το χαρακτήρα 

της οικονομικής Μεγέθυνσης (ποσοτική αύξηση του προϊόντος που παράγεται), είναι 

συνάρτηση της αύξησης των βασικών εισροών της παραγωγής ή βασικών συντελεστών 

παραγωγής, του ‘Κεφαλαίου’ και ‘Εργασίας1.

Ως γενική παρατήρηση, η νεοκλασική οικονομική σχολή επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

της στη βραχυχρόνια διαδικασία παραγωγής, στη διανομή του προϊόντος, στα 

προβλήματα μεγιστοποίησης και Ισορροπίας. Συγκεκριμένα θέματα με τα οποία 

ασχολήθηκαν και στα οποία η συμβολή τους ήταν εξέχουσα, είναι επί παράδειγμα η 

θεωρία της χρησιμότητας και η οριακή προσέγγιση των οικονομικών φαινομένων 

(Jevons), η θεωρία της γενικής Ισορροπίας (W alras), οι καμπύλες αδιαφορίας (Pareto),
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η θεωρία της Οριακής Παραγωγικότητας και της διανομής του προϊόντος (Wicksted), η 

συνάρτηση ευημερίας (Pigou) κλπ.

Το βασικό περιεχόμενο της Σύγκλισης έχει τις ρίζες του στο νεοκλασικό υπόδειγμα 

Οικονομικής Μεγέθυνσης. Το αυθεντικό υπόδειγμα γενικώς αναφέρεται ως υπόδειγμα 

Οικονομικής Μεγέθυνσης των Solow (1956) και Swan (1956). Στη νεοκλασική 

προσέγγιση του Solow, που στην ουσία αποτελούσε ένα μονοπάτι προσδιορισμού και 

κατεύθυνσης της διαδικασίας της Οικονομικής Μεγέθυνσης, κάθε προσδιοριστικός 

παράγοντας στην παραγωγική διαδικασία περιέκλειε ένα κέρδος-όφελος από το οριακό 

του προϊόν. Το στοιχείο που χαρακτήριζε το υπόδειγμα του Solow ήταν η θετική, αλλά 

φθίνουσα, Οριακή Παραγωγικότητα. Καθώς η οικονομική θεωρία παρουσίαζε ένα 

ασαφές μήνυμα  στη σχέση μεταξύ Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης και περιφερειακών 

διαφορών, πλείστες προσεγγίσεις, με πρωτεύουσες τις ήδη προαναφερθείσες, ήρθαν να 

απαντήσουν σε αυτή την ασάφεια.

Χαρακτηριστικό όλων των προηγούμενων θεωρήσεων, όπως εκείνων των Rostow 

(1960) και Schumpeter (1954/1947/1934) ήταν η προσπάθεια να ενσωματώσουν, μέσα 

σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, την ιστορική διαδικασία Ανάπτυξης των οικονομικών και 

κοινωνικών μεταβλητών του καπιταλιστικού συστήματος. Με την έλευση της 

νεοκλασικής θεωρίας τούτο το γενικό πλαίσιο αναφοράς συρρικνώνεται. Το κύριο 

ενδιαφέρον προκαλούν τα καθαρά και σε στενή έννοια οικονομικά φαινόμενα. 

Μεταβλητές γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως η Τεχνολογία, ή/και έτερες 

κοινωνικού περιεχομένου, αντιμετωπίζονται ως εξωγενείς και δεδομένες. Εξετάζονται 

δε οι οικονομικές σχεσεις αποκομμένες απο την ιστορικοτητά τους. Επί τοις ουσίας 

πρόκειται για ένα αυτό-προσδιοριζόμενο οικονομικό σύστημα, μέσα στο οποίο η 

Μεγέθυνση καθορίζεται από τις δυνάμεις της Αγοράς. Τούτο μάς προϊδεάζει ότι δεν 

πρόκειται για μία θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης. Το οικονομικό σύστημα του 

πλήρους Ανταγωνισμού από μόνο του επιλύει το πρόβλημα αυτό. Η  κεϋνσιανή θεωρία 

ήρθε να ανατρέψει αυτή την ειδυλλιακή κατάσταση (Ρέππας, 1991: 197-198). 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή νεοκλασική ανάλυση, οι περιφερειακές διαφορές 

οφείλονται στις εισοδηματικές καταναλωτικές διαφοροποιήσεις. Υπό το πρίσμα 

ορισμένων αυστηρών και συγκεκριμένων συνθηκών (πανομοιότυπες περιφέρειες, 

ύπαρξη συνθηκών τέλειου Ανταγωνισμού, πλήρης Απασχόληση, σταθερές αποδόσεις 

κλίμακας και τέλεια ή πλήρης Κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής) η Εκροή

~  24 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Πρώτο: Θεωρητική επισκόπηση

(Προϊόν) και το Εισόδημα διαφορετικών περιφερειών θα τείνει να συγκλίνει με το 

πέρασμα του ‘Χρόνου’ προς την κατεύθυνση μίας σταθερής Ισορροπίας ή αλλιώς ενός 

steady state. Αυτή η περιληπτική απεικόνιση του νεοκλασικού υποδείγματος του Solow 

από τους Giannias & Liargovas (2002: 1-2) συμπληρώνεται στα βασικά του στοιχεία 

από το νεοκλασικό παράδειγμα. Τα συστατικά μέρη του νεοκλασικού παραδείγματος, 

όπως τούτα έχουν προσδιορισθεί από τους θιασώτες του, αφορούν στον περιορισμό των 

Ανισοτήτων, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ανάπτυξη συνδέεται με φθίνουσες αποδόσεις 

στο ‘Κεφάλαιο’. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η περιφερειακή Απασχόληση, η 

Κινητικότητα ‘Κεφαλαίου’, όπως επίσης και το περιφερειακό εμπόριο, όλα λειτουργούν 

προς όφελος της Σύγκλισης των τιμών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την αρνητική 

σχέση Ανάπτυξης και περιφερειακών διαφορών (Petrakos et al. 2005: 2, 6).

Υπό τη βάση του νεοκλασικού υποδείγματος των Solow & Swan ή το αντίστοιχο των 

Cass (1965) και Koopmans (1965), οι χώρες-περιφέρειες θα συγκλίνουν στο ίδιο 

επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος (Εκροής) μακροχρόνια, ανεξαρτήτως των αρχικών 

τους συνθηκών, και με την προϋπόθεση να ισχύουν φθίνουσες αποδόσεις ‘Κεφαλαίου’ 

και ‘Εργασίας’ και τέλεια διάχυση της τεχνολογικής αλλαγής, λαμβανομένη ως 

εξωγενής μεταβλητή του συστήματος (Corrado et al. 2004: 1-3, 7, 14).

1.2.2 Μ ηχανισμοί μετάβασης του νεοκλασικού υποδείγματος

Το νεοκλασικό υπόδειγμα αναγνωρίζει ότι μία οικονομία, ξεκινώντας από ένα χαμηλό 

επίπεδο ‘Κεφαλαίου’ και ένα χαμηλό επίσης κατά κεφαλήν εισόδημα, συσσωρεύει 

‘Κεφάλαιο’ και επομένως προχωρά η διαδικασία της Οικονομικής Ανάπτυξη, όταν οι 

ρυθμοί Ανάπτυξής της είναι αρχικώς υψηλοί. Ακολούθως, μειώνονται, έως ότου 

προσεγγίσουν το μηδέν σε μία κατάσταση σταθερής Ισορροπίας. Η διαδρομή της 

μετάβασης μίας οικονομίας δύναται να μετατοπιστεί από μία ομάδα άλλων οικονομιών, 

οι οποίες ξεκινούν από διαφορετικά επίπεδα Εισοδήματος. Εάν οι οικονομίες 

εμφανίζουν ίδια κατάσταση σταθερής Ισορροπίας, οι ίδιες δυναμικές μετάβασης θα 

ισχύουν στο σύνολο αυτών των οικονομιών. Κατά τα φαινόμενα, οι δυναμικές αυτές 

αποτελούν το κλειδί της υπόθεσης της Σύγκλισης στο νεοκλασικό υπόδειγμα.

Πώς λειτουργεί, όμως, ο μηχανισμός Σύγκλισης μεταξύ των οικονομιών; Έχοντας 

κατά νου τις βασικές παραδοχές του νεοκλασικού υποδείγματος Ανάπτυξης, και 

υποθέτοντας ότι οι περιφέρειες είναι για κάποιο λόγο σε κατάσταση μη Ισορροπίας,
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τότε με μία προβληματική χωροθέτηση των φυσικών τους πόρων, ώστε οι λόγοι 

„Κεφαλαίου’ προς „Εργασία’ να μην βρίσκονται σε αρμονία με τις τιμές τους, οι 

φθίνουσες αποδόσεις „Κεφαλαίου’ θα εντοπίζονται σε περιφέρειες με χαμηλότερη την 

ανωτέρω αναλογία. Συγκριτικά με μία κατάσταση Ισορροπίας παρατηρείται ταχύτερη 

αύξηση της Παραγωγικότητας. Περιφέρειες αντίθετα με υψηλή αναλογία θα 

αναπτύσσονται με πιο αργό ρυθμό, έως ότου οι περιφέρειες να κινούνται προς μία 

κατάσταση Ισορροπίας steady state στο σύνολό τους. Επομένως, στην πλέον απλή του 

μορφή, το νεοκλασικό υπόδειγμα υπονοεί εξαφάνιση των διαφορών στις αναλογίες 

„Κεφαλαίου’ προς „Εργασία’ και στην Παραγωγικότητα, καθώς οι περιφέρειες 

συγκλίνουν προς μία Ισορροπία (Fingleton, 1999a).

Συνοπτικά, ο νεοκλασικός μηχανισμός της Σύγκλισης διακρίνεται σε τρεις επί μέρους 

μηχανισμούς. Ο πρώτος μηχανισμός στο νεοκλασικό υπόδειγμα αφορά στην 

τεχνολογία παραγωγής, η οποία σε πλήρως ανταγωνιστικές Αγορές (εκ των 

θεμελιωδών νεοκλασικών υποθέσεων) χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις. Αυτού 

του είδους οι Τεχνολογίες, απεικονίζουν μία φθίνουσα παραγωγικότητα „ Κεφαλαίου'2, 

δηλαδή στην ουσία καθώς αυξάνει το „Κεφάλαιο’ μειώνεται η Παραγωγικότητα. Τούτο 

έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είναι στη φύση των Αγορών να ωθούν τις 

οικονομίες σε Σύγκλιση και ιδιαιτέρως στις Λιγότερο Αναπτυγμένες οικονομίες όπου η 

παραγωγικότητα του „Κεφαλαίου’ είναι υψηλότερη [Angelis et al. 2004: 3-4 

ακολουθώντας το παράδειγμα του Solow (1956)].

Παρ’όλα αυτά, μεγαλύτερη παραγωγικότητα „Κεφαλαίου’ συνεπάγεται ceteris paribus 

υψηλότερο ρυθμό Ανάπτυξης. Τούτο επιτυγχάνεται χωρίς την άσκηση παρεμβατικών 

πολιτικών. Εντούτοις, και με βάση το τελικό συμπέρασμα του νεοκλασικού 

μηχανισμού, τούτο δεν σχετίζεται με μία ξεκάθαρη Σύγκλιση προς την κατεύθυνση 

ενός κοινού steady state. Εάν υφίστανται όρια στην τεχνολογική Διάχυση ή οι 

περιφέρειες διαφέρουν στα θεσμικά τους στοιχεία, που με τη σειρά του τούτο επιδρά 

στην υποκατάσταση των συντελεστών παραγωγής, εν τέλει οι περιφέρειες ενδέχεται να 

συγκλίνουν προς διαφορετικά επίπεδα steady state (Enflo, 2005: 9, 14-15).

2 Ποσοτικά, η φθίνουσα αυτή παραγωγικότητα του „Κεφαλαίου’ εκφράζεται με τις συναρτήσεις 

παραγωγής Cobb-Douglas.
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Σύμφωνα δε με το TPF3, που ως μέγεθος μετρά τη χρησιμοποιούμενη Τεχνολογία, έχει 

οδηγηθεί σχετικά πρόσφατα η νεοκλασική προσέγγιση στο λεγόμενο “Solow residual” 

ή κατά τρόπο αφαιρετικό σε μία εξελιγμένη προσέγγιση του Solow (Kokkinou, 2006: 

12). Η έμφαση που δίνεται στο TPF υποδηλώνει ότι η τεχνολογική Διάχυση 

ενδεχομένως αποτελεί έναν άλλο τρόπο για τις φτωχές οικονομίες να προφτάσουν τις 

πλούσιες. Εάν μειονεκτούσες περιφέρειες δύναται να υιοθετήσουν την πρωτοπόρα 

Τεχνολογία, θα αυξηθούν τα επίπεδα Εισοδήματος και η παραγωγικότητα της 

‘Εργασίας’. Και καθώς επεκτείνεται τούτη η τεχνολογική Διάχυση, οι φτωχές χώρες θα 

αναπτυχθούν ταχύτερα σε σχέση με την τεχνολογικά ηγέτιδα περιφέρεια. Η 

Τεχνολογία, συνεπώς, διαχέεται μέσω Εμπορίου, Μετανάστευσης, Ξένων Άμεσων 

Επενδύσεων και μέσω περιορισμών στη ροή νέων ‘Ιδεών’ (Herz & Vogel, 2003: 2-3). 

Συνεπώς, αν και η νεοκλασική οικονομική θεωρία προβλέπει Σύγκλιση των 

περιφερειών μακροπρόθεσμα σε συνθήκες τέλειου Ανταγωνισμού, τούτο δεν αποτελεί 

πάντοτε μία πραγματικότητα. Καθώς, η μεταφορά Τεχνολογίας απέχει πολύ από το να 

είναι τέλεια, η έλλειψη Ειδίκευσης στη διακίνηση αυτής και η φτωχή κατάρτιση των 

περιφερειών που την εισάγουν, σε συνδυασμό με κυβερνητικά εμπόδια, δύναται να 

παρακωλύσουν μία περισσότερο αποδοτική τεχνολογική Διάχυση (Camacho & Zou, 

2004: 2).

Ο δεύτερος μηχανισμός Σύγκλισης εδράζεται στο δια-περιφερειακό εμπόριο. 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία Εμπορίου, οι διαφορές στη σχετική Τεχνολογία 

μεταξύ των χωρών ενδεχομένως να αυξήσει το ‘ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα’ και 

επομένως την Εξειδίκευσή τους. Από τη θεωρία του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 

γνωρίζουμε ότι όσο πιο σημαντικές είναι οι σχετικές διαφορές στην Παραγωγικότητα 

τόσο πιο υψηλός θα είναι και ο βαθμός της μεταξύ των χωρών Εξειδίκευσης και 

συνεπώς πιο συγκεντρωμένη γεωγραφικά θα είναι η σχετική βιομηχανική 

Συγκέντρωση. Η νέα θεωρία Εμπορίου προβλέπει λίγο ή πολύ το αντίθετο έναντι της 

παραδοσιακής: Μία προκατάληψη της ζήτησης προς όφελος συγκεκριμένων αγαθών 

δημιουργεί μία μεγάλη εσωτερική Αγορά για τα αγαθά αυτά και συνεπώς η αλληλεπίδραση 

οικονομιών κλίμακας και κοστών εμπορίου τυπικά οδηγεί σε μία καθαρή εξαγωγή. 

Διαφορές μεταξύ των χωρών ως προς τη διάρθρωση της δαπάνης ενδεχομένως να

3 Περισσότερα επ’ αυτού από τους Barro & Sala-i-Martin (1997/1995) και Sala-i-Martin 

(1996a/1996b).
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καθορίζουν και τη συνολική διάρθρωση της παραγωγής και τη χωροθέτηση της 

βιομηχανίας. Σε κατάσταση γενικής Ισορροπίας, το πρότυπο της Εξειδίκευσης σε μία 

βιομηχανική μονάδα εξαρτάται από το κόστος εμπορίου αυτής, ενώ και τα αντίστοιχα 

κόστη στις υπόλοιπες βιομηχανίες επίσης παίζουν κάποιο ρόλο. Εντούτοις, στον κόσμο 

των Heckscher & Ohlin4, η αρνητική επίδραση του υψηλότερου κόστους εμπορίου 

επηρεάζει τη σχετική Συγκέντρωση της βιομηχανίας. Ανεξαρτήτως του γεγονότος του 

τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι έννοιες της „σχετικής’ και της „απόλυτης’ Συγκέντρωσης, 

οι οικονομίες κλίμακας και το κόστος εμπορίου δηλώνουν ότι το μέγεθος της Αγοράς 

κατέχει την κύρια θέση στη χωροθέτηση της βιομηχανίας (Haaland et al. 1998: 6, 13). 

Ειδικότερα, οι Angelis et al. (2004) και σύμφωνα με τις προσθήκες που έγιναν από τον 

Samuelson ως προς το συγκεκριμένο μηχανισμό Σύγκλισης, τονίζουν ότι η διαδικασία 

παραγωγικής Εξειδίκευσης και εξαγωγών θα συνεχιστεί, έως ότου συντελεστές 

παραγωγής και προϊόντα έχουν την ίδια τιμή εξίσου και στις δύο περιφέρειες. 

Αυτομάτως, η Αγορά οδηγεί το μηχανισμό σε Ισορροπία χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, όπως τούτο έχει εξειδικευτεί από τους Vanhoudt (1999), 

Richardson (1969), Siebert (1967) κοκ, η χωροθέτηση των παραγωγικών συντελεστών 

ακολουθεί τις διαφοροποιήσεις στα ενοίκια γης, οδηγώντας σε μία εξίσωση των 

αμοιβών των συντελεστών και συνεπώς σε Σύγκλιση των Εισοδημάτων. Ο μηχανισμός 

ακολουθεί τη ροή και τη μετανάστευση „Κεφαλαίου’ και εργατών, όπως μόλις ανωτέρω 

αναπτύχθηκαν. Τελικώς, οι περιφέρειες θα προσεγγίσουν ένα κοινό επίπεδο steady state 

στο κατά κεφαλήν εισόδημά τους, όπου πλέον η μεταβολή της Οικονομικής τους 

Ανάπτυξης θα ισούται με την εξωγενή τεχνολογική αλλαγή. Στην πράξη, και όπως

4 Σύμφωνα με τη θεωρία του δια-περιφερειακού Εμπορίου των Heckscher & Ohlin, οι 

περιφέρειες θα έχουν διαφορετικούς συντελεστές παραγωγής και σε διαφορετικές ποσότητες, 

γεγονός που αποτελεί αιτία σχηματισμού „περιφερειακού συγκριτικού πλεονεκτήματος’. Οι 

περιφέρειες αποκτούν Ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων προϊόντων και στην προσφορά 

Υπηρεσιών, και απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες συντελεστών, που βρίσκονται σε σχετική 

αφθονία στο εσωτερικό τους. Η θεωρία αυτή, όμως, στηρίζεται σε μία σειρά από περιοριστικές 

υποθέσεις: Απουσιάζει η Κινητικότητα „Κεφαλαίου’ και Εργασίας’, οι τεχνολογίες παραγωγής 

βασίζονται σε γραμμικές και ομοιογενείς συναρτήσεις ίδιες για όλες τις περιφέρειες και η 

επίδραση της „Απόστασης’ είναι ασήμαντη. Περιγράφει δε δύο μόνο περιφέρειες. Γενικώς, η 

θεωρία τούτη δεν προσδιορίζει τον όγκο του Εμπορίου, αλλά τη διάρθρωσή αυτού 

(Λαμπριανίδης, 1992: 223-226).
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σημειώνουν ενδεικτικά οι Armstrong & Taylor (1993), η εικόνα είναι περισσότερο 

συγκεχυμένη, καθώς η ταχύτητα ροής ‘Κεφαλαίου’ και ‘Εργασίας’ ποικίλει, 

εξαρτώμενη δε από το μέγεθος των διαφοροποιημένων αποδόσεων ‘Κεφαλαίου’. Μόνο 

με υψηλές ροές ‘Κεφαλαίου’, η Ανάπτυξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος θα είναι 

υψηλότερη στις φτωχές περιφέρειες απ’ ό,τι στις πιο πλούσιες, επιφέροντας με τον 

τρόπο αυτό Σύγκλιση εισοδημάτων5.

Ο τρίτος και τελευταίος μηχανισμός εδράζεται στη χωρική (εδαφική) Κινητικότητα 

της  ‘Εργασίας’. Καθώς η εργατική Κινητικότητα είναι απρόσκοπτη, η „Εργασία’ τείνει 

να μετακινείται από περιοχές χαμηλών μισθών σε περιοχές υψηλών μισθών. Η ροή 

τούτη δημιουργεί τελικώς ελλείψεις, οι οποίες τείνουν να ωθούν τις αμοιβές ‘ Εργασίας’ 

προς τα άνω. Αντιθέτως, στις περιοχές υψηλών αμοιβών η μετανάστευση αυξάνει την 

προσφορά ‘Εργασίας’, γεγονός που τείνει να πιέζει τις αμοιβές προς τα κάτω. Στο 

βαθμό που οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών εξακολουθούν να 

υφίστανται, η μετανάστευση θα συνεχίζει την πορεία της, οδηγώντας εν τέλει σε 

Σύγκλιση μισθών6. Και σε αυτή την περίπτωση, οι χωρικές αν-Ισορροπίες 

εξισορροπούνται αυτομάτως από την Αγορά χωρίς καμία άλλη παρέμβαση (Angelis et 

al. 2004: 4 και Πετράκος & Rodriguez-Pose, 2003: 53).

Εντούτοις, η απόφαση των εργαζομένων να μεταναστεύσουν και συνεπώς η 

ενεργοποίηση της διαδικασίας της Οικονομικής Μεγέθυνσης εξαρτάται και από 

πρόσθετους παράγοντες, όπως για παράδειγμα από την κατάσταση των συνθηκών 

‘Εργασίας’ στον τόπο προορισμού, την ‘Απόσταση’, τους κοινωνικούς και οικονομικούς 

παράγοντες κα. Παρά το επίπεδο μισθών, το δυνητικό επίπεδο Εισοδήματος, που θα 

εξαρτηθεί από το επιτόκιο του προσωπικού φορολογικού συντελεστή, φαίνεται ότι θα

5 Ενδείξεις αυτού του είδους της ανάλυσης βρίσκονται και στο ‘spatial Ramsey model’, που 

συνεισφέρει και αυτό στο νεοκλασικό υπόδειγμα. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα έχει πολύ 

λιγότερα μηδαμινά αποτελέσματα και αντίστοιχες ιδιότητες ως προς τη Σύγκλιση, καθώς τα 

περισσότερα case studies εξαρτώνται από τη σχετική δυναμική των διαφόρων παραμέτρων του 

μηχανισμού της Σύγκλισης και πιο συγκεκριμένα της Κινητικότητας ‘Κεφαλαίου’. 

Λεπτομέρειες επ’ αυτού από τους Boucekkine et al. (2007).

6 Σε αυτή την περίπτωση, η Κινητικότητα της ‘Εργασία’ αποτελεί τύποις υποκατάστατο της 

κεφαλαιακής ροής, μειώνοντας το επίπεδο Απασχόλησης σε σχέση με την αύξηση του 

‘Κεφαλαίου’ (Herz & Vogel, 2003: 2-3).
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καθορίσει στην πράξη την τελική απόφαση. Ιδιαίτερα δε, που σε επίπεδο ΕΕ από το 

1975 και έπειτα, ο νεοκλασικός μηχανισμός εξίσωσης των εισοδημάτων φαίνεται να 

μην λειτουργεί ικανοποιητικά, καθώς η υψηλή Ανεργία αποτελεί οξύ και έντονο 

πρόβλημα. Επιπροσθέτως, και έναντι της θεωρίας της Ενδογενούς Ανάπτυξης, οι 

αύξουσες αποδόσεις εξειδικευμένης ‘Εργασίας’, θα οδηγήσουν σε μετανάστευση προς 

περιφέρειες υψηλών αμοιβών ‘Εργασίας’, παράγοντας μακροπρόθεσμα πρόσθετη 

‘Γνώση’ και Ειδίκευση σε αυτές. Τούτη η μετανάστευση εν τέλει δεν διαφοροποιεί το 

επίπεδο των αμοιβών σύμφωνα με την οπτική του Lucas (1988).

Εν κατακλείδι, στο νεοκλασικό μηχανισμό Σύγκλισης, περιφέρειες και χώρες με 

χαμηλό απόθεμα ‘Κεφαλαίου’1 και κατά κεφαλήν εισοδήματος, θα εμφανίζουν 

υψηλότερο οριακό προϊόν και υψηλότερη απόδοση στο ‘Κεφάλαιό’ τους. Τούτο θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω κεφαλαιακή Συσσώρευση και ταχύτερη Ανάπτυξη των φτωχών 

έναντι των πιο πλούσιων περιφερειών (Martin, 1997: 6). Τούτου δοθέντος, μία αύξηση 

στην κεφαλαιακή επένδυση θα ενισχύσει την Οικονομική Ανάπτυξη μόνο 

βραχυπρόθεσμα, καθότι η αναλογία ‘Κεφαλαίου’ προς ‘Εργασία’ βαίνει ανοδικά και η 

Οριακή Παραγωγικότητα κάθε πρόσθετης μονάδας ‘Κεφαλαίου’ υποτίθεται ότι βαίνει 

μειούμενη. Η οικονομία τελικώς θα κινηθεί προς ένα μακροχρόνιο μονοπάτι.

Η Σύγκλιση σε αυτή την περίπτωση θα είναι απόλυτη (ή unconditional), όταν οι 

οικονομίες έχουν ένα κοινό steady state (ομοιογενείς δηλαδή οικονομίες σε όρους 

Τεχνολογίας, επιτοκίων αποταμίευσης, πληθυσμιακής μεγέθυνσης και επιτοκίων 

υποτίμησης). Αντιθέτως, η Σύγκλιση θα είναι σχετική (ή conditional), όταν οι 

οικονομίες έχουν διαφορετικά steady state, δηλαδή είναι ετερογενείς7 8. Μία κατάσταση

7 Σε τούτο το νεοκλασικό μηχανισμό του Solow, η εξίσωση της κεφαλαιακής Συγκέντρωσης 

αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο. Δηλώνει ότι για να διατηρηθεί σταθερό το κατά κεφαλήν 

κεφαλαιακό απόθεμα της οικονομίας πρέπει να επενδυθεί ένα τμήμα αυτού, ώστε να 

εξισορροπηθεί η ανάπτυξη της αποδοτικής ‘Εργασίας’. Εάν η εργατική δύναμη μεγεθύνεται, 

πρόσθετη Επένδυση απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερό το απόθεμα ‘Κεφαλαίου’ ανά άτομο.

8 Στο πλαίσιο τούτο, οι μηχανισμοί Απόκλισης που αναπτύσσονται συνδέονται με τη χωρική 

ετερογένεια, δοθέντων της ιδιαίτερης Τεχνολογίας ή/και των επιτοκίων Αποταμίευσης της 

περιφέρειας. Εάν μία περιφέρεια παράγει χρησιμοποιώντας πιο ανεπτυγμένη Τεχνολογία 

προσελκύει ‘Κεφάλαιο’ από τις λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες, λόγω φθινουσών 

αποδόσεων κλίμακας. Ομοίως και για περιφέρειες που αποταμιεύουν και επομένως επενδύουν 

με υψηλότερο επιτόκιο (Camacho & Zou, 2004: 2).
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steady state προσεγγίζεται όταν το ‘Κεφάλαιο’ και η εκροή ανά εργάτη είναι σταθερά, 

όταν δηλαδή Εκροή, ‘Κεφάλαιο’ και ‘Εργασία’ αυξάνουν με την ίδια αναλογία 

(Petrakos et a\. 2007: 4)9.

Εντούτοις, μία οικονομία ή μία περιφέρεια ανοικτή σε συναλλαγές, που βιώνει 

επιταχυνόμενη διαδικασία Σύγκλισης, καθώς το ‘Κεφάλαιο’ ρέει σε περιφέρειες όπου 

εμφανίζει έλλειψη, θα ωφεληθεί από τις υψηλότερες αποδόσεις του ‘Κεφαλαίου’. Υπό 

αυτό το πλαίσιο, δηλώνεται ότι η Σύγκλιση θα φέρει υψηλότερη μέση Ανάπτυξη στις 

αρχικώς φτωχότερες περιφέρειες απ’ ό,τι στις ήδη πλούσιες (Martin, 1997: 3, 6-7). 

Επομένως, στο νεοκλασικό υπόδειγμα η εισοδηματική Σύγκλιση κατευθύνεται από την 

εξίσωση στα επίπεδα Παραγωγικότητας και αποτελεί το επί μέρους αποτέλεσμα 

τεσσάρων ξεχωριστών, αλλά αμοιβαίως δρώντων διαδικασιών. Καθώς, οι ηγέτιδες 

περιφέρειες συγκεντρώνουν ‘Κεφάλαιο’ ταχύτερα απ’ ό,τι οι υπόλοιπες και επομένως 

βιώνουν αργά ή γρήγορα φθίνουσες αποδόσεις, η Επένδυση σε μειονεκτούσες 

περιφέρειες καθίσταται πιο ελκυστική και πιο παραγωγική για τη διεθνή Κινητικότητα 

της ‘Εργασίας’ και ‘Κεφαλαίου’ και την τεχνολογική μεταφορά. Με τον τρόπο αυτό, η 

σχετική Σύγκλιση συμπίπτει με μία πληθώρα steady state και οι περιφερειακές 

Ανισότητες αναμένεται να περιορισθούν με το πέρασμα του ‘Χρόνου’ (Meijers & 

Sandberg, 2006: 3-4). Αντιθέτως, σύμφωνα με τον Fingleton (1999a) οι περιφερειακές 

Ανισότητες δεν θα εξαλειφθούν τελείως. Στην ουσία τονίζεται ότι το νεοκλασικό 

υπόδειγμα εξηγεί, ως προς τις αντίστοιχες υποθέσεις του και τους αντίστοιχους 

μηχανισμούς μετάβασης, τις διαφορές στα επίπεδα της περιφερειακής 

Παραγωγικότητας. Οι διαφορές αυτές συνδέονται άρρηκτα με τα αρχικά παραγωγικά 

πλεονεκτήματα (endowments) κάθε περιφέρειας (Enflo, 2005: 4).

9 Σε ένα νεοκλασικό κόσμο, η Ισορροπία επέρχεται λόγω ακριβώς σταθερών αποδόσεων 

κλίμακας και χωρικά κοινής Τεχνολογίας. Ως συνέπεια, το κατά κεφαλήν εισόδημα ή το 

επίπεδο ανάπτυξης της Παραγωγικότητας τείνουν να προσεγγίζουν μία κατάσταση steady state, 

ίση με το ποσοστό της εξωγενώς δοσμένης τεχνολογικής διαδικασίας λ. Σε επίπεδο steady 

state, η παραγωγική Μεγέθυνση είναι ίση με το λ μεταξύ των περιφερειών και τα επίπεδα 

Παραγωγικότητας σε κατάσταση steady state εξελίσσονται, χωρίς καμία αλλαγή στην 

περιφερειακή διάταξη. Σε ένα ρεαλιστικό νεοκλασικό περιεχόμενο, τα επίπεδα αυτά σε 

περιφερειακό επίπεδο είναι διαφοροποιημένα (Fingleton, 1999a)
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Grosso modo, το νεοκλασικό υπόδειγμα προβλέπει Σύγκλιση των οικονομιών- 

περιφερειών σε ένα εξισορροπημένο μονοπάτι Ανάπτυξης, όπου κάθε μεταβλητή Εκροή 

αυξάνει με σταθερή αναλογία και όπου η κατά κεφαλήν Εκροή προσδιορίζεται 

αποκλειστικά από την εξωγενώς ορισμένη τεχνολογική αλλαγή. Επιπροσθέτως, (Ρέππας, 

1991: 167-168), στις περισσότερες περιπτώσεις ο μηχανισμός των τιμών και η 

συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, που στηρίζεται στη μεγιστοποίηση των 

ωφελειών και στην ελαχιστοποίηση του κόστους, θα οδηγήσει το οικονομικό σύστημα 

στην εξομάλυνση των διαταραχών.

Η νεοκλασική προσέγγιση, όπως δομήθηκε και εξελίχθηκε σταδιακά δεν ασχολήθηκε 

ιδιαιτέρως με τα αίτια των διαφορών στα επίπεδα Ανάπτυξης. Αντιθέτως, έδωσε βάρος 

στους μηχανισμούς Ισορροπίας, προβλέποντας την ύπαρξη τριών τουλάχιστον 

μηχανισμών στην οικονομία της ελεύθερης Αγοράς, που οδηγούν αυτόματα σε 

εξάλειψη των περιφερειακών Ανισοτήτων, και σε μία κατάσταση Ισορροπίας για όλο το 

οικονομικό σύστημα. Σε συναφές πλαίσιο θεωρεί τις περιφερειακές Ανισότητες 

παροδικές και συνέπεια των δυσλειτουργιών της Αγοράς. Αντιθέτως, ο νεοκλασικός 

μηχανισμός Ισορροπίας περικλείει στις βασικές του γραμμές μία κατάσταση, όπου 

μάλλον ισχύει μία «ενιαία Ανάπτυξη» για όλες τις περιφέρειες-οικονομίες [Angelis et 

al.( 2004), Πετράκος (2000) και Πετράκος (1993)].

1.2.3 Γενική αποτίμηση του νεοκλασικού υποδείγματος

Υπό την κυρίαρχη νεοκλασική οπτική προσέγγιση η διερεύνηση και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων γίνεται με όργανο ανάλυσης τα ανώτερα μαθηματικά. Συνεπώς, λόγω 

της αδυναμίας των μαθηματικών να συνυπολογίσουν κοινωνικές μεταβλητές ποιοτικού 

χαρακτήρα και της έλλειψης στατιστικών δεδομένων για πολλές ποσοτικές μεταβλητές, 

η ανάλυση των οικονομικών φαινομένων γίνεται με βάση ένα μεγάλο αριθμό εξωγενών 

μεταβλητών και στηρίζεται σε a priori και ceteris paribus υποθέσεις. Αποτέλεσμα 

τούτης της μεθοδολογικής προσέγγισης είναι οι οικονομικές θεωρίες της εποχής να 

βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο αφαίρεσης, που πολλές φορές έχουν μικρή σχέση με τα 

πραγματικά φαινόμενα και ελάχιστες δυνατότητες εμπειρικής θεμελίωσης. Καθώς, 

λοιπόν, το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν „.. .Μεγέθυνση τώρα, Αναδιανομή μετά ’, 

μέσα σε αυτό το κλίμα θεωρίας και εμπειρικής παρατήρησης, δεν ήταν περίεργο ότι οι 

θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης ασχολούνταν κυρίως με τη διαδικασία
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αναπαραγωγής σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από ταξικές ή άλλες συγκρούσεις και 

χωρίς την παρουσία κράτους ή άλλων κοινωνικών ή πολιτικών θεσμών. Η 

μεροληπτικότητα αυτή και ο υψηλός βαθμός αφαίρεσης δημιούργησαν πολλά 

ερωτήματα για τη χρησιμότητά τους πέρα από την εξάσκηση της λογικής με την όλο 

και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα της μαθηματικής έκφρασης. Εντούτοις, η χρησιμότητά 

τους αυτή δεν μηδενίζεται, ή ότι και η πίστη σε αυτές τις θεωρίες πρέπει να είναι 

απόλυτη ή/και σχετική (Ρέππας, 1991: 166).

Σύμφωνα με την προγενέστερη ανάλυση, περιγράφονται μηχανισμοί, που υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις οδηγούν σε Ισόρροπή Ανάπτυξη. Η προσέγγιση τούτη 

διακήρυσσε το τέλος ή την ελαχιστοποίηση των παρεμβατικών πολιτικών, 

αναδεικνύοντας τη συμβατότητά της με το φιλελευθερισμό. Έδινε ιδιαίτερο βάρος στην 

ατομική ευθύνη και υποβίβαζε τη σημασία της παρέμβασης και της συλλογικής δράσης 

(Angelis et a\. 2004: 4).

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ένας μεγάλος αριθμός θεωρητικών παραδόσεων 

και εμπειρικής παρατήρησης αντικρούει την έως τότε κυρίαρχη νεοκλασική 

προσέγγιση. Πλέον το ενδιαφέρον και η σχετική επιχειρηματολογία επικεντρώνονται 

στο γεγονός ότι είναι στη φύση του οικονομικού συστήματος της Αγοράς να παράγει και 

να αναπαράγει Ανισότητες σε διάφορα χωρικά επίπεδα. Η κύρια συνιστώσα των 

περιφερειακών Ανισοτήτων εδράζεται στη διαδικασία Συγκέντρωσης και οι 

παρατηρούμενες Ανισότητες δεν έχουν παροδικό χαρακτήρα. Η αποτυχία του 

νεοκλασικού υποδείγματος να προσεγγίσει ρεαλιστικά και σφαιρικά το φαινόμενο των 

περιφερειακών Ανισοτήτων έγκειται ακριβώς στις αυστηρές περιοριστικές υποθέσεις 

του υποδείγματος, τούτο εμπειρικά αποδεδειγμένο, καθώς και στη μη πειστική 

απάντηση που παρέχει γύρω από το ζήτημα της χωρικής επίδρασης στη διαδικασία της 

Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Οι νεοκλασικές θεωρίες Ανάπτυξης υποστήριζαν ότι η 

Χωρική Ολοκλήρωση της οικονομικής δραστηριότητας τείνει προοδευτικά να 

εξαλείψει τις δια-περιφερειακές διαφορές στα επίπεδα διαβίωσης, προβάλλοντας επ’ 

αυτού τη σημασία της διαρθρωτικής σύνθεσης στην έννοια της Σύγκλισης. Στην πράξη, 

εντούτοις, το αποτέλεσμα είναι αρκετά δυσνόητο, με τη Σύγκλιση να εμφανίζεται σε 

περιορισμένες περιοχές κάποτε στο „Χρόνο’ και την Απόκλιση να εμφανίζεται σε άλλες 

περιπτώσεις (Scott & Stroper, 2003: 197).
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Σε μία αρχική περίοδο έντονων περιφερειακών Ανισοτήτων, όπου η πίστη σε ένα 

νεοκλασικό κόσμο θα οδηγούσε, μέσω του νεοκλασικού υποδείγματος Οικονομικής 

Μεγέθυνσης των Solow & Swan προς μία μακρο-οικονομική Ισορροπία, ερευνητές που 

ανέπτυξαν περαιτέρω την προσέγγιση των Solow & Swan, όπως επί παράδειγμα οι Cass 

(1965), Koopmans (1965) κοκ, έκτισαν, σχεδόν πάνω στο ίδιο πνεύμα, το νεοκλασικό 

υπόδειγμα Περιφερειακής Μεγέθυνσης. Καθώς, το νεοκλασικό υπόδειγμα εδράζεται 

στην Κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής και στους μηχανισμούς χωροθέτησης 

με βάση τη γνωστή θεωρία του Δια-περιφερειακού (Διεθνούς) Εμπορίου, το 

αποτέλεσμα επί της Κινητικότητας των συντελεστών και των μηχανισμών χωροθέτησης 

στη διαδικασία της περιφερειακής Σύγκλισης δεν επαλήθευσε τις νεοκλασικές 

υποθέσεις.

Πολλές από τις νεοκλασικές υποθέσεις, επομένως, στηρίζονται σε σαθρά θεμέλια, 

αποκομμένα από τον πραγματικό κόσμο και την ιστορική εξέλιξη. Το νεοκλασικό 

υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης προϋποθέτει μία κλειστή οικονομία, χωρίς 

εξωτερικές σχέσεις. Στο ρεαλιστικό κόσμο τούτη η υπόθεση ασφαλώς και στερείται 

εγκυρότητας. Επιπροσθέτως, η ελεύθερη τεχνολογική πρόσβαση και η διάχυση χωρίς 

εμπόδια της Καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου δεν συνιστούν μία υπαρκτή 

κατάσταση. Ιδιαιτέρως, η υπόθεση της ελεύθερης τεχνολογικής πρόσβασης συνιστά 

περισσότερο μία ‘τολμηρή’ απλούστευση το λιγότερο, παρά μία ρεαλιστική συνθήκη, 

ενώ και οι άλλες εισροές πλην ‘Κεφαλαίου’, Εργασίας’ και ‘Γνώσης’ δεν θεωρούνται 

σημαντικές και δεν αποτελούν φυσικούς περιορισμούς. Η προσοχή τους στρεφόταν στο 

μηχανισμό Ισορροπίας των οικονομικών μεταβλητών που μπορούσαν να εκφραστούν 

σε τιμές. Τούτο βεβαίως δεν σήμαινε ότι οι νεοκλασικοί, και ιδιαιτέρως ο Marshall 

(1930), αδιαφορούσαν για τις μακροχρόνιες μεταβολές ή τη δυναμική των φαινομένων 

(Ρέππας, 1991: 171-172).

Το νεοκλασικό υπόδειγμα δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως και με την ανάλυση και την 

ερμηνεία των αιτίων στις διαφορές των επιπέδων Ανάπτυξης. Η βαθύτερη υπόθεσή του 

ήταν μία ‘ενιαία Ανάπτυξη’ για όλες τις περιφέρειες και για όλες τις οικονομίες. 

Αντιθέτως, με ένα ρεαλιστικό νεοκλασικό υπόδειγμα τα επίπεδα Παραγωγικότητας και 

διαφοροποιούνται και εξελίσσονται με το πέρασμα του ‘Χρόνου’. Τούτο σαφώς 

τροποποιεί την περιφερειακή ιεράρχηση. Επομένως, η εισοδηματική Σύγκλιση δεν 

κατευθύνεται από την εξίσωση των επιπέδων Παραγωγικότητας.
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Επιχειρώντας στο σημείο αυτό να ανιχνεύσουμε τις διαπλοκές και τις αλληλοσυνδέσεις 

του νεοκλασικού μηχανισμού οφείλουμε τελικώς να παραδεχθούμε ότι δεν συμβαδίζει 

τούτος ο μηχανισμός με την ταχύτητα Σύγκλισης περιφερειών και οικονομιών. 

Φαίνεται η ταχύτητα να είναι περιορισμένη και αργή. Τα υποδείγματα ανοικτών 

οικονομιών προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτή την πορεία, εισάγοντας τις έννοιες 

των προσαρμοζόμενων κοστών ή των περιορισμών στην Κινητικότητα των 

συντελεστών παραγωγής και στην τεχνολογική διάχυση. Αντιθέτως, και βάσει 

εμπειρικών ερευνών, τα υποδείγματα πιστωτικών περιορισμών10 καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι ειδικά το απόθεμα „Κεφαλαίου’ ανά εργάτη δεν μετακινείται επί τόπου 

προς τη μακροχρόνια Ισορροπία. Και ούτε η τεχνολογία διαχέεται χωρίς όρια. 

Πνευματικά δικαιώματα και συμφωνίες προστατεύουν την εμπορική αξιοποίηση της 

Καινοτομίας. Επομένως, άλλοι παράγοντες, όπως νομικοί περιορισμοί, κοινωνικά και 

γλωσσικά όρια, άνοιγμα ή ευαισθησία των κρατών σε υψηλό κίνδυνο, καθορίζουν στην 

πράξη τη μετάβαση στην Ισορροπία και την εξομάλυνση των διαφορών.

Η πρόσφατη εμπειρία στο ευρωπαϊκό περιφερειακό σύστημα ρίχνει συνεπώς σοβαρές 

αμφιβολίες στις αυξανόμενες προβλέψεις του παραδοσιακού νεοκλασικού 

υποδείγματος Οικονομικής Μεγέθυνσης: Πιο πλούσιες και με τεχνολογικό

πλεονέκτημα περιφέρειες φαίνεται να έχουν πιο ισχυρό οικονομικο πλεονέκτημα στην 

περιοχή. Στοχεύοντας στην εξακρίβωση και στην περιγραφή πιθανών μηχανισμών που 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εμφάνιση επίμονων Ανισοτήτων στο περιφερειακό 

κατά κεφαλήν εισόδημα και μέσω ενός μηχανισμού που βρίσκεται στην καρδιά του 

νεοκλασικού υποδείγματος, ο Magrini (1997) απέδειξε ότι σε μία τέλεια πρόβλεψη 

σταθερής Ισορροπίας ενός υποδείγματος μίας αποκεντρωμένης οικονομίας, οι 

περιφέρειες που είναι σχετικά ειδικευμένες σε ερευνητικές δραστηριότητες έχουν και 

σταθερά υψηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος. Η διαδικασία Ενοποίησης με 

τη μείωση του κόστους „ Απόστασης’ μεταξύ δύο περιφερειών δύναται να οδηγήσει 

μακροπρόθεσμα σε ταχύτερη Μεγέθυνση για όλο το σύστημα, επιβαρύνοντας όμως το 

τρέχον επίπεδο των περιφερειακών Ανισοτήτων. Τούτη η αρνητική εξέλιξη φαίνεται, 

εντούτοις, προδιαγεγραμμένη ακόμα και αν το σύστημα χαρακτηρίζεται από ελεύθερο 

Εμπόριο και ελεύθερη Κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής.

10Αναλυτικότερα Herz & Vogel (2003: 3-4) και στις εκεί παραπομπές.
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Η αποτυχία του νεοκλασικού υποδείγματος στην ουσία προσέδωσε βαρύτητα και 

σπουδαιότητα στις νεότερες προσεγγίσεις, μετά την ίσως και δικαιολογημένη ως ένα 

βαθμό αρχική δυσπιστία και προκατάληψη προς αυτές. Παρατηρήθηκε μία μετατόπιση 

του θεωρητικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε «Νέα» πεδία (Αστική Οικονομική, 

θεωρία της Ενδογενούς Μεγέθυνσης, Νέα Οικονομική Γεωγραφία κοκ). Ήταν πλέον το 

χρονικό σημείο εκείνο όπου έκαναν πιο εμφατικά την είσοδό τους οι έννοιες του 

‘Χώρου’, της ‘Γεωγραφίας’, της ‘Απόστασηςλ Ακόμα και στην πιο απλή του μορφή, το 

νεοκλασικό υπόδειγμα είχε λίγα να διδάξει γύρω από την περιφερειακή οικονομική 

ανάλυση, η οποία αντιμετωπίζει εμπειρικά επίμονες διαφορές στα επίπεδα Οικονομικής 

Ανάπτυξης και μεταβαλλόμενα επίπεδα Παραγωγικότητας (Fingleton, 1999a).

Κατά τους νεοκλασικούς οικονομολόγους, η επίδραση του ‘Χώρου’ στο υπόδειγμα του 

τέλειου Ανταγωνισμού είναι ανύπαρκτη. Σύμφωνα με την άποψή τους, το κόστος 

μεταφοράς ισούται με το μηδέν, διότι οι πόροι είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στο 

‘Χώρο’, και κατά συνέπεια η Κινητικότητά τους είναι στιγμιαία, αυτόματη και δεν 

περικλείει κάποιο ίχνος δαπάνης. Όμως, η παραμέληση της χωροταξικής διάστασης των 

οικονομικών φαινομένων ανέδειξε περισσότερο την αποτυχία του μηχανισμού της 

Αγοράς να εξαλείψει κάθε διαταραχή στη δια-περιφερειακή Ισορροπία τιμών, 

εισοδημάτων, μισθών, συντελεστών παραγωγής (Κόνσολας, 1997: 49-50). Τα νεότερα 

υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης έρχονται να υπογραμμίσουν την άποψη ότι η 

αποτυχία της Αγοράς και η ατελής Κινητικότητα ‘Κεφαλαίου’ και ‘Εργασίας’, ή 

συνολικά των παραγωγικών συντελεστών, έχουν αντίθετα αποτελέσματα ως προς τις 

περιφερειακές Ανισότητες. Η ένταση του φαινομένου της μετανάστευσης προς τις 

περιοχές ταχείας Ανάπτυξης καθοδηγείται από το δυναμικό και πλέον καταρτισμένο 

τμήμα της εργατικής δύναμης, που προέρχεται από μειονεκτούσες περιοχές. Προς 

επίρρωση αυτού, και οι θεωρητικοί της «Θεσμικής Οργάνωσης» έχουν αμφισβητήσει 

τη νεοκλασική ανάλυση (Giannias & Liargovas, 2002: 1), η πλειοψηφία των οποίων 

εστιάζει στη σημασία των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων σε δια- 

περιφερειακό επίπεδο ή/και σε επίπεδο αστικών κέντρων.

Καθώς η όλη σύλληψη του νεοκλασικού υποδείγματος αφορούσε στην προσπάθεια 

επεξήγησης της αναπτυξιακής διαδικασίας σε μία οικονομία, η εισαγωγή της 

Περιφερειακής Οικονομικής ελάμβανε αυτή ακριβώς την κεντρική ιδέα για μία ομάδα 

όμως οικονομιών, που συνιστούσαν και διαφορετικές περιφερειακές οντότητες. Σε κάθε
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περίπτωση, φαίνεται ότι οι παράγοντες και οι μηχανισμοί που αφορούσαν στο 

υπόδειγμα μίας μόνο οικονομίας δεν ισχύουν σε θεωρητική βάση και για το 

περιφερειακό επίπεδο ανάλυσης. Καταβάλλοντας, επομένως, μία προσπάθεια να 

‘γιατρευθούν’ ή να ‘επουλωθούν’ οι αδυναμίες που εμφανώς παρατηρούνται στο 

νεοκλασικό υπόδειγμα, με τη θεωρητική κυρίως διάκριση μεταξύ αυτούσιας 

νεοκλασικής θεωρίας και νεοκλασικής θεωρίας περιφερειακής Μεγέθυνσης, τελικώς 

οδηγούμαστε και πάλι σε μία απλούστευση: Ό,τι ισχύει σε μία οικονομία, ισχύει και για 

τις περιφέρειες συνολικά.

Καθώς λοιπόν θεωρητική και εμπειρική ανάλυση στη διαδικασία Οικονομικής 

Ανάπτυξης συνιστούν μία ‘ιστορία’ ή ένα ‘αφήγημα’ άνω των πενήντα ετών το ζήτημα 

της προσέγγισης των Ανισοτήτων σε περιφερειακό ή κάτω του έθνους επίπεδο 

βρισκόταν στο περιθώριο της νεοκλασικής ανάλυσης. Τούτο άρχισε να διαφοροποιείται 

τα τελευταία 20 με 25 έτη. Από τα μέσα δε της δεκαετίας του 1980 η ‘αναγέννηση’ του 

ενδιαφέροντος στη θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης πυροδότησε το αντίστοιχο 

ενδιαφέρον για την ‘αναγέννηση’ της θεωρίας σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο 

(Roberts & Setterfield, 2007: 1).

1.3 “Θεωρητική Αντεπίθεση”

1.3.1 Τα πρώ τα υποδείγματα Ισορροπίας - μη Ισορροπίας

Με βάση τις κύριες κατευθύνσεις του νεοκλασικού υποδείγματος δύναται να 

υποστηριχθεί ότι οι παράμετροι που θέτει ο Solow ήταν το λιγότερο απλουστευτικές. 

Υποθέσεις που σχετίζονταν με τη σταθερότητα στο επιτόκιο Αποταμίευσης ή την 

τεχνολογική αλλαγή, την παράλειψη της διάστασης της κυβερνητικής παρέμβασης ή 

της διαδικασίας της Επένδυσης, έχουν εγείρει σοβαρές διαφωνίες. Ακόμα και η 

«μετατόπιση» του ενδιαφέροντος από την ανάλυση σε ανώτερο επίπεδο («έθνους» ή 

«κράτους») σε εκείνο της «Περιφέρειας» (κατώτερο) και ο προσανατολισμός πλέον σε 

θεωρίες προς την πλευρά της ζήτησης, έχουν προκαλέσει σχετικά έντονες 

αντιπαραθέσεις, όχι μόνο θεωρητικού περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση, τούτο που 

πιστοποιεί η εξέλιξη της θεωρητικής βάσης ανάλυσης είναι η λεγόμενη «αντεπίθεση» ή 

«αντεπανάσταση» κατά τον Krugman (1993a) έναντι της επικρατούσας έως τη 

δεκαετία του 1960 περίπου νεοκλασικής άποψης. Οι πρώτες και παλιές θεωρίες ως προς 

τα αίτια των περιφερειακών Ανισοτήτων, που στηρίχθηκαν σε έννοιες όπως
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«εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας», «χωρικές και κλαδικές διασυνδέσεις», 

«κρίσιμο μέγεθος Αγορών» ή όριο κατώφλι (‘threshold’), από τη δεκαετία του 1960 

αρχίζουν να διαφοροποιούvται ως προς to περιεχόμεvό τους και η όλη σχετική 

συζήτηση να αποκτά «Νέο» ενδιαφέρον11.

Παλιές σχολές θεωρητικής σκέψης έτειναν στο συμπέρασμα ότι η Ανάπτυξη αποτελεί 

μία χωρικά σωρευτική διαδικασία, η οποία πιθανώς συμβάλλει στην άνοδο των 

Ανισοτήτων (M yrdal 1957/1956). Η βασική υπόθεση της σωρευτικής αιτιότητας του 

Myrdal12, αντίθετα με τη νεοκλασική θεωρία, ήταν ότι οι δυνάμεις της Αγοράς έτειναν 

να αυξάνουν παρά να μειώνουν τις περιφερειακές Ανισότητες. Η θέση αυτή αφορούσε 

όχι μόνο περιφέρειες εντός του κράτους, αλλά αφορούσε και τα ίδια τα κράτη. Κατά 

την οπτική αυτή, η άνιση Ανάπτυξη προσδιορίζεται από δυο αλληλοσυνδεόμενες 

διαδικασίες: τη γνωστή σωρευτική αιτιότητα  και τη χωροταξική αλληλεξάρτηση 

κέντρου-περιφέρειας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η σταδιακή αποδυνάμωση ή αποψίλωση 

(‘backwash effects’) της περιφέρειας. Σε αντίθετη μεριά κινείται η Διάχυση (‘spread 

effects’) (Κόνσολας, 1997: 67).

Συγκεκριμένα, ο Myrdal τόνιζε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες δείχνουν μία τάση 

να συγκεντρώνονται στο ‘Χώρο’ και με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται Συγκεντρώσεις, 

λόγω ακριβώς αυξουσών εσωτερικών και εξωτερικών οικονομιών. Ιδιαίτερα δε, οι 

εσωτερικές οικονομίες, που σχετίζονται με τη Συγκέντρωση της παραγωγής, 

ανταποκρίνονται στις οικονομίες κλίμακας, όπως τις οραματίστηκε στο σχετικό 

υπόδειγμα μεταγενέστερα και ο Kaldor. Εντούτοις, ο Myrdal θεωρούσε τις εξωτερικές 

οικονομίες υπεύθυνες για την εμφάνιση Συγκεντρώσεων. Λόγω εξωτερικοτήτων, οι 

Συγκεντρώσεις προσελκύουν πρόσθετο εργατικό δυναμικό και ‘Κεφάλαιο’ από τις

11 Εντούτοις, τα «Νέα» υποδείγματα που εμφανίστηκαν δεν απέκλειαν ρητά την πιθανότητα 

ύπαρξης εσωτερικών ή εξωτερικών οικονομιών κλίμακας. Απλώς αγνοούσαν το όλο ζήτημα και 

έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα σε υποδείγματα γενικής Ισορροπίας με σταθερές αποδόσεις 

κλίμακας.

12 Η θεωρία σωρευτικής αιτιότητας υπογράμμιζε το γεγονός ότι οι δια-περιφερειακές 

αλληλεπιδράσεις σχετίζονταν με τη διαδικασία Οικονομικής Μεγέθυνσης και τις αρχικές 

συνθήκες κάθε περιφέρειας. Τούτη η συσχέτιση καθόριζε και τη διαδικασία Οικονομικής 

Μεγέθυνσης, με ένα αυτό-διατηρούμενο και προσθετικό τρόπο. Επομένως, η Απόκλιση παρά η 

Σύγκλιση ήταν το πιθανό αποτέλεσμα κεντρομόλων δυνάμεων, οι οποίες διέχεαν την Ανάπτυξη 

(Petrakos et al. 2007: 4-5).
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μειονεκτούσες περιοχές. Με την εξέλιξη αυτή, ήταν αναπόφευκτη η διεύρυνση των 

περιφερειακών Ανισοτήτων. Σε μεταγενέστερο χρόνο, οι εξωτερικές οικονομίες που 

οδηγούν σε Συγκέντρωση αποτέλεσαν κεντρικό στοιχείο στη θεωρία της ‘Νέας 

Οικονομικής Γεωγραφίας’ (Rodriguez-Pose, 2006: 29-31).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Myrdal η ένταση των περιφερειακών Ανισοτήτων 

εξαρτιόνταν από το αρχικό επίπεδο Ανάπτυξης των κρατών. Στο προ-βιομηχανικό 

στάδιο Ανάπτυξης, οι Ανισότητες είναι περιορισμένες, στο στάδιο της σωρευτικής 

αιτιότητας είναι μεγάλες και τέλος στο στάδιο επέκτασης της Ανάπτυξης μειώνονται 

πάλι. Εν τέλει, το φαινόμενο αυτό δικαίωνε την παρέμβαση του κράτους ή/και τον 

προγραμματισμό από κράτη ή διεθνείς οργανισμούς που στόχευαν στην υπέρβαση των 

περιφερειακών Ανισοτήτων (Λαμπριανίδης, 1992: 249).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η σχέση μεταξύ Ανισοτήτων και Συγκέντρωσης 

συνήθως θεωρείται θετική και μονοτονική. Υπό μία λογική σωρευτικής αιτιότητας, η 

ύπαρξη Ανισοτήτων στο Εισόδημα οδηγεί αρχικώς σε συγκέντρωση πληθυσμού και 

κατά συνέπεια δραστηριοτήτων, ενισχύοντας τις εξωτερικές οικονομίες κλίμακας στις 

περιοχές Συγκέντρωσης και συμβάλλοντας σε περαιτέρω επέκταση των Ανισοτήτων 

(Πετράκος & Rodriguez-Pose, 2003: 53).

Η σωρευτική, όμως, διαδικασία υπόκεινται κατά τον Krugman (1993b) σε ορισμένους 

κανόνες, όπως αυτοί παρουσιάσθηκαν μεταγενέστερα χρονικά από την προσέγγιση του 

Myrdal. Βάσει ενός υποδείγματος γενικής Ισορροπίας με αύξουσες αποδόσεις κλίμακας 

στην παραγωγή και ελεύθερη Κινητικότητα συντελεστών παραγωγής, για να τεθούν σε 

εφαρμογή οι μηχανισμοί ανάπτυξης της σωρευτικής διαδικασίας απαιτείται χαμηλό 

κόστος μεταφοράς, ως ένα κρίσιμο μέγεθος (‘threshold’). Όπου δεν «συγκεντρώνεται» 

ένα κρίσιμο μέγεθος, δύσκολα δημιουργούνται Συγκεντρώσεις. Επιπλέον, απαιτείται 

και μία κρίσιμη ‘Απόσταση’ μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Επιχειρώντας να καταδείξει τη διαχρονικότητα της σωρευτικής αιτιότητας, ο Fingleton 

(1999a) με το υπόδειγμα σωρευτικής αιτιότητας, όπου τα οφέλη στην Παραγωγικότητα 

προέρχονται από τεχνολογικές καινοτομίες, αποτέλεσμα ακριβώς της αύξησης της 

παραγωγής, τονίζει ότι αυτά τα οφέλη αποτελούν το γνωστό “Verdoorn effect” . Με τη 

συνδρομή του Verdoorn Law13 θεμελιώνεται ο λόγος για τον οποίο η αύξηση της

13 Παρατηρώντας την εμπειρική περιφερειακή ανάλυση, το υπόδειγμα περικλείει τις χωρικές 

επιδράσεις ή τις εξωτερικότητες που οδηγούν ευθέως σε χωρικά οικονομετρικά υποδείγματα.
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περιφερειακής Παραγωγικότητας διαφέρει στις σχετικές της αναλογίες. Ο δυναμικός 

Verdoorn Law εδράζεται στη γραμμική σχέση μεταξύ εκθετικής αύξησης της 

παραγωγικότητας της ‘Εργασίας’ ρ  και της παραγωγής q. Στην πιο απλή του μορφή 

ελέγχεται ως εξίσωση μέσω OLS. Τούτο εγείρει διάφορα ζητήματα, που αφορούν στην 

παράλειψη της επίδρασης της αύξησης του αποθέματος του ‘Κεφαλαίου’ Κ  στην 

αύξηση της Παραγωγικότητας ή στην ανάγκη εισαγωγής της ετερογένειας στη 

διάρθρωση του υποδείγματος ή στην εκτίμηση. Παρά την παλαιότητα της 

συγκεκριμένης θέσης από τον Verdoorn (1949), εντούτοις, περικλείει μία σύγχρονη 

βαρύτητα, λόγω του γεγονότος ότι αγκαλιάζει την ενδογενή τεχνολογική διαδικασία και 

για το λόγο αυτό αποτελεί πρόδρομο της ‘Νέας Θεωρίας Οικονομικής Μεγέθυνσης’ 

(‘New Growth Theory’). Υπό το πρίσμα του Fingleton (1999a/1999c), με το δυναμικό 

Verdoorn Law ενσωματώνεται στην ανάλυση η παρουσία αυξουσών αποδόσεων, 

αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τους περιορισμούς της ‘παλαιάς’ θεωρίας. Και είναι 

ακριβώς σήμερα η παρουσία αυξουσών αποδόσεων κλίμακας στη Νέα Οικονομική 

Γεωγραφία που επιτρέπει περιφερειολόγους και οικονομολόγους του ‘αστικού Χώρου’ 

να εργάζονται πάνω στα ζητήματα των εσωτερικών και εξωτερικών οικονομιών 

Συγκέντρωσης.

Με μία εμπειρική προσέγγιση, (Petrakos et al. 2005: 22), σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και πιθανώς τούτο να ισχύει και για κάθε μέσο επίπεδο, οι απόψεις που 

παρατίθενται στο θεωρητικό debate Συγκέντρωσης και Διασποράς, φαίνεται να είναι 

εξίσου ορθές και εμπειρικά έγκυρες, αν και αρχικώς αυτές φαίνεται να είναι εκ 

διαμέτρου αντίθετες. Τούτη η κοινή εμπειρική εγκυρότητα φαίνεται να ισχύει και ως 

προς το παραδοσιακό νεοκλασικό υπόδειγμα και ως προς το υπόδειγμα της σωρευτικής

Στην ουσία, το υπόδειγμα βάσει του Verdoorn Law αντιμετωπίζει το ζήτημα της προσέγγισης 

(‘catching-up’) των περιφερειών με τρόπο αντίθετο εκείνου της νεοκλασικής Σύγκλισης. Παρ’ 

όλα αυτά, η τελική επίδραση είναι παρόμοια: Το στοιχείο της προσέγγισης ακυρώνει τις τάσεις 
Απόκλισης και οδηγούμαστε σε Ισορροπία χωρίς αξιώσεις (Fingleton, 1999a:3).

Ο Verdoorn Law σε γενικές γραμμές συνδέει το ποσοστό Οικονομικής Ανάπτυξης με την 

παραγωγικότητα της ‘Εργασίας’ ρ και της εκροής q σε μία γραμμική σχέση-σύνδεση. Η βασική 

και απλή εξίσωση δίνεται από τη σχέση: ρ = b0+ biq + ε, όπου ρ το ποσοστό μεταβολής της 

παραγωγικότητας της ‘Εργασίας’, q το αντίστοιχο της εκροής, bi ο συντελεστής Verdoorn, που 

συνήθως κυμαίνεται γύρω στο 0,5 και ε το κατάλοιπο σφάλματος (Dall’Erba et al. 2007: 9 και 

στις εκεί παραπομπές για τις τιμές του bi ).
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αιτιότητας. Μόνο ως προς το χρονικό ορίζοντα υπάρχει διαφορά. Οι επιδράσεις στο 

νεοκλασικό φαίνονται πιο ισχυρές μακροπρόθεσμα, ενώ της σωρευτικής ακολουθούν 

τον οικονομικό κύκλο και είναι πιο αποδοτικές μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Το 

ερώτημα που πλέον τίθεται αφορά στη σχετική δυναμική της χωρικής αλλαγής σε 

διαφορετικά επίπεδα.

Στη βάση των προγενέστερων θεωριών Ανάπτυξης, η γνωστή άποψη του Hirschm an 

(1958) ότι „...οι δια-περιφερειακές ανισότητες Ανάπτυξης αποτελούν αναπόφευκτη 

συνέπεια και προϋπόθεση αυτής της ίδιας της Ανάπτυξης’ και η συνακόλουθη θεωρητική 

προσέγγισή του κατέχουν σημαίνουσα θέση. Αναδεικνύεται πλέον πιο έντονα η άποψη 

ότι σε αρχικά στάδια Ανάπτυξης η διαδικασία Πόλωσης μεταξύ Αναπτυγμένων και 

Υπο-Ανάπτυκτων περιφερειών υποχωρεί σταδιακά, παραχωρώντας τη θέση της σε 

επόμενα στάδια σε μία διαδικασία κατεύθυνσης προς μικρότερα κέντρα Ανάπτυξης και 

προς τα κάτω (Κόνσολας, 1997: 66). Ο Hirschman (1958) διατύπωσε και ένα παρόμοιο 

υπόδειγμα με εκείνο του Myrdal: Οι ευνοϊκές επιδράσεις ονομάζονταν ‘trickling-down ‘ 

αντί για ‘spread effects ’ και οι δυσμενείς επιδράσεις ‘polarization effects ’ αντί για 

‘backwash effects ’. Οι διαφορές των ρυθμών Ανάπτυξης των περιφερειών οφείλονταν 

σε τούτες ακριβώς τις ευνοϊκές και τις δυσμενείς επιδράσεις που ασκούσαν οι 

Αναπτυγμένες περιφέρειες στις Υπο-Ανάπτυκτες. Με αυτή τη θέση, ο Hirschman 

θεωρούσε την οικονομική πολιτική ως ξεχωριστό παράγοντα. Ακόμα και όταν οι 

δυνάμεις της Αγοράς, που εκφράζονταν μέσα από διαδικασίες Πόλωσης και ροής προς 

τα κάτω, κατέληξαν στην επικράτηση της Πόλωσης, αλλά μόνο παροδικά, κατάλληλες 

πολιτικές θα μπορούσαν να διορθώσουν την κατάσταση (Λαμπριανίδης, 1992: 249). 

Σύμφωνα με τη γενικότερη τοποθέτηση του Hirschman (1958), το πρόβλημα των Υπο- 

Ανάπτυκτων οικονομιών δεν σχετιζόταν με την έλλειψη Αποταμιεύσεων και 

επενδυτικών ευκαιριών, αλλά με την αδυναμία διοχέτευσής τους σε διαθέσιμες 

ευκαιρίες Επένδυσης. Η αδυναμία τούτη ορίζονταν από κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες και μεταφραζόταν σε περιορισμένη ικανότητα σύλληψης και εφαρμογής 

αναπτυξιακών αποφάσεων. Αυτή η ικανότητα με τη σειρά της μπορούσε να αποκτηθεί 

κυρίως με την εμπειρία, εξαρτώμενη με τη σειρά της από το μέγεθος του σύγχρονου- 

μοντέρνου τομέα της οικονομίας. Η κριτική του Hirschman στη στρατηγική της 

Ισόρροπης Ανάπτυξης στηριζόταν στο ότι η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής 

απαιτούσε τεράστιες ποσότητες εκείνων ακριβώς των ικανοτήτων που εκλείπουν από
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τις Υπο-Ανάπτυκτες χώρες. Και καθώς η Ισόρροπη Μεγέθυνση αποκαλύπτεται από δύο 

στατικές φωτογραφίες (‘ εξέλιξης-εκσυγχρονισμού’ και ‘στασιμότητας-οπισθοδρόμησης"), 

το ιδεώδες πρότυπο αναπτυξιακής διαδικασίας ήταν εκείνο που οδηγούσε μακριά από 

την Ισορροπία. Εκφράζοντας και την αντίθεσή του με τη στρατηγική προώθησης των 

εξαγωγών, ο Hirschman τόνιζε μόνο τη χρησιμότητα αυτών στη δημιουργία 

συναλλάγματος που χρηματοδοτεί τις Εισαγωγές (Ρέππας, 1991: 323-330).

Οι θεωρίες σωρευτικής αιτιότητας και κεντρικής θέσης και η ανάλυση της διαδικασίας 

Συγκέντρωσης, ως παράγοντας της βιομηχανικής επιχείρησης συμπληρώνονται εν 

πολλοίς με τη θεωρία των ‘πόλων Ανάπτυξης’. Η έννοια του ‘πόλου Ανάπτυξης’ 

διατυπώθηκε από τον Perroux το 1955, καθώς ‘...η  Ανάπτυξη δεν εμφανίζεται παντού 

και μονομιάς, αλλά σε σημεία ή πόλους Ανάπτυξης με κυμαινόμενες εντάσεις, διαχέεται 

μέσα από διάφορα δίκτυα και προκαλεί διαφοροποιημένα τελικά αποτελέσματα για το 

σύνολο της οικονομίας’.

Η κεντρική ιδέα του Perroux (1950) συνοψιζόταν στη διατύπωση ότι η χωρική 

Συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων σε αστικά κέντρα, που περιβάλλονται από 

μία προβληματική ή σε καθυστέρηση περιοχή, αυξάνει το Εισόδημα όλης της περιοχής. 

Η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που θα μπορούσε να προκληθεί από μη 

συγκεντρωμένες οικονομικές δραστηριότητες, αλλά ομοιόμορφα ή τυχαία 

κατανεμημένες. Εντούτοις, αυτή η θέση αποσαφηνίστηκε και συμπληρώθηκε αργότερα 

από άλλους ερευνητές και κατά βάση τον Boudeville (Κόνσολας, 1997: 167).

Αρκετοί ήταν οι λόγοι καθιέρωσης ‘πόλων Ανάπτυξης’ ως μέσων ή εργαλείων της 

περιφερειακής πολιτικής. Αποτυπώθηκε μία προσπάθεια δημιουργίας οικονομιών 

Συγκέντρωσης ως μέτρο επιλεκτικής διάχυσης της Ανάπτυξης, η οργάνωση από το 

κράτος ‘πόλων Ανάπτυξης’ για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων των 

πόλων που προϋπήρχαν και όξυναν τα περιφερειακά προβλήματα, η συγκέντρωση 

Επενδύσεων σε ‘Πόλους’ και εν τέλει η ίδια η διάχυση της Ανάπτυξης. Με την 

ανάπτυξη ‘Πόλων’ προκαλείται, ωστόσο, και διαρθρωτικά ασυμμετρία σε ενδο- και 

δια-περιφερειακό επίπεδο, με πιθανό αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του 

‘Πόλου’ και τη δημιουργία αποψιλωτικών αποτελεσμάτων στην περιφέρεια. Παρ’ όλο, 

που αυτή η πολιτική των Πόλων’ εφαρμόστηκε ήδη για πάνω από τρεις δεκαετίες, 

υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι οι βασικοί στόχοι ενσωμάτωσης του παραδοσιακού και
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του μοντέρνου τομέα της οικονομίας και ελαχιστοποίησες των περιφερειακών 

Ανισοτήτων εκπληρώθηκαν (Λαμπριανίδης, 1992: 252-253).

Υπό ένα περισσότερο ετερόδοξο τύπο της θεωρίας της Οικονομικής Ανάπτυξης, η 

διαδικασία Ανάπτυξης, όπως αυτή πρεσβεύεται και σχετίζεται με τα άνισα χωρικά 

πρότυπα και την κυκλική και σωρευτική αιτιότητα στο ‘Γεωγραφικό Χώρο’ (Hirschman 

και Myrdal) και τους ‘πόλους Ανάπτυξης’ και τα περιφερειακά κέντρα Οικονομικής 

Μεγέθυνσης (Perroux και Boudeville), φαίνεται τελικώς να παραμελείται. Τίθεται στο 

παρασκήνιο έναντι άλλων υποκατάστατων θεωριών Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία 

πιθανή αιτία του γεγονότος αυτού είναι ότι κατά το παρελθόν οι οικονομίες 

Συσσώρευσης μερικώς μόνο εφαρμόστηκαν στην πράξη και επομένως ο ρόλος τους 

είχε υποτιμηθεί (Scott & Stroper, 2003: 192-193).

Σύμφωνα με τις παλαιότερες θεωρίες, και πιο ειδικά κατά τον Higgins (1968), ο δρόμος 

για την Ανάπτυξη είναι στρωμένος με φαύλους κύκλους, δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα 

δρα ως αιτία, που οδηγεί στην παραγωγή αυτού του αποτελέσματος. Το τελικό 

αποτέλεσμα των φαύλων κύκλων είναι η διαιώνιση της Υπ-Ανάπτυξης, η δε εξήγηση 

αυτής καταντά ταυτολογία: . μία χώρα είναι φτωχή, γιατί είναι φτωχή ’ κατά τον

Nurkse (1953)!!! Φαύλοι κύκλοι παρατηρούνται στο ‘Κεφάλαιο’, στο Εισόδημα, στο 

Εμπόριο, στις Επενδύσεις. Στη δυναμική αντίληψη των φαύλων κύκλων από τους 

Hirschman, Myrdal, Perroux κοκ, έναντι της στατικής, όπου οι παρεμβαίνουσες στη 

διαδικασία της εξέλιξης δυνάμεις ενός συστήματος Ισορροπίας εξασφάλιζαν τη 

σταθερότητα τούτης της Ισορροπίας σε χαμηλό επίπεδο επί παράδειγμα Εισοδήματος, 

οι φαύλοι κύκλοι δεν έτειναν απλά να διατηρούν μία κατάσταση. Αντιθέτως, έτειναν να 

την επιδεινώνουν, καθώς οι μεταβολές ανατροφοδοτούνταν ανάλογα με το χαρακτήρα 

της αρχικής μεταβολής. Διέξοδος υπάρχει μόνο με μία συστηματική κρατική 

παρέμβαση (Λαμπριανίδης, 1992: 257).

Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν των προαναφερθέντων, το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στο επίπεδο Ανάπτυξης ενός δοσμένου γεωγραφικού ‘Χώρου’ ή 

περιοχής και στην εξέλιξη των χωρικών Ανισοτήτων εντός του ‘Χώρου’ ή περιοχής. 

Τούτο το ενδιαφέρον αναδεικνύεται σε σημαντικό βαθμό στις εργασίες του 

Williamson, ο οποίος υιοθετούσε τη γνωστή προσέγγιση του Simon Kuznets (1955) σε 

περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Williamson (1965), καθώς η άνοδος που 

παρατηρείται στη διαδικασία Οικονομικής Ανάπτυξης τείνει αρχικά να αυξάνει τις

~  43 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Πρώτο: Θεωρητική επισκόπηση

περιφερειακές Ανισότητες στο κατά κεφαλήν εισόδημα, τελικώς αυτές μειώνονται 

συστηματικά στα επόμενα στάδια Ανάπτυξης. Η τάση αυτή ακολουθεί τη γνωστή 

αντεστραμμένη καμπύλη σχήματος U ως προς τη γραμμική και μονοτονική εξέλιξη των 

Ανισοτήτων και του επιπέδου Ανάπτυξης (Ezcurra & Rapto, 2006: 1-2).

Σε πλήρη αντίθεση με το νεοκλασικό υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης, 

εμφανίστηκαν υποδείγματα περιφερειακής Ανάπτυξης προσανατολισμένα ακριβώς 

στην πλευρά της ζήτησης, γεγονός που αναζωογόνησε την περιφερειακή οικονομική 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετία του 1970 και εντεύθεν. 

Οι νεότερες προσεγγίσεις υπήρξαν η αντίδραση στις θεωρίες εξ-Ισορρόπησης και 

Ανάπτυξης. Καθώς, γινόταν φανερό ότι το χάσμα Αναπτυγμένων και Υπο-Ανάπτυκτων 

χωρών δεν περιοριζόταν, αλλά διευρυνόταν, και ότι η ενσωμάτωση των τελευταίων στο 

παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά 

που υποτίθεται ότι θα έλυνε, μία ομάδα συγγραφέων ανέπτυξε μία νεομαρξιστική 

προσέγγιση (Ρέππας 1991: 495-544). Οι F rank  (1969), Amin (1976), B aran (1968) 

αρχικώς και σε μεταγενέστερο χρόνο Εμμανουήλ (1980), αποφεύγοντας το δογματισμό 

της περιόδου πριν από το Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο ανέπτυξαν μία πολύ απαισιόδοξη 

άποψη για τις προοπτικές Ανάπτυξης των Λιγότερο Αναπτυγμένων: ‘...Ο ι

Υπανάπτυκτες χώρες ακολουθούν μία πορεία Οικονομικής Ανάπτυξης, που είναι ριζικά 

διαφορετική από εκείνη των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο 19ο αιώνα και πολύ λιγότερο 

ικανοποιητική’ (Λαμπριανίδης 1992: 242).

Οι θεωρίες Εξάρτησης (‘dependency theories’) των Amin (1974/1976), W allerstein 

(1979) κα, παρουσίαζαν την ‘Εξάρτηση’ ως μία διττή έννοια, τόσο ως μία άνιση σχέση 

ενός κοινωνικού συστήματος προς ένα άλλο, όσο και ως ένα παράγοντα που αλλάζει 

την εσωτερική λειτουργία και τη Συγκέντρωση-συνάθροιση του εξαρτημένου 

κοινωνικού σχηματισμού. Η ‘Εξάρτηση’ δεν ήταν μόνο πρόβλημα δορυφοροποίησης 

των χωρών-περιφερειών. Το βασικό χαρακτηριστικό έγκειτο στην αδυναμία Ανάπτυξης 

σε αυτές τις εξαρτημένες χώρες-περιφέρειες μίας αυτοδύναμης και αυτό- 

τροφοδοτούμενης (‘autocentric’) οικονομικής δομής. Αυτή η αλλαγή ούτε απλή ήταν, 

ούτε και γινόταν να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη (Λαμπριανίδης, 1992: 260

261). Η βασική συνεισφορά της θεωρίας της Εξάρτησης έγκειτο ακριβώς στην 

ενσωμάτωση των ταξικών, κοινωνικών και άλλων συγκρούσεων στη διαδικασία 

Οικονομικής Ανάπτυξης, που έως τότε η κυρίαρχη νεοκλασική σκέψη δεν λάμβανε
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υπόψη, καθώς και στη σημασία και στο ρόλο της πολιτικής και του κράτους ή των 

θεσμών γενικά σε αυτή τη διαδικασία.

Στο πνεύμα των διαφοροποιημένων οικονομικών θεωριών Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης, και 

έναντι των αντίστοιχων νεομαρξιστικών θεωριών Εξάρτησης, κινήθηκε η θεωρία 

Εξαγωγικής Βάσης. Η θεωρία αυτή τόνιζε ότι η αρχική ώθηση στην Ανάπτυξη μίας 

περιφέρειας προέρχεται από την αξιοποίηση και ακολούθως από την εξαγωγική 

δραστηριότητα συγκεκριμένων φυσικών της πόρων. Αποτελούσε αυτή εφαρμογή του 

στατικού υποδείγματος Οικονομικής Βάσης σε συνθήκες μακροχρόνιας Ανάπτυξης. Αν 

και αγνοούσε την επίδραση των δια-περιφερειακών σχέσεων στην οικονομία των 

περιφερειών, παραμελούσε τους εσωτερικούς παράγοντες της Ανάπτυξης, όπως 

τούτους που συνδέονταν με την τεχνολογική πρόοδο, και δεν υπολόγιζε τις κρατικές 

ενισχύσεις, οι θιασώτες αυτής υπογράμμιζαν ιδιαίτερα την αναδιάρθρωση της 

βιομηχανικής δομής των Καθυστερημένων περιφερειών που επαγγέλονταν. Αυτή η 

παραγωγική αναδιάρθρωση αντιμετώπιζε και πιο αποτελεσματικά την ανελαστική 

ζήτηση γεωργικών προϊόντων (Κόνσολας, 1997: 182).

Μία μελέτη Εξαγωγικής Βάσης ανά περιφέρεια επιχειρεί γενικώς να εντοπίσει τις 

εξαγωγικές δραστηριότητες αυτής, να προβλέψει την πιθανή ανάπτυξη αυτών των 

δραστηριοτήτων και τέλος να αξιολογήσει τις συνέπειες της πρόσθετης εξαγωγικής 

δραστηριότητας στις άλλες μη βασικές δραστηριότητες της περιφέρειας. Καθώς, οι 

περιφερειακές οικονομίες είναι ανοικτές και επικρατεί καθεστώς ελεύθερου Εμπορίου, 

τα περιφερειακά πρότυπα παραγωγής και η εξειδίκευσή τους σε εξαγώγιμα προϊόντα 

ερμηνεύει το ‘συγκριτικό τους πλεονέκτημα’. Κύρια θέση επί της θεωρίας αυτής 

κατέχει η έννοια του ‘περιφερειακού πολλαπλασιαστή’, ως η αύξηση στο συνολικό 

περιφερειακό Εισόδημα, στις πωλήσεις ή στην Απασχόληση από κάθε μία πρόσθετη 

χρηματική μονάδα Εξαγωγών, Εισοδήματος ή απασχολούμενου στην εξαγωγική 

παραγωγή. Ο πολλαπλασιαστής μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα, από περιοχή σε 

περιοχή, στη διάρκεια του ‘Χρόνου’, ενώ μπορεί να υπολογιστεί είτε με τη θεωρία 

Οικονομικής Βάσης είτε με τους Πίνακες Εισροών-Εκροών των Harrod & Domar 

(Λαμπριανίδης, 1992: 227-229).

Σε κοινή πορεία με τις προγενέστερες θεωρίες περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά χωρίς 

μία ρητή σύνδεση μεταξύ τους κινήθηκε η προσέγγιση του Kaldor (1970). Τούτη 

αποτέλεσε και μία περισσότερο σύνθετη έννοια ως προς το υπόδειγμα σωρευτικής
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αιτιότητας, που προτάθηκε από τον ίδιο. Επί της προκείμενης προσέγγισης, η ζήτηση 

αποτελεί τον κινητήριο παράγοντα, αλλά υπάρχουν και άλλα κεντρικά χαρακτηριστικά, 

όπως τα έσοδα-κέρδη της Παραγωγικότητας που προκαλούνται ή προέρχονται από την 

αύξηση της παραγωγής. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα υπογράμμιζε ότι η άνιση 

περιφερειακή Ανάπτυξη ήταν πιθανή και μπορούσε να είναι και επίμονη, καθώς 

υπήρχαν παράγοντες ενίσχυσης αυτής της Ανισότητας. Το κύριο επιχείρημα είναι ότι 

περιφέρειες που δύνανται να ειδικεύονται στη μεταποίηση ή σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες μπορούν να απολαύσουν οικονομίες κλίμακας και άλλα οφέλη από 

αυτή την Ειδίκευση. Μέσω ακριβώς αυτής της πορείας μπορούν να αντλήσουν κέρδη 

από την παραγωγικότητα της ‘Εργασίας’ και επομένως την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Υψηλός ανταγωνισμός συνιστά και αυξανόμενη ζήτηση για 

τα προϊόντα της περιφέρειας και συνεπώς η αύξηση της παραγωγής ανατροφοδοτεί τα 

κέρδη της Παραγωγικότητας. Με τον τρόπο αυτό, η αναπτυξιακή διαδικασία είναι μία 

κυκλική και σωρευτική διαδικασία14

Συνεπώς, στη μη νεοκλασική παράδοση του Kaldor, με τα υποδείγματα σωρευτικής 

αιτιότητας, όπως έχει τονισθεί και από τους Dixon & Thirwall (1975), δύναται να 

οδηγηθούμε σε ένα ‘τύπο Ισορροπίας’, εξαρτώμενο από το βαθμό Παραμετρικότητας. 

Σε μη ρεαλιστικές συνθήκες, (McCombie & Thirwall 1994), κάθε περιφέρεια συγκλίνει 

βάσει διαφορετικού σταθερού ποσοστού Ανάπτυξης. Πέρα, όμως, από τις γνωστές 

δυνάμεις που οδηγούν σε Ισορροπία, υπάρχουν άλλες πρόσθετες, εξαιτίας της χωρικής 

ή της περιφερειακής αλληλεπίδρασης. Αν και τούτες οι δυνάμεις είναι σχετικά 

ευδιάκριτες, εντούτοις, απουσιάζει κάθε σχετική αναφορά επ’ αυτών από την 

πλειοψηφία της βιβλιογραφίας. Ταυτοχρόνως, στο πλαίσιο αυτό είναι ρεαλιστικό να 

λάβουμε υπόψη το ρόλο στοχαστικών και τυχαίων γεγονότων ή και εξωγενών στο 

σύστημα εξισώσεων, όπως επί παράδειγμα μία απότομη αλλαγή πολιτικής ή ακόμα το 

ρόλο του απρόβλεπτου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Με κάποιο τρόπο, αυτά

14 Τούτος ο κύκλος, ενδέχεται να περιλαμβάνει και ταχύτερη συσσώρευση ‘ Κεφαλαίου’ ως 

αποτέλεσμα της ταχύτερης αύξησης της παραγωγής. Πέρα από τον Nikolas Kaldor, σε 

παρόμοιες απόψεις έχουν καταλήξει και άλλοι επιφανείς ερευνητές, ενσωματώνοντας στα 

διάφορα διαρθρωτικά υποδείγματα τη σωρευτική αυτή διαδικασία. Επί παράδειγμα, 

αναφέρουμε σχετικά τους Dixon & Thirlwall (1975), Armstrong & Taylor (1993), McCombie 

& Thirlwall (1994) κοκ.
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τα γεγονότα αποτελούν μία αντίθεση σε σχέση με την επιδίωξη της Ισορροπίας, καθώς 

ένας «άνεμος» τυχαίων μεταβολών αποτελεί μία συνεχή αλλαγή και οπωσδήποτε όχι 

ένα νεοκλασικό steady state (Fingleton, 1999a: 24-25).

Καθώς στο νεοκλασικό υπόδειγμα η προσέγγιση γύρω από το steady state 

επιτυγχάνεται μέσω μίας σταθερής και εξωγενώς προσδιορισμένης τεχνολογικής 

διαδικασίας, το παράδοξο είναι ότι αυτό δεν αποτελεί κεντρική ιδέα της νεοκλασικής 

θεωρίας. Στην οπτική του Kaldor αντίθετα, το „Κεφάλαιο’ ενσωματώνει τις 

τεχνολογικές ανακαλύψεις. Στο πλαίσιο τούτο και σε αντίθεση με την υπόθεση του 

φθίνοντος οριακού προϊόντος και του δυναμικού μηχανισμού μετάβασης του Solow, 

τόσο το „Κεφάλαιο’ ανά εργαζόμενο όσο και το προϊόν ανά άτομο αυξάνουν σταθερά 

προς την κατεύθυνση της οικονομικής διαδικασίας.

1.3.2 Νεότερα υποδείγματα - προσεγγίσεις

Η σχετική θεωρητική παρατήρηση έχει διαμορφώσει δύο κύρια μέτωπα ως προς τους 

παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της Ανάπτυξης και τη Σύγκλιση-Απόκλιση, τη 

διάσταση της πολιτικής παρέμβασης, τη σχέση Οικονομικής Ολοκλήρωσης και 

περιφερειακών Ανισοτήτων ή εδαφικής συνεκτικότητας. Η πρώτη περικλείει αφενός τη 

νεοκλασική. Η δεύτερη αφετέρου περικλείει τις διάφορες άλλες θεωρίες και 

προσεγγίσεις, κάτω από μία σχετικά κοινή ομπρέλα. Ορισμένοι θεωρητικοί και 

ερευνητές συνηθίζουν να αποκαλούν τις διαφοροποιημένες απόψεις οικονομίες 

Συγκέντρωσης ή Συσσώρευσης χάριν συντομίας. Άλλοι φέρνουν στον αντίποδα του 

νεοκλασικού υποδείγματος τη νέα θεωρία Μεγέθυνσης ή την αντίστοιχη θεωρία της 

Ενδογενούς Ανάπτυξης. Μία συναφής παράμετρος τούτων σχετίζεται ακριβώς με τη 

ρεαλιστική και πειστική απεικόνιση των τάσεων, των παραγόντων και των δυνάμεων 

που καθορίζουν την Ανάπτυξη και τη Σύγκλιση-Απόκλιση. Η σχέση αντιπαράθεσης 

νεοκλασικών και μη νεοκλασικών παραμένει ακόμα και σήμερα σχετικά αδιευκρίνιστη, 

καθώς νεότερες εκδοχές και παραδοχές προστίθενται.

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαφοροποιημένων προσεγγίσεων έναντι της 

νεοκλασικής αποτελεί η ενσωμάτωση της διάστασης της οικονομικής φυσιογνωμίας 

του „Χώρου' και της „Περιφέρειας’. Κατατάσσοντας και διακρίνοντας τις διάφορες 

περιφερειακές οικονομίες σε αστικές - μη αστικές, μεταποίησης, τεχνολογικά 

καινοτόμες, ή περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο τομέα της οικονομίας
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τους, επιχειρείται να εντοπισθούν τα αίτια και ο τρόπος εμφάνισης των διαφόρων επί 

μέρους Συγκεντρώσεων. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με ό,τι πρεσβεύει το νεοκλασικό 

υπόδειγμα, που ως γνωστόν δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα αίτια των διαφορών στα 

επίπεδα Ανάπτυξης.

Το κενό ακριβώς έρχεται να καλυφθεί με τη ‘Νέα Οικονομική Θεωρία'' και τη ‘Νέα 

Οικονομική Βιβλιογραφία'', οι οποίες αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν από την 

ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότητα της Βόρειας Αμερικής, επικεντρώνοντας 

αρχικώς την προσοχή τους στην περιφερειακή (πολιτειακή) Ανάπτυξη των ΗΠΑ. Το 

όλο ζήτημα δεν αφορά μόνο στην παντελή αγνόηση ή στην ελλιπή συμμετοχή της 

διάστασης του ‘Χώρου’ και της ‘Γεωγραφίας’ στην ανάλυση. Αντιθέτως, το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον των ευρωπαίων ερευνητών πάνω σε αυτό προήλθε από μία 

διαφορετική οπτική προσέγγιση. Εν προκειμένω, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο 

υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο χωρικής Συγκέντρωσης, παρά τις σχετικές προβλέψεις 

της βιβλιογραφίας. Συνεπώς, η προσοχή των ευρωπαίων ερευνητών ήταν και είναι 

λιγότερο σε επίπεδο ‘πόλης’ ή ‘μητροπολιτικών περιοχών’ και περισσότερο σε ευρέως 

καθορισμένες διοικητικές περιφέρειες. Παρ’ όλα αυτά, τόσο το ευρωπαϊκό 

βιβλιογραφικό υπόβαθρο όσο και το αντίστοιχο υπόβαθρο της επιστημονικής 

κοινότητας της Βόρειας Αμερικής κατευθύνονται κυρίως με κριτήρια που βασίζονται 

στην εμπειρική παρατήρηση και στην έρευνα. Μόνο σχετικά πιο πρόσφατα, όπως 

τονίζεται ιδιαιτέρως από τους Martin & Ottaviano (1999), έχει γίνει μία σαφής 

θεωρητική προσπάθεια να ενσωματωθεί ο ‘γεωγραφικός Χώρος’ στα υποδείγματα 

Οικονομικής Ανάπτυξης, ώστε να καταστεί εφικτή η δημιουργία και το κτίσιμο 

υποδειγμάτων Ενδογενούς Οικονομικής Ανάπτυξης στο γεωγραφικό ή στο χωρικό 

επίπεδο (Roberts & Setterfield, 2007: 7-8).

1.3.2.1 Οικονομίες Συγκέντρωσης ή Συσσώρευσης (‘Agglomeration Economies’)

Οι οικονομίες Συγκέντρωσης αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις της Αγοράς παράγουν 

εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και ως αποτέλεσμα τούτου 

επιτείνονται οι τάσεις Συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο ‘Χώρο’. 

Για να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

οι οικονομικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται ή οδηγούνται σε Συγκέντρωση σε 

ορισμένα σημεία ή μέρη, οφείλουμε σύμφωνα με τον Fabien Candau (2006) να
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ανατρέξουμε στο θεωρητικό μας παρελθόν, συχνά όχι και στο πλέον εγγύ, και να 

αναζητήσουμε εκεί τους λόγους που επιφέρουν φαινόμενα Συγκέντρωσης. Οφείλουμε, 

επομένως, να ανατρέξουμε στις οικονομίες Συσπείρωσης του Marshall (1890), στη 

χωρική ετερογένεια των von Thunen (1826), Ricardo15, Heckscher (1918) και Ohlin 

(1933) και στον ατελή Ανταγωνισμό του Hotelling (1929). Παρά την εκτίμηση ότι η 

Οικονομική Ολοκλήρωση αποτελεί μία θετική διαδικασία, υπογραμμίζεται στη βάση 

των οικονομιών Συγκέντρωσης, ότι το κόστος και τα οφέλη της Ενσωμάτωσης είναι 

πολύ δύσκολο να κατανεμηθούν ομοιόμορφα σε διαφορετικές περιοχές, καθώς άλλες 

ωφελούνται περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες. Τούτο οδηγεί σε Πόλωση και 

εντεινόμενες Ανισότητες. Το γεγονός αυτό σε επίπεδο πολιτικής υποδηλώνει την 

αναγκαιότητα σχεδιασμού αναπτυξιακών πολιτικών για περιφέρειες που υποφέρουν 

από Ανισότητες και επίσης ένα συστηματικό σχεδιασμό των πολιτικών αυτών υπό την 

«παρουσία» ενός κρίσιμου μεγέθους.

Τούτη η προσέγγιση αποτυπώθηκε με ξεκάθαρο τρόπο τόσο με τη θεωρία της 

‘Μεγάλης Ώ θησης’ (‘Big Push theory’) του Rosestein-Rodan (1943) όσο και με την 

ανάλυση του Hirschman (1958) με το ‘forward-backward linkages’ (Angelis et al. 

2004). Το βασικό δόγμα της θεωρίας της ‘Μεγάλης Ώθησης’ ήταν ότι οι Υπανάπτυκτες 

οικονομίες δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν από τη στασιμότητά τους με μικρές 

επάλληλες αυξήσεις των επενδύσεων. ‘ ...Το πέρασμα μίας χώρας στην αυτοδύναμη 

Μεγέθυνση μοιάζει λίγο σαν την απογείωση του αεροπλάνου. Υπάρχει μία κρίσιμη 

ταχύτητα εδάφους, που πρέπει να ξεπεραστεί πριν το αεροσκάφος απογειωθεί’. Η 

κεντρική θέση του Rosestein-Rodan ερχόταν σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη 

της στατικής Ισορροπίας ή της στατικής δυναμικής, που δίδασκε ότι η Ανάπτυξη ήταν 

μία βαθμιαία και ομαλή διαδικασία, χωρίς άλματα ή πισωγυρίσματα, όπου η οικονομία, 

όπως και η ‘.φ ύ σ η  δεν κάνει άλματα’. Τούτη η Μεγάλη Ώθηση’ ήταν απαραίτητη για 

να υπερκεραστούν οι διαφόρων ειδών αδιαιρετότητες που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα τις 

Υπανάπτυκτες οικονομίες. Σύμφωνα με την προσέγγιση του Rosestein-Rodan (1943) 

διακρίνονταν τριών ειδών αδιαιρετότητες. Πρώτον, αυτές της παραγωγής, δεύτερον 

αυτές που χαρακτηρίζουν τη ζήτηση και τρίτον οι αδιαιρετότητες στην προσφορά

15 Για περισσότερες λεπτομέρειες ο ερευνητής μπορεί να ανατρέξει στους Sraffa & Dobb (eds.) 

(2005), οι οποίοι παραθέτουν το συνολικό έργο του Ricardo μέσα από σημειώσεις, ομιλίες, 

γράμματα κοκ του ιδίου.
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αποταμιεύσεων. Συμπερασματικά, αδιαιρετότητες και εξωτερικές οικονομίες σε 

συνδυασμό με τις εξωτερικές οικονομίες του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, 

μορφοποιούν τα χαρακτηριστικά πλαίσια των υποδειγμάτων Ανάπτυξης των Υπο- 

Ανάπτυκτων οικονομιών (Ρέππας, 1991: 310).

Ως προς το επίπεδο ή/και τον τομέα ανάλυσης των οικονομιών Συγκέντρωσης έχουν 

επιχειρηθεί διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες. Επί παράδειγμα, οι Ciccone & 

Hall (1996) μελετώντας τις αλλαγές στην παραγωγικότητα της „Εργασίας’ μέσω της 

τοπικής διάστασης των γεωγραφικών εξωτερικοτήτων και της ποικιλίας των 

ενδιάμεσων αγαθών, επιχείρησαν μία Μέτρηση της έντασης της οικονομικής 

δραστηριότητας. Τούτη η προσπάθεια ήταν σύμφωνη με εκείνες προηγούμενων ετών 

γύρω από τον κύκλο ζωής της πόλης, όπως επίσης ήταν σύμφωνη με την έρευνα γύρω 

από τους παράγοντες που προσδιορίζουν και επεξηγούν τη φύση αυτών των 

εξωτερικοτήτων. Ιδιαιτέρως, η εφαρμογή ενός υποδείγματος οικονομιών Συγκέντρωσης 

ως προς όλους τους τομείς παραγωγής και τη σύνδεση αυτών με το μέγεθος της πόλης ή 

γενικά του „αστικού Χώρου’ βρήκε αρχική εφαρμογή με το Zipf Law (1949). Η αρχική 

αυτή προσπάθεια για την αποτύπωση της αστικής ιεραρχίας μέσω των οικονομιών 

Συγκέντρωσης συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη, όπου ακριβώς πλέον με την ύπαρξη 

αυξουσών αποδόσεων κλίμακας συνδέθηκε το μέγεθος του κυρίαρχου „ αστικού Χώρου’ 

με τις οικονομίες αυτού του τύπου (επί παράδειγμα Godinho Rogrigues, 2006: 6 και 

στις εκεί εμπειρικές εφαρμογές του Zipf Law).

Εντούτοις, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η ύπαρξη επίμονων οικονομιών 

Συγκέντρωσης, που βασίζεται σε εξωτερικότητες και αύξουσες αποδόσεις απαιτεί μία 

πλήρη αναγνώριση της έννοιας της „Περιφέρειας’, ως την οργανική μονάδα της 

οικονομικής πραγματικότητας. Λόγω του ό,τι οι οικονομίες Συγκέντρωσης 

αντιπροσωπεύουν ένα υψηλής προβληματικής στοιχείο της συνολικής αναπτυξιακής 

διαδικασίας, οι «περιφέρειες» εντάσσονται σε τούτη τη διαδικασία με τον ίδιο τρόπο 

όπως και οι επιχειρήσεις, οι τομείς παραγωγής, τα κράτη (Scott & Stroper, 2003: 201). 

Βάσει ορισμένων άλλων επί μέρους μελετών, (Brakman et al. 2005: 29)16, η 

Συγκέντρωση φαίνεται να αποτελεί ένα σχετικά χωροθετημένο φαινόμενο ή (Haaland et

16 Το πείραμα που εφαρμόζουν αφορά δύο περιφέρειες επιπέδου NUTS2 της περιόδου 1992 - 

2000 για την ΕΕ ως προς τη σύνδεση Συγκέντρωσης και πρόσβασης στην πραγματική Αγορά.
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a\. 1998: 4-25)17 ότι ο κυριότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ‘Οικονομικής 

Γεωγραφίας’ στην Ευρώπη σχετίζεται με τη χωρική εγκατάσταση (Συσπείρωση) της 

δαπάνης. Ανέκαθεν είχε εκείνη σημαντική οικονομική επίδραση στη βιομηχανική 

Συγκέντρωση, ιδιαίτερα δε σε όρους οικονομικής σημασίας και ως προς άλλους 

παράγοντες που καθορίζουν τη χωρική εγκατάσταση (Συσπείρωση). Σε σχέση με την 

απόλυτη Συγκέντρωση της βιομηχανίας, οι συνδέσεις μεταξύ αυτών είναι που 

διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο στον προσδιορισμό της εγκατάστασης (Συσπείρωσης). 

Επηρεάζουν την απόλυτη δαπάνη και vice versa.

Στο διά ταύτα, οι οικονομίες αυτού του τύπου, παρά τα προβλήματα συμβατότητας που 

εμφανίζουν με την παρουσία συνθηκών πλήρη Ανταγωνισμού, επικεντρώνονται κυρίως 

σε εξωτερικές οικονομίες κλίμακας. Υπό την έννοια αυτή, αναδεικνύονται τα οφέλη 

στο κόστος που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Συνήθως 

διακρίνονται αυτά τα κέρδη σε οικονομίες αστικής κλίμακας ή οικονομίες 

αστικοποίησης (‘urbanization economies’) και σε οικονομίες χωρικής συσπείρωσης 

(‘localization economies’), φέρνοντας στο νου τη σχετική αναφορά του Marshall 

(1890). Η συμβολή της βιβλιογραφίας των οικονομιών αυτών στηρίζεται στην 

αποκατάσταση των αρχικών τους ιδεών. Αν και βασίστηκαν σε υποδείγματα μερικής 

Ισορροπίας, γρήγορα ενσωματώθηκαν στο βασικό κορμό της οικονομικής 

βιβλιογραφίας, καθώς απέφυγαν το βερμπαλισμό και την περιγραφικότητα και 

στηρίχθηκαν σε αποδεκτές μεθόδους οικονομετρικής ανάλυσης για τον έλεγχο των 

υποδειγμάτων.

1.3.2.2 Ενδογενής θεωρία οικονομικής Μεγέθυνσης (‘Endogenous Growth theory’)

Η παράθεση των κυριότερων και με τη μεγαλύτερη επίδραση θεωριών και 

προσεγγίσεων, πέραν του νεοκλασικού υποδείγματος, και η αναφορά στα διάφορα 

υποδείγματα ως προς τις τάσεις στη διαδικασία οικονομικής Σύγκλισης, αποτέλεσαν 

τον κορμό της προσέγγισης διαφόρων άλλων ερευνητών και επιστημόνων. 

Λαμβάνοντας ως αφετηρία τη θεωρία του Kaldor για τις αύξουσες αποδόσεις κλίμακας 

και τη σωρευτική αιτιότητα, η οποία συνδέεται με την προγενέστερη γνωστή

17 Εκτιμάται η έννοια της βιομηχανικής Συγκέντρωσης (απόλυτη και σχετική) σε επίπεδο ΕΕ-13 

της περιόδου 1985-1992.

~  51 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Πρώτο: Θεωρητική επισκόπηση

προσέγγιση του Gunnar Myrdal (σωρευτική αιτιότητα και ‘backwash-spread effects ’), 

τα υποδείγματα διερεύνησης των τάσεων στην οικονομική Σύγκλιση προέταξαν ένα 

έτερο παράγοντα: τη συμβολή της θεωρίας της Ενδογενούς Μεγέθυνσης και της 

Οικονομικής Γ εωγραφίας (Dunford, 2002).

Με σκοπό την ανάλυση πολιτικών για την Ανάπτυξη, οφείλει κανείς να ανατρέξει σε 

ένα θεωρητικό πλαίσιο, όπως εκείνο της Ενδογενούς Ανάπτυξης, που καθορίζεται από 

τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Οικονομικού Περιβάλλοντος. Το πλαίσιο τούτο 

οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη μακροχρόνια τεχνολογική διαδικασία και την 

Παραγωγική Μεγέθυνση, χωρίς η παρουσία φθίνουσας Οριακής Παραγωγικότητας να 

φράζει την όλη διαδικασία Ανάπτυξης.

Η αρχική εκδοχή της θεωρίας αυτής ήταν η λεγόμενη ‘A K  θεωρία’, που δεν 

επιχειρούσε εντούτοις μία σαφή διάκριση μεταξύ συσσώρευσης ‘Κεφαλαίου’ και 

τεχνολογικής διαδικασίας. Αντιθέτως, συγκέντρωνε συλλήβδην το Φυσικό και το 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο με το Νοητικό, το οποίο συσσωρεύεται καθώς προχωρά η 

τεχνολογική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, η αρχική σημαντική συνεισφορά του Lucas 

(1988), ακολουθώντας τον Uzawa (1965), συνίστατο στην υπόθεση ότι Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο και τεχνολογική ‘Γνώση’ αποτελούσαν την ίδια όψη του νομίσματος.

Το δεύτερο κύμα της Ενδογενούς θεωρίας αποτελούνταν από τα γνωστά innovation-

based growth models, τα οποία διακρίνονταν βάσει δύο επί μέρους τομέων. Ο πρώτος 

περιλάμβανε το υπόδειγμα του Romer (1990), σύμφωνα με το οποίο η συνολική 

Παραγωγικότητα αποτελεί συνάρτηση του βαθμού διαφοροποίησης του Προϊόντος. Το 

παράδειγμα του Romer προήλθε από τη θεωρία του Διεθνούς (δια-περιφερειακού) 

Εμπορίου και έδινε έμφαση στην τεχνολογική Διάχυση, σύμφωνα με την οποία η 

παραγωγικότητα των πόρων που αφιερώνονται στην ανάπτυξη νέων και 

διαφοροποιημένων προϊόντων είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η 

διαφοροποίηση των προϊόντων που έχουν ήδη παραχθεί.

Ο δεύτερος τομέας των ‘innovation-based growth models’, όπως τούτα σε αρχικό 

στάδιο αναπτύχθηκαν από τους Aghion & Howitt (1992), προήλθε από τη θεωρία 

Οργάνωσης της Παραγωγής στη νέα (μοντέρνα) ή σύγχρονη βιομηχανία. Συνήθως 

τούτη η θεωρία αναφέρεται ως νέο-Σουμπετεριανή θεωρία της Ανάπτυξης, καθώς
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εστιάζει στην ποιότητα των βελτιώσεων των καινοτομιών18. Τούτο καθιστά, όμως, τα 

παλαιά προϊόντα άχρηστα και συνεπώς περικλείει τη δύναμη εκείνη που ο Schumpeter 

αποκαλούσε ‘δημιουργική καταστροφή’. Πάνω σε αυτή ακριβώς τη Σουμπετεριανή 

θεώρηση βασίστηκαν οι Nelson & Phelps (1966), οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν με ένα 

υπόδειγμα Ενδογενούς Μεγέθυνσης με ενδογενή την Καινοτομία και το R-D, αλλά 

θεωρούσαν τη Μεγέθυνση ως μία διαδικασία που τροφοδοτείται από τις προσαρμογές 

(βελτιώσεις) της Παραγωγικότητας. Αυτές οι προσαρμογές (βελτιώσεις) θα εμφανίζουν 

αρχικό ποσοστό στη βάση του αποθέματος του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Οι Nelson & 

Phelps (1966) φαντάζονταν μία παγκόσμια οικονομία, όπου κάθε δοσμένης χώρας η 

Παραγωγικότητα θα αυξάνει με βάση την εξίσωση:

A = f(h) (A - A),

όπου A' το τεχνολογικό όριο και h το τρέχον απόθεμα Ανθρώπινου Κεφαλαίου. 

Αργότερα, οι Benhabib & Spiegel (1994) επέκτειναν την προσέγγιση των Nelson & 

Phelps (1966), ενσωματώνοντας στην ανωτέρω εξίσωση το στοιχείο της Καινοτομίας 

που περικλείει η διαδικασία της Μεγέθυνσης στο σημείο που ορίζει το τεχνολογικό 

όριο.

Στη βάση τούτων των διαφοροποιημένων προσεγγίσεων γύρω από τα επί μέρους 

ζητήματα της Ενδογενούς θεωρίας, ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν το Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο ως μία εισροή στην παραγωγική διαδικασία, όπως και κάθε μία άλλη. 

Σύμφωνα με τους Dreger et al. (2009) και ακολουθώντας της προσέγγιση των Mankiw, 

Romer & Weil (1992), η συσσώρευση Ανθρώπινου Κεφαλαίου οδηγεί σε αυξανόμενη 

εξάρτηση από το ‘Κεφάλαιο’, ιδιαίτερα σε μία περίοδο επιταχυνόμενης Μεγέθυνσης. 

Τόσο, όμως, οι Mankiw, Romer & Weil (1992) όσο και νωρίτερα ο Lucas (1988) 

εστίαζαν στη συσσώρευση Ανθρώπινου Κεφαλαίου σαν αυτό να αποτελεί ένα ‘πόρο’ ή 

μία ‘πηγή Ανάπτυξης’. Στους πρώτους, που παρουσίασαν μία εξελιγμένη εκδοχή του

18 Από άποψη οικονομικής ανάλυσης, το θεωρητικό πλαίσιο των επιδράσεων της Καινοτομίας 

στην οικονομική αποτελεσματικότητα, στην Παραγωγικότητα και στη Μεγέθυνση ανιχνεύεται 

στις εργασίες των Arrow (1962), Romer (1990a/1990b/1986), Lucas (1993/1990) και όχι μόνο. 

Στο πλαίσιο της Ενδογενούς θεωρίας υποστηρίζει ότι μόνο η συσσώρευση ‘Κεφαλαίου’, κυρίως 

δε η ανάπτυξη και η συσσώρευση της ‘Γνώσης’ και της τεχνολογικής αλλαγής οδηγεί σε 

αυξανόμενη και διατηρούμενη Ανάπτυξη (Kokkinou, 2006: 7).
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υποδείγματος Μεγέθυνσης του Solow, η συσσώρευση Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

επιβραδύνει τελικώς τη Σύγκλιση προς ένα steady state, μέσω της αντίδρασης της 

Συσσώρευσης στις φθίνουσες αποδόσεις της19. Αντιθέτως, με βάση την υπόθεση του 

Lucas, το Ανθρώπινο Κεφάλαιο συσσωρεύεται με μία ταχύτητα ανάλογα με το υπάρχον 

απόθεμα αυτού, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε ένα μακροπρόθεσμο ποσοστό 

Ανάπτυξης. Εντούτοις, οι Aghion & Howitt (2005) και ανεξαρτήτως του μονοπατιού

19 Σε σχέση με το νεοκλασικό υπόδειγμα, που η τεχνολογική διαδικασία, ως εξωγενώς 

προσδιορισμένη, αποτελούσε την κινητήρια δύναμη πίσω από τη μακροχρόνια steady state 

Μεγέθυνση, στο ενδογενές υπόδειγμα, η ίδια η τεχνολογική διαδικασία καθορίζεται από τη 
διαδικασία Οικονομικής Μεγέθυνσης. Το υπόδειγμα του Romer (1986) βασίστηκε σε ένα 

υπόδειγμα γενικής Ισορροπίας, αντίστοιχο με εκείνο του Solow, στο οποίο όμως επικρατούσαν 

αύξουσες αποδόσεις κλίμακας. Οι αποδόσεις αυτού του τύπου αποτελούν επακόλουθο της 

συσσωρευμένης ‘Γνώσης’. Η "Γνώση’, ως το αποτέλεσμα των πόρων που κατανέμεται στην 

έρευνα, υπόκειται σε φθίνουσες αποδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της παραγόμενης 

‘Γνώσης’ είναι λιγότερο αναλογική σε σχέση με την αύξηση των πόρων. Η συμβολή της στην 

παραγωγή έγκειται αντίθετα στην ύπαρξη αυξουσών αποδόσεων. Εν τέλει, η ‘Γνώση’ που 

παράγεται από μία επιχείρηση δημιουργεί θετικές εξωτερικές οικονομίες για όλες τις 

επιχειρήσεις. Το υπόδειγμα του Romer συνδυάζει εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες, ώστε 

να αποδείξει ότι η Ανάπτυξη αποτελεί μία σωρευτική διαδικασία. Ο συνδυασμός τούτος φέρνει 

αύξουσες και όχι φθίνουσες αποδόσεις, όπως στο νεοκλασικό υπόδειγμα. Συνεπάγεται δε ότι 

και οι υψηλά αναλογικά επενδύσεις, αυξάνουν αναλογικά περισσότερο το παραγόμενο προϊόν 

και το GDP, απ’ ό,τι οι χαμηλού μεγέθους επενδύσεις, ακολουθώντας στο σημείο αυτό το ‘ ΑΚ 

paradigm’ και τη σχηματοποίηση της ‘ΑΚ θεωρίας’ μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατ’ 

αναλογία, οι ρυθμοί Ανάπτυξης των Ανεπτυγμένων χωρών μπορεί να είναι υψηλότεροι έναντι 

των Αναπτυσσόμενων και συνεπώς τούτο να οδηγεί σε Σύγκλιση των επιπέδων Ανάπτυξης, 

παρά σε Απόκλιση. Σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του Romer η Τεχνολογία 

προσαρτάται στην εργατική δύναμη μέσω της νεοκλασικής συνάρτησης παραγωγής, ώστε η 

εργατική δύναμη να προσαρμοστεί με το επίπεδο της ‘Γνώσης’. Ταυτοχρόνως, και ο ρυθμός της 

τεχνολογικής αλλαγής καθορίζεται από το μέγεθος της εργατικής δύναμης, που «αφοσιώνεται» 

στην παραγωγή «Νέων» Ιδεών. Μία περιφέρεια με αυξανόμενη εργατική δύναμη βιώνει 

οικονομική Ανάπτυξη, εξωγενώς όπως στο νεοκλασικό τρόπο, και ενδογενώς μέσω της 

επέκτασης της προσήλωσης αυτής της εργατικής δύναμης στην τεχνολογική αλλαγή και 

επομένως μέσω βελτιώσεων στην τεχνολογική Καινοτομία.
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μετάβασης των Mankiw et al. (1992) και εκείνου του Lucas (1988), υπογραμμίζουν ότι 

το ποσοστό Ανάπτυξής του εξαρτάται από το ποσοστό Συσσώρευσης και όχι από το 

απόθεμα Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Σε αυτό συμφωνούν και οι Romer (1986) και 

Benhabib & Spiegel (1994).

Από την άλλη πλευρά, οι Dreger et al. (2009) τοποθετούν έναντι των Mankiw et al.

(1992) την άποψη τωνAghion & Howitt για τον κρίσιμο ρόλο της ανακάλυψης και της 

υιοθέτησης «Νέων» Ιδεών και Καινοτομιών. Καθώς από τη συνολική προσέγγιση 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο συνιστά ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο, είναι φυσικό να δυσχεραίνεται η εύρεση κατάλληλων μεταβλητών στα επί 

μέρους υποδείγματα. Ορισμένοι ερευνητές, όπως οι Barro & Lee (2000), καταφεύγουν 

στην εκπαιδευτική συμμετοχή-προσέλευση. Οι μεταβλητές, όμως, αυτού του είδους 

αγνοούν ορισμένες πλευρές του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, όπως την κατάρτιση στην 

‘Εργασία’, την ‘ειδική Γνώση’ από προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία κοκ. 

Συνεπώς, προσφέρουν μία θολή εικόνα ως προς την πραγματική επίδραση του 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Η γενική παραδοχή της Ενδογενούς θεωρίας, όπως αυτή τονίζεται στις σχετικές 

αναφορές των Aghion & Howitt (2005/1992) συνοψίζεται γύρω από την άποψη ότι η 

Συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί συνέπεια των αυξουσών αποδόσεων 

κλίμακας στην επένδυση Ανθρώπινου Κεφαλαίου στους τομείς R-D και ότι η 

Συγκέντρωση αυτών των παραγόντων σε κεντρικές περιοχές αποβαίνει επιζήμια για την 

περιφέρεια. Κυρίως δε, αναγνωρίζεται η περίπτωση που η συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων είναι επακόλουθο της Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Απαιτείται, όπως 

ορίζει, όμως μία αναπτυξιακή πολιτική, ώστε να εξισορροπηθούν οι επιζήμιες τάσεις 

(Rodriguez M., 2004). Οι βασικές παράμετροι που οδηγούν σε αυτές σχετίζονται με την 

έκταση της Προσβασιμότητας, το επίπεδο ατομικών Ικανοτήτων και την αφομοίωση 

και ενεργοποίηση της Καινοτομίας (Rodriguez-Pose, 2000a).

Η βασική και αναγνωρισμένη συνεισφορά της Ενδογενούς θεωρίας αποτέλεσε το 

γεγονός ότι με τη συμβολή του Romer (1986) πυροδοτήθηκε η γενική θεωρία 

Οικονομικής Μεγέθυνσης. Με βάση την προσέγγιση του Romer, ανεξαρτήτως 

σταθερών ή αυξουσών αποδόσεων, συνθηκών ως προς τη συσσώρευση ‘ Κεφαλαίου’, 

επιπέδου Ανάπτυξης κοκ, οι παράγοντες που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους 

(‘Καινοτομία’, ‘Εκπαίδευση’, ‘Ικανότητες’) θα καθορίσουν και την «προίκα» μίας
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συγκεκριμένης περιοχής και συνεπώς το μονοπάτι της Ανάπτυξής της. Λαμβάνοντας 

υπόψη τους περιορισμένους πόρους και τις δυνατότητες των μειονεκτουσών περιοχών, 

μία ενδογενής περιφερειακή πολιτική οφείλει να προτείνει μια συνεργατική δικτύωση 

μεταξύ παραγωγής και καινοτομικών δραστηριοτήτων (Rodriguez-Pose, 2006: 31)20. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το θεωρητικό πλαίσιο του νεοκλασικού υποδείγματος στην 

πράξη κάνει προβλέψεις μόνο ως προς την παραγωγικότητα της ‘Εργασίας’ (GDP ανά 

εργαζόμενο) και όχι ως προς το Εισόδημα. Τούτο αποτελεί ουσιώδη διαφορά με το 

Ενδογενές υπόδειγμα γύρω από τη φύση της μέσης συνάρτησης παραγωγής. Παρ’ όλα 

αυτά, και τα δύο υποδείγματα βασίζονται στην υπόθεση πλήρους Απασχόλησης, αν και 

έχει αποδεδειχθεί ότι η Ανεργία και τα ποσοστά συμμετοχής της εργατικής δύναμης 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη των περιφερειακών εισοδημάτων (Enflo, 

2005: 4, 9, 14-15). Σε μία γενική προσέγγιση, το αισιόδοξο νεοκλασικό υπόδειγμα 

προβλέπει μείωση Ανισοτήτων στα επίπεδα Εισοδήματος λόγω φθινουσών αποδόσεων 

στο ‘Κεφάλαιο’ και το απαισιόδοξο Ενδογενές υπόδειγμα αυξανόμενη Ανισότητα λόγω 

θετικών αποδόσεων κλίμακας. Αμφότερα διαφέρουν ως προς την άσκηση (Ενδογενές) 

ή μη άσκηση (Νεοκλασικό) της απαραίτητης πολιτικής (Paas & Schlitte, 2006: 3).

Στη γνωστή διαμάχη περί αισιόδοξου νεοκλασικού και απαισιόδοξου Ενδογενούς κατά 

τον Lucas (1988) εάν η μακροχρόνια Ανάπτυξη καθοδηγείται από την ενδογενή 

συσσώρευση εμπειρίας, μέσω της γνωστής θέσης του Arrow περί ‘learning-by-doing’, 

τότε το εμπόριο μεταξύ δύο περιφερειών δύναται να οδηγήσει σε Εξειδίκευση μίας εξ 

αυτών. Τούτη η Εξειδίκευση αφορά πρωτίστως ένα ‘ανταγωνιστικό πλεονέκτημα’, στο 

οποίο όμως οι ευκαιρίες να επωφεληθείς από αυτό είναι σχετικά περιορισμένες. 

Επομένως, ο ρυθμός Ανάπτυξης της περιφέρειας ενδέχεται να είναι μικρότερος 

ακριβώς λόγω της Εμπορικής Ολοκλήρωσης (Martin, 1997: 6).

Βασική συμβολή του Ενδογενούς υποδείγματος και σε αντίθεση με το νεοκλασικό 

αποτελεί η σαφής σύνδεσή του με την αστική διάρθρωση. Καθώς είναι φανερό ότι αυτή 

η διάρθρωση προικοδοτεί με μία υψηλή Ανάπτυξη τις πόλεις, εμφανίζεται και υψηλό 

επίπεδο εκπαιδευμένου πληθυσμού. Τούτο έχει συνεισφέρει σε μία λογική εξήγηση ως

20 Εντούτοις, το εντυπωσιακό είναι ότι γενικά η Περιφερειακή Οικονομική δεν λαμβάνει υπόψη 

αυτή την πληθώρα των υποδειγμάτων της νέας θεωρίας Μεγέθυνσης και της Ενδογενούς 

θεωρίας, παρά μόνο όταν χρησιμοποιούνται τα γενικότερα μηνύματά τους ως προς την πιθανή 

ύπαρξη περιφερειακών Ανισοτήτων.
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προς την εγκατάσταση πολλών νέων πανεπιστημίων σε περιφερειακές πόλεις, 

αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την τεχνολογική Καινοτομία. Το υπόδειγμα αυτό εξηγεί 

τα αίτια παρέμβασης της παραδοσιακής περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής, με τη 

διασπορά από το κέντρο προς την περιφέρεια των διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων. 

Τούτο οδηγεί περαιτέρω σε ένα πολυκεντρικό σύστημα (Meijers & Sandberg, 2006: 4). 

Εντούτοις, σύμφωνα με την αρχική προσέγγιση του Lucas (1988) είναι αρκετά 

εντυπωσιακή η απουσία σύνδεσης του ‘mainstream endogenous growth theory’ με το 

‘new economics of urban and regional growth’21. Σε απλοποιημένους όρους, η άμεση 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση απαιτεί Εγγύτητα, εννοώντας ότι η διάχυση της ‘Γνώσης' 

είναι πιο πιθανό να συμβεί σε τοπικό επίπεδο. Τούτο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

πόλεις παρέχουν το πλέον εμφανή χωρικό επίπεδο διάχυσης της ‘Γνώσης'. Τούτη η 

Εγγύτητα στη νέα οικονομική βιβλιογραφία δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους 

να αποκτήσουν Ανθρώπινο Κεφάλαιο μιμούμενοι πρότυπα και συμπεριφορές τύπου 

‘learning-by-seeing’. Καθώς σε αρχικό στάδιο η Ενδογενής θεωρία αποτυπώθηκε 

χωρικά σε επίπεδο Standard Metropolitan Statistical Areas, τούτη η απουσία σύνδεσης 

με τη νέα Περιφερειακή και Αστική Οικονομική δυσχέρανε και τη δυνατότητα να 

κτισθεί μία σταθερή και ισχυρή βάση ανάλυσης των Ανισοτήτων σε περιφερειακό και 

αστικό επίπεδο. Ενώ, επομένως, τα πρώτα υποδείγματα Ενδογενούς Μεγέθυνσης ήταν 

υποδείγματα κλειστών οικονομιών, τούτο αγνοούσε σημαντικά τη ‘χωρική γενική 

Ισορροπία ' . Πλέον είναι εφικτή η παρατήρηση και η ερμηνεία ως προς τις χωρικές 

προσωρινές διαφοροποιήσεις του επιπέδου Ανάπτυξης εντός και μεταξύ των τομέων 

παραγωγής, κυρίως στο δευτερογενή, και ως προς τη διαφορετική χρονική κλίμακα 

(Roberts & Setterfield, 2007: 8).

Συνοπτικά, η επισήμανση από τη δεκαετία του 1970 των τοπικών στοιχείων που 

διαφοροποιούν την οικονομική φυσιογνωμία μίας περιφέρειας και αποτελούν κύριο

21 Στο ενδογενές περιεχόμενο της προσέγγισης του Glaeser (2000) η ανάδειξη της νέας 

οικονομικής προσέγγισης της Περιφερειακής και της Αστικής Ανάπτυξης έχει επηρεασθεί κατά 

πολύ από τις προσεγγίσεις του Romer (1990a/1990b/1986) και την απόδειξη ότι οι πόλεις 

αποτελούν το πλέον φυσικό περιβάλλον πάνω στο οποίο τα ‘knowledge spillovers’ του Lucas 

(1988) λαμβάνουν χώρα. Τούτες οι νεότερες παρατηρήσεις καταδεικνύουν με τον πλέον σαφή 

τρόπο τη σύνδεση της ‘τυπικής' Ενδογενούς θεωρίας Μεγέθυνσης με τις σχετικά πιο πρόσφατες 

θεωρητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.
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παράγοντα περιφερειακής Ανάπτυξης και προσαρμογής της μεταποιητικής παραγωγής 

στη διεθνή ή στην εθνική ζήτηση, είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του υποδείγματος 

της Ενδογενούς Ανάπτυξης, ως μία βασική στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης στα 

μεγάλα αστικά κέντρα (Κόνσολας, 1997: 184-185).

Βάσει του υποδείγματος αυτού, πολιτικές σχεδιασμένες τόσο από το δημόσιο όσο και 

από τον ιδιωτικό τομέα είναι καταδικασμένες να διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο 

ως προς την Ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Φτωχές χώρες ίσως επιτύχουν 

υψηλότερα ποσοστά Ανάπτυξης επενδύοντας σε τομείς που προάγουν τη ‘Γνώση’ και 

την Τεχνολογία. Η Σύγκλιση, εντούτοις, είναι ασαφής, καθώς πλούσιες χώρες δύναται 

να εφαρμόσουν πιο εύκολα ίδιες ή βελτιωμένες εκδόσεις αυτών των πολιτικών 

(Petrakos et al. 2007: 4). Πέρα, όμως, από την απλή παρατήρηση της περιφερειακής 

κατάστασης ή το αντίστοιχο Verdoorn Law, η έρευνα κατά τους Roberts & Setterfield 

(2007) οφείλει να εισχωρήσει στο ‘μαύρο κουτί’ (‘black box’) των χωρικών αυξουσών 

αποδόσεων κλίμακας, ώστε να αποκαλυφθεί η φύση κάθε επί μέρους διάστασης της 

τεχνολογικής διάχυσης. Ανεξαρτήτως του γεγονότος κατά πόσο αυτή η Διάχυση 

παρατηρείται εντός ή μεταξύ επιχειρήσεων, είναι κρίσιμο από θεωρητική και πολιτική 

άποψη να ενσωματωθεί η χωρική αυτό-συσχέτιση, που τόσο αγνοεί η βιβλιογραφία της 

‘Νέας Οικονομικής’. Και σαφώς ο ‘Νέος’ Verdoorn Law οφείλει να ενσωματώσει τόσο 

την (νεοκλασική) προσφορά όσο και την (κευνσιανή) ζήτηση. Συνεπώς, μία πολιτική 

Ενδογενούς Ανάπτυξης θα θεωρεί ως εγγενή στοιχεία την επένδυση σε R-D και στην

Εκπαίδευση22.

1.3.2.3 Περιφερειακή Ειδίκευση και Πρότυπο Εγκατάστασης

22 Μία πολιτική εφαρμογή που διακρίνει μεταξύ του ρόλου της Εκπαίδευσης ως παράγοντα 

παραγωγής και ως παράγοντα που διευκολύνει την τεχνολογική Διάχυση είναι αρκετά 

σημαντική. Στην πρώτη περίπτωση, η χρησιμότητα από μία ‘αύξηση’ στην Εκπαίδευση ίση με 

το οριακό της προϊόν συνιστά μία αντίστοιχη και απτή αύξηση σε όρους Εισοδήματος ή 

μεγαλύτερης πιθανότητας παραμονής στην εργατική δύναμη. Στη δεύτερη, το όφελος 

εκφράζεται με όρους ενός αθροίσματος της επίδρασης της Εκπαίδευσης για όλα εκείνα τα 

μελλοντικά επίπεδα παραγωγής. Τούτο φέρνει αυξανόμενο ποσοστό μεταβολής στο TFP και 

γρηγορότερη ταχύτητα στην τεχνολογική Διάχυση.
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Με την Ενδογενή θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης αποτυπώνεται με τρόπο 

περισσότερο αποκρυσταλλωμένο η συμβολή διαφόρων έτερων στυλιζαρισμένων 

θεωρητικών προσεγγίσεων. Τούτες οι επί μέρους στυλιζαρισμένες προσεγγίσεις δεν 

απέχουν πολύ από την ομάδα των υπόλοιπων άλλων θεωρητικών απόψεων, 

εντασσόμενες και αυτές στη μεγάλη οικογένεια των νεότερων οικονομικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων. Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στη συνεισφορά των Marshall, Arrow 

και Romer, στη θεωρία του Porter και σε εκείνη της Jacobs. Στην ομάδα των πρώτων, η 

Διάχυση της 'Γνώσης' υποτίθεται ότι πραγματοποιείται εντός των βιομηχανιών μέσω 

διαφόρων μηχανισμών. Τούτοι οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν εργαζόμενους 

διαφορετικών επιχειρήσεων που συνομιλούν μεταξύ τους, Κινητικότητα 'Εργασίας'' 

μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων που αφήνουν πίσω τους τις προηγούμενες θέσεις 

τους σε μία επιχείρηση και εργαζόμενους που χρησιμοποιώντας της αποκτηθείσα 

'Γνώση' ανεξαρτητοποιούνται. Συνεπώς, ένας υψηλός βαθμός Ειδίκευσης προβλέπεται 

να δρα προς όφελος της Ανάπτυξης της περιφέρειας, ενώ αντιθέτως ο Ανταγωνισμός 

προβλέπεται να δρα σε βάρος της Ανάπτυξής της.

Στην προσέγγιση του Porter (1990), όπως και σε εκείνη των Marshall, Arrow και 

Romer, ή/και των Grossman & Helpman (1991), προβλέπεται μία θετική επίδραση από 

τα 'knowledge spillovers’, αλλά προβλέπεται και θετική επίδραση του Ανταγωνισμού, 

καθώς αυξάνει την πίεση για Καινοτομία. Εν αντιθέσει των αμέσως προγενέστερων, η 

προσέγγιση της Jacobs (1969) αναδεικνύει μία εμφανή διαφοροποίηση, υιοθετώντας 

την εκτίμηση ότι τα ' knowledge spillovers' οφείλονται στη διαφοροποίηση της 

Ειδίκευσης μεταξύ των βιομηχανιών. Στην ουσία, η πρώτη προσέγγιση εφαρμόζει το 

υπόδειγμα του Romer (1986) σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ στις άλλες δύο δεν 

εντοπίζονται αντίστοιχες διασυνδέσεις με την 'τυπική  θεωρία Ενδογενούς 

Μεγέθυνσης. Κυρίως με την εκτίμηση των Porter και Jacobs ότι ο Ανταγωνισμός έχει 

και θετικό περιεχόμενο αναδεικνύονται νέο-Σουμπετεριανά υποδείγματα, όπως εκείνα 

των Aghion & Howitt (1998).

Η πρόσφατη σχετική στυλιζαρισμένη βιβλιογραφία διασυνδέει όλες τις επί μέρους 

διαστάσεις της νέας θεωρίας Οικονομικής Μεγέθυνσης. Συνήθως, η συζήτηση 

κατευθύνεται στη φύση και στο ρόλο της περιφερειακής Ειδίκευσης και στον 

καθορισμό της επίδρασης της ευημερίας στη διαδικασία Ενσωμάτωσης στις λεγόμενες 

Περιμετρικές Περιοχές. Συνεπώς, ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο η χωρική
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Ειδίκευση επιδρά στη Μεγέθυνση και υπό ποιές προϋποθέσεις αναπληρώνει την 

παραδοσιακή στατική Ισορροπία στις Περιμετρικές Περιοχές προσδιορίζει τη φύση των 

προτύπων Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν άμεσα τη 

δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών.

Καθώς η ‘Γεωγραφία’ και η Ανάπτυξη συνδέονται σε ένα υπόδειγμα, όπως των Martin 

& Ottaviano (1999) που ενσωματώνει τη νέα θεωρία Μεγέθυνσης και τη Νέα 

Οικονομική Γεωγραφία, η πιθανότητα ανταλλαγής μεταξύ μέσου επιπέδου Ανάπτυξης 

και περιφερειακής Σύγκλισης αποτελεί μία πραγματικότητα ορατή. Καθώς η Εμπορική 

Ολοκλήρωση επιφέρει περισσότερη Συγκέντρωση στις γραμμές της Νέας Γεωγραφίας, 

και η Συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων ευνοεί την Καινοτομία λόγω 

χαμηλότερου κόστους επένδυσης στο κέντρο παρά στην περιφέρεια, τότε εξαιτίας 

διαφορετικών κοστών συναλλαγής, η Καινοτομία είναι λιγότερο δαπανηρή όταν η 

παραγωγή είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη. Ένα πρότυπο υψηλής μέσης Ανάπτυξης, 

μέσω μίας πιο αποδοτικής και περισσότερο άνισης ‘Οικονομικής Γεωγραφίας’, δύναται 

να επιφέρει αυξανόμενες εισοδηματικές Ανισότητες.

Στα υποδείγματα NEG, η μείωση στο πραγματικό Εισόδημα και η απώλεια ευημερίας 

στις φτωχότερες περιοχές προέρχεται από το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλλουν αυτές 

οι περιοχές συναλλακτικά κόστη στις μεταποιητικά αγαθά, που όμως τούτα παράγονται 

στις πλούσιες. Εάν ένας μηχανισμός σωρευτικής αιτιότητας είναι σε λειτουργία και εάν 

η Συγκέντρωση επιχειρήσεων στο κέντρο εμφανίζεται αυτό-διατηρούμενη, τότε η 

βελτίωση της Προσεκλυστικότητας της περιφέρειας, μέσω αυξανόμενης τοπικής 

ζήτησης μέσων μεταφοράς, ενδεχομένως να μην έχει επίδραση στην επιλογή τόπου 

εγκατάστασης. Και σε τούτα τα υποδείγματα, υπάρχει ένα κρίσιμο όριο-κατώφλι στο 

κόστος συναλλαγών, κάτω από το οποίο λαμβάνει χώρα ο μηχανισμός Συγκέντρωσης. 

Πέρα από την Ειδίκευση που σχετίζεται με την Καινοτομία και το ισχύον πρότυπο 

παραγωγής, από το μήνυμα της «Νέας» εποχής δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός 

ότι η σχέση ‘Γεωγραφίας’ και των παραγόντων που καθορίζουν το πρότυπο 

εγκατάστασης δεν είναι γραμμική. Κατά τους Petrakos et al. (2007) οι διάφοροι 

παράγοντες που σχετίζονται με το επίπεδο περιφερειακής Ανάπτυξης, την περιφερειακή 

ικανότητα επένδυσης σε Ανθρώπινο και Φυσικό Κεφάλαιο, την οικονομική δομή, τη 

γεωγραφική θέση σε σχέση με τις Αγορές της ΕΕ και τη δυνατότητα αξιοποίησης των 

θετικών εξωτερικοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από τα ‘agglomeration economies’,
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δεν είναι πάντα απόλυτοι. Για ορισμένους από αυτούς τους παράγοντες, η επίδρασή 

τους στην Ανάπτυξη είναι μη γραμμική.

Κατά μία παρόμοια προσέγγιση, (Brakman et al. 2005), στην ευρωπαϊκή „Οικονομική 

Γεωγραφία’, που χαρακτηρίζεται εν πολλοίς από ένα δίκτυο τοπικού σταθερού 

συστήματος κέντρου-περιφέρειας, οι τάσεις που διαμορφώνονται φαίνεται να είναι 

ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση των κεντρομόλων και φυγόκεντρων δυνάμεων, και το 

κέντρο μακροπρόθεσμα φαίνεται να επωφελείται δυσανάλογα από αυτή την εξέλιξη. 

Εντούτοις, και στο πεδίο αυτό καταγράφονται ορισμένες διαφοροποιήσεις, που 

σχετίζονται με τη θολή εικόνα που αναδεικνύει σήμερα ο „ευρωπαϊκός Χώροςλ Επί 

παράδειγμα, είναι αποκαλυπτικές οι αλλαγές που τονίζει και η Maria Rodriguez (2004) 

στον „ευρωπαϊκό Χώρο’ για τον ευρωπαϊκό πυρήνα και τα επί μέρους χαρακτηριστικά 

του.

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες διαφέρουν συνεπώς όχι μόνο ως προς την οικονομική και 

την κοινωνική τους κατάσταση, όπως τη μετρήσιμη Ανεργία και Απασχόληση, το 

επίπεδο της επιστημονικής εργατικής δύναμης (Venables et al. 2001), το GDPpc 

(Romisch, 2007a), το συνδυασμό GDPpc και επιπέδου Απασχόλησης (Caraveli & 

Darzentas, 2006), ή τους προαναφερθέντες παράγοντες που καθορίζουν τις τάσεις και 

το πρότυπο εγκατάστασης (Petrakos et al. 2007). Διαφέρουν και ως προς τη διάρθρωση 

και το διαχωρισμό τους σε χωρικές κατηγορίες, ήτοι περιοχές σε Συγκέντρωση - 

Αστικοποιημένες-Ημιαστικές. Στην πορεία προς την Ολοκλήρωση, η οικονομική 

δυναμικότητα διαφέρει ουσιωδώς μεταξύ αυτών των κατηγοριών. Με μία πρώτη ματιά, 

φαίνεται ότι οι ευκαιρίες Οικονομικής Ανάπτυξης δεν είναι ομοιόμορφες και ποικίλουν 

συστηματικά γύρω από την εγκατεστημένη περιφερειακή διάρθρωση. Και καθώς, η 

εμπειρική έρευνα βασίζεται σε γραμμικές υποθέσεις οδηγείται αυτή σε έωλα 

συμπεράσματα, εξαιτίας της μη απόλυτης και μη γραμμικής σχέσης των παραγόντων 

που ορίζουν το πρότυπο χωροθέτησης σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, το στοιχείο που τονίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η απουσία 

του παράγοντα των κοινωνικών διευκολύνσεων, ως δύναμης Συγκέντρωσης, και των 

κοινωνικών και θεσμικών μεταβλητών, που καθορίζουν στην ουσία την Πρόσβαση 

στην πραγματική Αγορά (Rota, 2007). Στην πρώτη περίπτωση, (Tabuchi & Thisse, 

2001), η ετερογένεια της εργατικής δύναμης στη χωρική της κατανομή δρα ως μία 

έντονα πιεστική δύναμη στη δομή κέντρου-περιφέρειας, όπως επίσης και στη σχέση της
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χωρικής αυτής κατανομής, με βάση το ‘wage differentials’23, και του κόστους 

εμπορίου. Συνέπεια του γεγονότος είναι η παγκόσμια οικονομία να ακολουθεί τρία 

στάδια: Ύφεση-Συγκέντρωση-Ύφεση.

Αποτιμώντας τούτες τις νεότερες προσεγγίσεις που βρίσκονται απέναντι στη 

νεοκλασική θεωρία και στο νεοκλασικό υπόδειγμα οφείλουμε καταρχήν να 

υπογραμμίσουμε τη σημαντική διαφοροποίηση που αυτές επιχειρούν: Την εισαγωγή 

της διάστασης του ‘Χώρου’ και της ‘Γεωγραφίαςλ Η αγνόηση, παραμέληση ή η 

αποσιώπηση τούτων των παραμέτρων συνιστούσε στην πράξη μία μερική έως 

μεροληπτική προσέγγιση του ζητήματος των αυξανόμενων περιφερειακών Ανισοτήτων 

και των εντεινόμενων τάσεων Απόκλισης. Με την αλλαγή και το «Νέο» τρόπο σκέψης 

επιχειρείται μία αναδιατύπωση των εννοιών της Ανάπτυξης και της Σύγκλισης- 

Απόκλισης και των παραγόντων που τις καθορίζουν. Η αποσαφήνιση της κατάστασης 

ως προς τις παρατηρούμενες διαφορές και η αναδιάταξη της περιφερειακής κατάταξης 

που επέρχεται, αποκαλύπτουν στην πορεία τη μη γραμμικότητα και την απουσία 

μονοτονικότητας στη σχέση μεταξύ του ‘Χώρου’ και των παραγόντων που καθορίζουν 

την Ανάπτυξη, τις τάσεις και το πρότυπο εγκατάστασης. Οι διαφορές μεταξύ 

νεοκλασικών και μη νεοκλασικών δεν εντοπίζονται μόνο γύρω από τις αύξουσες ή τις 

φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας ή/και την Κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. 

Αντίθετα με το νεοκλασικό υπόδειγμα, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε 

σχέση με το Εισόδημα, τα επίπεδα Παραγωγικότητας, τα επίπεδα Ανάπτυξης κοκ, δεν 

καθορίζονται στη βάση περιοριστικών υποθέσεων. Αποκτούν τούτες οι 

διαφοροποιήσεις μία δυναμική φύση και ένα εν γένει δυναμισμό, χαρακτηριστικό των 

αλλαγών που επήλθαν διαχρονικά στο ‘Χώρο’ και όσων εξ αυτών συνεχίζουν να

23 Μία χρήσιμη εικόνα ως προς την επίδραση το ‘wage differentials’ παρέχει ήδη από το 1920 ο 

Marshall και ακολούθως Oaxaca (1973) και Stiglitz (1973), όπου εντάσσοντας το ζήτημα των 

μισθολογικών διαφοροποιήσεων στη γενικότερη θεωρία Προτιμήσεων, τα ήθη και η δημόσια - 

κοινή γνώμη ως το αποτέλεσμα παλαιότερων γενεών καθορίζουν τη διάκριση των προτιμήσεων 

και κατ’ αναλογία την επιλογή της αμοιβής της Εργασίας. Τούτη η ετερογένεια της εργατικής 

δύναμης δεν απαντάται μόνο σε χώρες προορισμού και προέλευσης του εργατικού δυναμικού 

με βάση κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, το Χάρτη των Προτιμήσεων, της ύπαρξη 

μονοψωνίων κοκ. Συνδέονται, όπως αποδεικνύουν οι Ant0n et al. (2009) και Schlicht (2009) 

με την υπαρκτή διάκριση ανδρικής και γυναικείας Απασχόλησης και τα κοινωνικά στερεότυπα 

που τη συνοδεύουν.
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μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα μίας οικονομίας ή μίας περιφέρειας. 

Και όπως τονίζεται ιδιαιτέρως, (Κόνσολας, 1997: 52-53), διαμορφώνονται

περιφερειακά χαρακτηριστικά πέρα εκείνων των καθιερωμένων τυπολογικών 

προτύπων. Στη σύγχρονη εποχή επομένως που διανύουμε, η αστική διάρθρωση, το 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο, το επίπεδο περιβάλλοντος, το κλίμα, το εκπαιδευτικό και 

πολιτιστικό επίπεδο, η απουσία γραφειοκρατίας στη διοικητική δομή κοκ, 

διαμορφώνουν τα πρότυπα χωροθέτησης, εγκατάστασης και εμπορίου, πέρα από τα 

αρχικά επίπεδα ‘Κεφαλαίου’ και Εργασίας’ ή την Κινητικότητα των συντελεστών 

παραγωγής.

Με τις νεότερες και διαφοροποιημένες προσεγγίσεις εισάγονται εργαλεία και μέθοδοι 

ανάλυσης που δεν απέχουν αρκετά από τις παλιές θεωρίες Ανάπτυξης και την 

παραδοσιακή θεωρία χωροθέτησης. Σε αντίθεση με ό,τι επικρατεί και ό,τι 

αποδεικνύεται στο νεοκλασικό υπόδειγμα, η θεωρία και η εμπειρική παρατήρηση 

αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα. Θεωρία και παρατήρηση βρίσκονται σε συνάφεια 

και δεν είναι αποκομμένες από την ιστορικότητα του ‘Χώ ρου’ και τη διαχρονική 

εξέλιξη των φαινομένων. Τούτο είναι πιο εμφανές στις μέρες μας, καθώς το πρότυπο 

Ανάπτυξης και το πρότυπο Εμπορίου καθορίζονται και από την ιστορία και τη 

φυσιογνωμία κάθε ‘Χώρου’, και αυτό όχι μόνο σε θεωρητική βάση. Ο τύπος της 

Εξειδίκευσης και το πρότυπο εγκατάστασης και Εμπορίου δεν μπορούν να θεωρηθούν 

πλέον ως εγγενή στο περιφερειακό σύστημα, με την έννοια ότι είναι ανεξάρτητα από τη 

γεωγραφική θέση των Αγορών. Το κυριότερο στοιχείο της «Νέας» προσέγγισης είναι 

ότι δεν επιχειρεί μία εξιδανίκευση ή μία ωραιοποίηση των επί μέρους συνιστωσών της. 

Αποδέχεται τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειές της, χωρίς προκαταλήψεις και συλλήβδην 

αποκλεισμούς.

Η συμβολή των νεότερων σχολών και κυρίως της νέας θεωρίας Οικονομικής 

Μεγέθυνσης και της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας συνίσταται στο γεγονός της πιο 

εμφανούς ανάδειξης της σχέσης ανταλλαγής (‘trade-off) μεταξύ Μεγέθυνσης προς ένα 

μέσο επίπεδο και Ανάπτυξης-Σύγκλισης αφενός και του επακόλουθου διλήμματος που 

αντιμετωπίζουν οι λήπτες πολιτικών αποφάσεων αφετέρου. Καθώς στις μέρες μας η 

πιθανότητα αυτή ανταλλαγής είναι πιο πιεστική και πιο έντονη από ποτέ, μία 

‘διαταραχή’ των όρων που επιφέρει η πολιτική, είτε αυτή σχετίζεται με το Εμπόριο είτε
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με τους κανόνες χωροθέτησης, στην ουσία αναδεικνύει την αυξανόμενη χωρική 

διαφοροποίηση και την κλιμακούμενη χωρική πίεση.

1.3.2.4 Νέα Οικονομική Γεωγραφία (‘New Economic Geography’)

1.3.2.4.1 Γενικό περιεχόμενο και κύριες θέσεις

Καθώς οι δυνάμεις που κινούν σήμερα με τον πλέον έντονο και εμφατικό τρόπο την 

παγκόσμια οικονομία περιλαμβάνουν αλλαγές στην „ Οικονομική Γεωγραφία’ πέρα από 

κάθε συνηθισμένη αντίληψη των πραγμάτων, τούτο κατά τον Venables (2006) εγείρει 

τρία ερωτήματα. Το πρώτο αφορά στους λόγους για τους οποίους η οικονομική 

δραστηριότητα και η ευημερία έχουν άνισα κατανεμηθεί. Έχοντας κατά νου την τυπική 

νεοκλασική θεωρία Μεγέθυνσης, ακόμα και στην περίπτωση λειτουργικών Αγορών, οι 

χωρικές Ανισότητες επιμένουν και η ανάδειξη αυτών σε παγκόσμια κλίμακα είναι 

εντυπωσιακή. Το δεύτερο ερώτημα αφορά στο κατά πόσο το Εμπόριο ή γενικά η 

Χωρική Ολοκλήρωση περιορίζει απαραίτητα αυτές τις διαφορές. Πέρα από το 

παράδειγμα που προσφέρουν οι Heckscher & Ohlin, υπήρξαν περίοδοι όπου το 

μειούμενο μεταφορικό κόστος και η παρουσία εμπορικού ανοίγματος συνδέθηκαν με 

την διεύρυνση και λιγότερο με τον περιορισμό των διαφορών στις τιμές των 

συντελεστών παραγωγής μεταξύ των χωρών. Εάν τότε καταφέρουμε να απαντήσουμε 

ικανοποιητικά σε αυτά τα δύο ερωτήματα, σύμφωνα με τον Venables (2006) οφείλουμε 

κατά τρίτον να ασχοληθούμε και με τη μελλοντική πορεία Ανάπτυξης Αναπτυγμένων 

και Αναπτυσσόμενων χωρών εξίσου.

Η απάντηση σε τούτα τα τρία ερωτήματα προϋποθέτει μία γενική θεωρία χωροθέτησης 

της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά τούτο δεν μπορεί να καταστεί εφικτό μέσω της 

mainstream οικονομικής θεωρίας, η οποία σε γενικές γραμμές είναι α-χωρική. Στον 

πυρήνα της θεωρίας του διεθνούς (δια-περιφερειακού) Εμπορίου οι χώρες 

αντιμετωπίζονται ως σημεία χωρίς χωρική διάρθρωση μεταξύ ή εντός αυτών. Η 

νεοκλασική θεωρία Μεγέθυνσης στηρίχθηκε σε υποδείγματα κλειστών οικονομιών και 

οι εφαρμογές της βιβλιογραφίας αυτής στο Εμπόριο και στη Μεγέθυνση παρουσίαζαν 

το ίδιο πρόβλημα με εκείνο του διεθνούς Εμπορίου, δηλαδή την α-χωρική διάρθρωση. 

Επιπροσθέτως, η mainstream οικονομική προβλέπει Σύγκλιση των επιδόσεων σε ένα 

γενικό πλαίσιο, ενώ και η νεοκλασική θεωρία Μεγέθυνσης αποτελεί περισσότερο ή 

λιγότερο μία steady state διαδικασία Σύγκλισης. Τούτα τα κενά έρχεται να καλύψει η
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‘Νέα Οικονομική Γεωγραφία1 ή η ‘Οικονομική Γεωγραφία’. Κατά τον Venables (2006) 

στόχος της είναι να προσφέρει μία ολοκληρωμένη θεωρία χωροθέτησης, ικανή να 

εξηγήσει τάσεις Σύγκλισης και Απόκλισης. Το στοιχείο-κλειδί είναι ότι η Εγγύτητα  

(‘proximity’) είναι θετική για την Παραγωγικότητα. Επιχειρήσεις και πιθανώς 

εργαζόμενοι που μετακινούνται ωφελούνται από την υψηλότερη Παραγωγικότητα σε 

σημεία, όχι όμως διεσπαρμένα στο ‘Χώρο\ Αυτή η τάση για μετακίνηση αυξάνει 

περαιτέρω την Παραγωγικότητα. Δύναται, εντούτοις, να δημιουργεί άνιση κατανομή 

δραστηριοτήτων και χωρικές εισοδηματικές Ανισότητες, αλλά στην πράξη 

ανατροφοδοτείται συνεχώς η Παραγωγικότητα. Η βαθύτερη υπόθεση της Νέας 

Οικονομικής Γεωγραφίας σχετίζεται με την παρατήρηση ότι η χωρική κατανομή της 

βιομηχανικής παραγωγής απορρέει από την αλληλεξάρτηση οικονομιών κλίμακας στις 

κεντρικές περιοχές και κόστους στο δια-περιφερειακό εμπόριο αγαθών. Το κόστος 

εμπορίου περικλείει κόστη μετάβασης και άλλα εμπόδια έναντι του ελεύθερου 

εμπορίου, επί παράδειγμα ποσοστιαία εμπόδια ή δασμοί, και είναι φθίνον σε σχέση με 

την εμβάθυνση της Οικονομικής Ολοκλήρωσης μεταξύ των περιφερειών. Για το λόγο 

αυτό, η επίδραση της Οικονομικής Ολοκλήρωσης στη χωροθέτηση της βιομηχανίας 

συνιστά κεντρικό ζήτημα στα υποδείγματα NEG (Caraveli & Darzentas, 2006).

Η υπάρχουσα εμπειρική βιβλιογραφία24 στη σχέση Χωρικών Ανισοτήτων και 

Ανάπτυξης περικλείει διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο ευρύ γεωγραφικό επίπεδο, οι

24 Μία επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων γύρω από τις θεωρίες τύπου NEG και των 

πιθανών κατευθύνσεων ως προς της μελλοντική τους πορεία παρέχουν οι Fujita & Mori (2005). 

Με αναφορά στην πρώτη γενιά του NEG, με τη γνωστή διάκριση κέντρου-περιφέρειας του 

Krugman, η εμφάνιση αστικών και περιφερειακών συστημάτων, οι οικονομίες Συγκέντρωσης 

και οι επιδράσεις του εμπορίου κα θέτουν ορισμένους περιορισμούς, όχι τόσο άγνωστους. Για 

παράδειγμα, αναφέρονται ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός των Dixit & Stiglitz (1977), η 

ετερογένεια των Murata, Tabuchi, Thisse κοκ, η χωρική οριοθέτηση των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, τα όρια και η χωρική διάρθρωση της αμοιβής της ‘Εργασίας’, οι επιδράσεις της 

εσωτερικής Αγοράς του Thisse (2000) κοκ. Ανάλογη προσπάθεια και από τους Ottaviano & 

Puga (1997), παρουσιάζοντας την πρόσφατη συνεισφορά της επίδρασης της Ολοκλήρωσης στη 

θεωρία χωροθέτησης, με αναφορά στα κόστη εμπορίου, στη μετανάστευση, στις 

εξωτερικότητες, στην αυτό-επάρκεια κα και στην τελική επιλογή τόπου εγκατάστασης των 

επιχειρήσεων. Τούτο, σε συνέχεια προηγούμενης αναφοράς, φέρνει μπροστά τις θεωρίες 

‘συγκριτικού πλεονεκτήματος’ και τις θεωρίες των Myrdal και Perroux, που παρουσιάζουν
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ερευνητές της οικονομικής ιστορίας25 και της Ανάπτυξης υπογραμμίζουν την ορατή και 

στενή αυτή θετική σχέση σε επίπεδο χώρας, ενώ και η χωρική διάρθρωση της 

οικονομίας έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την τοπική Ανάπτυξη. Αυτή η κατά κάποιο 

τρόπο «Νέα Βιβλιογραφία» δίνει έμφαση στο ρόλο της γεωγραφικής εγκατάστασης και 

της γεωγραφικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τη 

διαδικασία Οικονομικής Ανάπτυξης (Crozet & Koening, 2007: 2). Ακολουθώντας τις 

επί μέρους αναλύσεις και τις προσεγγίσεις των Krugman, Venables, Fujita κοκ, στην

ουσία αναθεωρείται η προβληματική του ‘Ποιός κάνει Τί; Πού και Γ ιατί;  (‘Who does

What, Where and Why ? ’). Από τη σχετική βιβλιογραφία επισημαίνεται η ενδογενής 

χωρική ετερογένεια του συστήματος, με την ενσωμάτωση σε αυτό χρηματικών 

εξωτερικοτήτων και ατελούς Ανταγωνισμού και τούτο στο αρχικό πλαίσιο που θέτει η 

άνιση χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων (Candau, 2006: 2). 

Παρατηρώντας την προσέγγιση του Krugman (1991b) το ‘Νέο’ στη ‘Νέα Οικονομική 

Γεωγραφία’ αναφέρεται στο γεγονός ότι η χωρική κατανομή πληθυσμού, παραγωγής 

και κατανάλωσης αναδύεται ενδογενώς μέσω υποδειγμάτων πλήρους Ισορροπίας, όπως 

εκείνα των Fujita, Krugman & Venables (1999a), Puga (1999), Helpman (1998/1995)

διαφορετικά ή αντιφατικά συμπεράσματα και προβλέψεις απ’ ό,τι οι Spence (1976) και Dixit & 

Stiglitz (1977). Αποδεικνύεται ότι περιοχές με σχετικά πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

εντονότερο Ανταγωνισμό στα τοπικά τους προϊόντα και στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

Αγορά. Τούτο γεννά χρηματικές εξωτερικότητες, που ωφελούν τη Συγκέντρωση, και συνεπώς η 

Οικονομική Ολοκλήρωση επιδρά στην Ισορροπία μεταξύ Συγκέντρωσης και Διασποράς 

αποφασιστικά.

Περιορισμοί έχουν ήδη τεθεί και από το γνωστό υπόδειγμα των Helpman & Krugman (1985) 

ως προς την αναλογία του ενδο-βιομηχανικού εμπορίου στο συνολικό δια-βιομηχανικό και τη 

σύνδεσή του (θετική ή αρνητική) με την ‘Οικονομική Απόσταση’. Εκείνο που υπογραμμίζεται 

στο υπόδειγμα αυτό με τις διαφοροποιήσεις στα παραγωγικά πλεονεκτήματα μεταξύ των 

χωρών είναι ότι η βασική διάκριση μεταξύ οριζόντιων και κάθετων διαφοροποιήσεων είναι 

γόνιμη για την ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας γύρω από τις διαφοροποιήσεις της 

συνάρτησης παραγωγής.

25 Τούτου δοθέντος, οι ιστορικοί επί των οικονομικών γενικά εστιάζουν στην πιθανότητα 

τεχνολογικής αλλαγής και της προσέγγισης των αρχικώς Μειονεκτουσών περιφερειών, ως μία 

δύναμη που μπορεί να οδηγήσει σε Σύγκλιση, κάτω όμως υπό συγκεκριμένους θεσμικούς 

παράγοντες (Enflo, 2005: 3).
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ή Krugman & Venables (1995). Κατά τους Bosker et al. (2007) πλέον κάθε 

συγκεκριμένη χωρική κατανομή των οικονομικών δρώντων συμβαδίζει με τη Διάχυση, 

παρατηρώντας τις τιμές κατοικίας και την έντονη συμφόρηση, και τη Συγκέντρωση, 

μέσω την καλύτερης πρόσβασης στην Αγορά ή στους ενδιάμεσους προμηθευτές. 

Αναλόγως θα ενθαρρύνεται ή θα αποθαρρύνεται η Συγκέντρωση. Η αλληλεπίδραση 

των δυνάμεων ενθάρρυνσης ή αποθάρρυνσης καθορίζει και κατά πόσο οι δρώντες στο 

‘Χώρο’ θα μετακινούνται ή όχι σε άλλη περιοχή, μετασχηματίζοντας πιθανώς και το 

γεωγραφικό ανάγλυφο. Κατά συνέπεια, τα θεωρητικά υποδείγματα είναι σε θέση να 

κάνουν προβλέψεις για την επίδραση της αλλαγής των δυνάμεων Διάχυσης ή 

Συγκέντρωσης, όπως ακριβώς επιχείρησαν και οι Fujita & Thisse (2002/2000). 

Εντούτοις, μέσω των προβλέψεων αυτών, τα υποδείγματα αντιμετωπίζουν τη 

‘Γεωγραφία’ μάλλον με τρόπο απλό. Η προσοχή συνήθως επικεντρώνεται σε τυπικά 

υποδείγματα δύο περιφερειών ή σε πολύ-περιφερειακά υποδείγματα ενοποιημένων ή 

κοινών χωρικών δομών, με περιφέρειες διαρθρωμένες γύρω από ένα κύκλο [Fujita et al. 

(1999a) και Puga (1999)], ή πάνω σε ένα άξονα-γραμμή [Fujita et al. (1999b)].

1.3.2.4.2 Φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις

Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία υποστηρίζει ότι η Οικονομική Ανάπτυξη είναι μη 

ισόρροπη, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις αρχικές Αναπτυγμένες περιοχές. Η 

έμφαση δεν δίνεται στο οικονομικό σύστημα καθ’ εαυτό, αλλά και στους οικονομικούς 

‘παίκτες’, μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος υποθέσεων. Υπό αυτές τις υποθέσεις, 

δηλαδή αύξουσες αποδόσεις κλίμακας, ατελής Ανταγωνισμός και μη μηδενικό 

μεταφορικό κόστος, οι οικονομικές δραστηριότητες τείνουν να συγκεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές και να επιλέγουν τοποθεσίες υψηλής τοπικής ζήτησης, 

οδηγώντας σε μία αυτό-συντηρούμενη διαδικασία.

Πρέπει εξίσου να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στα υποδείγματα NEG διαδραματίζει 

το κόστος συναλλαγών (transaction costs). Όσο αυξάνει ο βαθμός Ολοκλήρωσης της 

περιφερειακής οικονομίας σε ένα ευρύτερο οικονομικό σύνολο τόσο περισσότερο είναι 

πιθανό να μειώνονται τα κόστη αυτά για τις επιχειρήσεις. Συνήθως, στα υποδείγματα 

NEG παρόμοιες αλλαγές στα κόστη συναλλαγών θεωρούνται ως εξωγενείς διαταραχές 

του συστήματος, οι οποίες δίνουν ένα δυναμικό χαρακτήρα στα υποδείγματα αυτά, που 

κατά βάση είναι στατικά (Ροβολής, 2003: 84-85/2002: 5-6).
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Η χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων μπορεί να εξηγηθεί βάσει 

κεντρομόλων (οικονομίες κλίμακας και συνδέσεις backward-forward στις επιχειρήσεις) 

και φυγόκεντρων (αντι-οικονομίες κλίμακας και κόστη μεταφοράς) δυνάμεων. Αυτή η 

ανάλυση σχετίζεται έμμεσα με το πρότυπο της περιφερειακής Οικονομικής 

Μεγέθυνσης (Petrakos et al. 2007).

Με μία τελείως σχηματική περιγραφή των βασικών αρχών του NEG θα πρέπει να 

εστιάσουμε στην ύπαρξη αυτών των αντιτιθέμενων στο ‘Χώρο’ δυνάμεων, που οδηγούν 

σε Συγκέντρωση ή Διασπορά των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι κεντρομόλες 

δυνάμεις κατατάσσουν έννοιες όπως τεχνικές οικονομίες κλίμακας26 (εσωτερικές στην 

παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων), οικονομίες Συσπείρωσης27 (ή οικονομίες 

τοπικής Συγκέντρωσης) και οι οποίες είναι εξωτερικές για τις επιχειρήσεις και 

εσωτερικές για τον κλάδο και τέλος οικονομίες Αστικοποίησης (εξωτερικές και για τον 

κλάδο) και οι οποίες αναφέρονται σε μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Οι κεντρομόλες δυνάμεις, όπου στα υποδείγματα NEG εμφανίζονται με τη μορφή 

αποτελεσμάτων εντόπιας Αγοράς και αποτελεσμάτων Δείκτη Τιμής, όπως εκείνα του 

Robert-Nicoud (2005/2004), προκύπτουν δε από την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας και 

από το γεγονός ότι τα προϊόντα των επιχειρήσεων δεν είναι ομοιογενή (Ροβολής, 2003: 

84/2000:7). Μία εμπειρική παρατήρηση επί των κεντρομόλων δυνάμεων και τα 

‘forward linkages’ μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών προσφέρουν οι Kosfeld et 

al. (2006) για 21 δήμους της Βαυαρίας κατά το 2002 στη βάση του υποδείγματος του 

Helpman (1998/1995).

Από την άλλη πλευρά, οι φυγόκεντρες δυνάμεις, όπου στα υποδείγματα NEG έχουν 

μορφή αποτελεσμάτων τιμών Ανταγωνισμού, που τείνουν να διασπείρουν την 

οικονομική δραστηριότητα, τον πληθυσμό κα στο ‘Χώρο’, μπορούν να αποδοθούν στα 

προβλήματα που δημιουργεί η ίδια η διαδικασία οικονομικής Συγκέντρωσης. Τούτες οι 

δυνάμεις σχετίζονται με το κυκλοφοριακό, τη ρύπανση κάθε είδους στο αστικό 

περιβάλλον, την εγκληματικότητα κλπ. Εδώ εντάσσεται η ύπαρξη ‘ακίνητων’ 

(στατικών) συντελεστών παραγωγής (η γη ως αυτονόητο παράδειγμα) ή όσων

26 Επί παράδειγμα, μείωση του σταθερού κόστους των επιχειρήσεων.

27 Εδώ εντάσσονται μεγάλες Αγορές ενός συγκεκριμένου κλάδου (‘backward-forward 

linkages’), η Εγγύτητα σε σημαντικούς προμηθευτές του κλάδου, η Εγγύτητα σε μεγάλες και 

εξειδικευμένες Αγορές κοκ.
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εμφανίζουν σχετικά χαμηλή Κινητικότητα (αντιστοίχως η ‘Εργασία’). Εν τέλει όσο 

αυξάνει η Συγκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων τείνει να αυξάνει και η τιμή 

τους (Ροβολής, 2003: 84/2002: 7). Είναι προφανές από ένα σημείο και εξής ότι οι 

κεντρομόλες και οι φυγόκεντρες δυνάμεις θα συνυπάρχουν και θα είναι σχετικό, 

αναλόγως με την περίπτωση, ποιές από αυτές θα επικρατήσουν και ποιές 

δραστηριότητες θα τείνουν να συγκεντρώνονται ή μη στο „Χώρο\ Με μία εμπειρική 

στοιχειοθέτηση, (Fujita et al. 1999a), η σχετική δύναμη καθορίζει και τη χωροθέτηση 

της παραγωγής.

Στο πεδίο της διερεύνησης και υπό το πλαίσιο ενός υποδείγματος γενικής Ισορροπίας 

(Gelan 2003a/2003b) ως προς τη σχέση μεταξύ χωρικής Συγκέντρωσης και εμπορικής 

πολιτικής σε μία μικρή, ανοικτή, αναπτυσσόμενη οικονομία, οι κεντρομόλες 

προκαλούν Συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι 

φυγόκεντρες δυνάμεις από την άλλη πλευρά, σε συνδυασμό με τις πρώτες, δύναται να 

επιφέρουν φιλελευθεροποίηση των όρων Εμπορίου και βελτίωση στο επίπεδο αστικών

ημιαστικών Ανισοτήτων, αρκεί να μην υπάρχου περιορισμοί στο εξωτερικό Εμπόριο με 

άλλες χώρες.

Σε συναφές χώρο, ο Krugman (1998) πρότεινε μία εναλλακτική προσέγγιση του ρόλου 

της ‘Οικονομικής Γεωγραφίας’ στην Ανάπτυξη, μέσω κυρίως της έντασης των δύο 

δυνάμεων. Τούτη η προσέγγιση δύναται να παίξει ένα πολύ σημαντικό και 

διαφοροποιημένο ρόλο στο διαχωρισμό βιομηχανικών και μη βιομηχανικών χωρών και 

στην ανάδειξη περιφερειακών Ανισοτήτων και αντίστοιχων γιγαντιαίων αστικών 

συστημάτων. Προκύπτει, εντούτοις, μία εμφανής δυσχέρεια εξαγωγής συμπερασμάτων 

πολιτικής λόγω της ύπαρξης φαινομένων συμφόρησης, έλλειψης γης και άλλων 

αστικών κοστών και αναπόφευκτα οι τιμές των μη απτών ή ‘μη χειροπιαστών’ (‘non

tangible’) αγαθών τείνουν να είναι υψηλές σε περιοχές που εμφανίζουν στοιχεία 

Συγκέντρωσης. Στο υπόδειγμα του Helpman (1998/1995), η απουσία Κινητικότητας 

στον τομέα της κατοικίας δρα ως μία δύναμη προς την κατεύθυνση της Διάχυσης. Σε 

αντίθεση προς το γνωστό πρότυπο κέντρου-περιφέρειας του Krugman, το υπόδειγμα 

του Helpman είναι σε θέση να εξηγήσει το περιφερειακό επίπεδο τιμών ως αποτέλεσμα 

της έντασης μεταξύ αντιτιθέμενων κεντρομόλων και φυγόκεντρων δυνάμεων.
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1.3.2.4.3 Γενική αποτίμηση της „Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας'’

Επιχειρώντας μία αποτύπωση της συνεισφοράς των υποδειγμάτων ΝΟΓ οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι χρησιμοποιούν το πλαίσιο της γενικής Ισορροπίας με μία ‘λεπτή’ 

εξειδίκευση στη διάρθρωση της τοπικής και της παγκόσμιας Αγοράς και με μία 

συνολική υιοθέτηση διαφόρων άλλων εξακριβωμένων υποθέσεων γύρω από την 

Κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. Η χρησιμότητά τους στη διερεύνηση και 

στην επεξήγηση των μηχανισμών Συγκέντρωσης, στην αστική τυποποίηση, στους 

προσδιοριστικούς παράγοντες και στις εφαρμογές της μετανάστευσης και γενικότερα 

στις δυναμικές της κατανομής ατόμων και αγαθών στο ‘Χώρο’ είναι αδιαμφισβήτητη, 

όπως επίσης και ο περιορισμός που η χρησιμότητά τους αυτή σήμερα θέτει 

[Boucekkine et al. (2007) και Camacho & Zou (2004)]. Τα υποδείγματα της Νέας 

Οικονομικής Γεωγραφίας, συνθέτοντας τη νέα θεωρία Εμπορίου και την παλαιότερη 

στρουκτουραλιστική σκέψη, εξηγούν με πιο συνεκτικό τρόπο το φαινόμενο της 

ανάπτυξης χωρικών διαφοροποιήσεων. Στη σύγχρονη αυτή θεωρητική κατεύθυνση, η 

ΝΟΓ, κατά τους Krugman & Venables (1996), έρχεται σε άμεση σύνδεση με την 

προσέγγιση του Kaldor28. Εισάγει εργαλεία, προερχόμενα και από προαναφερθείσες 

προσεγγίσεις και την προσέγγιση της Θεσμικής Οργάνωσης, γύρω από την 

παραδοσιακή θεωρία χωροθέτησης. Σύμφωνα με τον Venables (2006) το στίγμα της 

είναι ξεκάθαρο: Προσφέρει πρόσθετες απόψεις στα υπαρκτά πρότυπα των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και των δυνάμεων που κινούν μελλοντικές αλλαγές. 

Επιπλέον, και σε αντίθεση με την απαισιοδοξία των στρουκτουραλιστών, τούτα τα 

υποδείγματα, ενσωματώνοντας στην ανάλυση το κόστος εμπορίου και βρισκόμενα σε 

θετική σχέση με τις ‘δυνάμεις της Συγκέντρωσης’ (‘agglomeration forces’), κάνουν ένα 

βήμα πιο μπροστά, αναλύοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ορισμένες Λιγότερο 

Αναπτυγμένες χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν δυνητικά τη διαδικασία 

προσέγγισής τους (‘catching-up’) έναντι των πιο Αναπτυγμένων. Τούτο σημαίνει, ότι 

στο περιεχόμενο ενός ‘Γεωγραφικού-Οικονομικού Χώρου’, το αρχικό πλεονέκτημα των

28 Υπό το πρίσμα αυτό, οι θεωρίες ΝΟΓ διακρίνονται σε δύο υποδείγματα σωρευτικής 

αιτιότητας. Στο πρώτο εξ αυτών, με βάση την εκδοχή του Krugman (1991b) ως προς την 

‘Εργασία’ χωρίς περιορισμούς και στο δεύτερο στην άποψη των Krugman & Venables (1996) 

ως προς τους παραγωγούς ενδιάμεσων αγαθών, που καθοδηγούν τη διαδικασία Απόκλισης σε 

ένα υπόδειγμα κάθετα συνδεδεμένων βιομηχανιών.
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χαμηλών αμοιβών Εργασίας'* μπορεί να ευνοεί αυτές τις Λιγότερο Αναπτυγμένες 

χώρες, μόνο όταν όμως η ‘Γεωγραφία’ και η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική του ‘Χώρου* 

εργάζονται προς όφελός της (Panteladis, 2002: 385).

Εν κατακλείδι, η Νέα Οικονομική Γεωγραφία, που εμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, μπορεί να προσδιορισθεί ως μελέτη εγκατάστασης της παραγωγής 

σε συνθήκες αυξανόμενης Οικονομικής Ολοκλήρωσης σε περιφερειακό ή και σε 

παγκόσμιο επίπεδο (περίπτωση ‘Παγκοσμιοποίησης’) και ατελώς ανταγωνιστικών 

δομών Αγοράς. Με βάση το NEG, η Συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων 

αποτελεί επακόλουθο του Εμπορίου, ως υποκατάστατο της Κινητικότητας των 

συντελεστών παραγωγής και της επικράτησης των δυνάμεων της Συγκέντρωσης 

(τεχνολογικές εξωτερικότητες, εξειδικευμένες εργατικές ικανότητες, κόστη μετάβασης 

και εμπορίου, οικονομίες κλίμακας σε επίπεδο επιχείρησης, αλληλεξαρτήσεις και 

εμπιστοσύνη)29. Απαιτεί, επιπρόσθετα, μία αναπτυξιακή πολιτική για να 

εξισορροπηθούν οι τάσεις που γεννά η Συγκέντρωση (Rodriguez M., 2004).

Η συμβολή της σχολή του NEG έγκειται επί τοις ουσίας στις περιφερειακές 

διαφοροποιήσεις των αυξουσών αποδόσεων κλίμακας και της εμφάνισης θετικών 

εξωτερικοτήτων στην παραγωγή, όπως επίσης και στις σταθερές αποδόσεις κλίμακας 

και στον τέλειο Ανταγωνισμό. Σύμφωνα με τους Scotchmer & Thisse (1992) τούτη η 

διάσταση των σταθερών αποδόσεων και του τέλειου ανταγωνισμού δεν εξηγεί επαρκώς 

την ανάδειξη της Συγκέντρωσης και των αυξουσών αποδόσεων, φαινόμενα τα οποία 

αποτελούν το κεντρικό περιεχόμενο της τρέχουσας γεωγραφικής κατανομής των 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Η σχολή του NEG εξηγεί επίσης τα αίτια και τον τρόπο 

εμφάνισης οικονομιών Συγκέντρωσης, χωρίς όμως την υπόθεση των αρχικών 

περιφερειακών διαφοροποιήσεων στους θεσμούς ή στις τιμές. Υπό αυτή την οπτική, η 

Οικονομική Ολοκλήρωση αυξάνει την τάση για χωρική Συγκέντρωση και εξειδίκευση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας τη ροή συντελεστών παραγωγής προς 

περιοχές με ενδείξεις Συγκέντρωσης. Στην πράξη, τα υποδείγματα NEG προβλέπουν τη 

γνωστή διάκριση κέντρου-περιφέρειας ως προς την Παραγωγικότητα σε κατάσταση 

Ισορροπίας (Enflo, 2005: 2).

29 Εν προκειμένω, ανατρέχουμε επιγραμματικά στους Ottaviano & Puga (1996), Krugman & 

Venables (1995), Krugman (1991a/1991b).
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Οι απλοποιημένες, εντούτοις, υποθέσεις της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας τόσο σε 

επίπεδο εμπειρικής εφαρμογής όσο και σε επίπεδο πολιτικής γίνονται προβληματικές, 

καθώς δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτά τα 

απλά υποδείγματα απαντούν στην όλο και πιο ετερογενή και ασύμμετρη ‘Γεωγραφία’ 

(Behrens & Thisse, 2007). Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Behrens et al. (2007a/2007b) 

με μία περισσότερο ρεαλιστικά απεικόνιση της ‘Γεωγραφίας’ πάνω στα ζητήματα που 

θέτουν οι Ottaviano & Puga (1997). Προχωρώντας ένα βήμα πιο μπροστά, σε σχέση με 

τα ‘multi-country trade models’, υιοθετείται μία τύπου ‘iceberg approach’, όπου 

τελικώς μια μείωση των μεταφορικών περιορισμών στις συνδέσεις ενός χωρικού 

δικτύου είναι κατά Pareto βέλτιστες. Και είναι αυτές ακριβώς οι συνδέσεις που στο 

‘Χώρο’ εμφανίζονται ως ένα δένδρο, που εξαπλώνεται.

Η μη ρεαλιστική γεωγραφική απεικόνιση δυσχεραίνει τη σύνδεση της κύριας θεωρίας 

της ΝΟΓ με την εμπειρική εκτίμηση των δομικών παραμέτρων του υποδείγματος, το 

οποίο περιλαμβάνει δεδομένα σε πολύ-περιφερειακό ή πολύ-κρατικό επίπεδο, όπως 

συμβαίνει ακριβώς στην προσέγγιση των Brakman et al. (2006/2005b) ή/και εκείνη των 

Redding & Venables (2004). Σε επίπεδο πολιτικής παρέμβασης, είναι αμφίβολη η 

παροχή πολιτικών συστάσεων πάνω στον ‘πραγματικό κόσμο’ σε σχέση με ό,τι 

προβλέπουν τα υποδείγματα δύο περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται 

ποικίλες αναλυτικές προκλήσεις. Για ορισμένους ερευνητές οι θεωρίες που βασίζονται 

στη μικρο-οικονομική ανάλυση και στην απόδειξη της Εγγύτητας καλώς συμβαδίζουν 

με την ανάλυση της Παραγωγικότητας. Μερικώς τοποθετώντας ορισμένους τύπους 

χωρικών αυξουσών αποδόσεων κλίμακας μέσω ‘black-box spillovers’ τούτο είναι 

εξαιρετικά μη ικανοποιητικό για την πολιτική. Μία δεύτερη πρόκληση που 

αντιμετωπίζει η σχολή της ΝΟΓ είναι να τεθεί η σχέση Εγγύτητας και 

Παραγωγικότητας σε ένα πιο ευρύ οικονομικό υπόδειγμα, ώστε να εξακριβωθεί η 

σχέση ανταλλαγής (‘trade-off) μεταξύ των δυνάμεων Συγκέντρωσης και Διάχυσης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Τότε μόνο θα ενσωματωθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες και 

οι σχετιζόμενες με αυτές μετακινήσεις της ‘Οικονομικής Γεωγραφίας’.

Συνεπώς, και σύμφωνα με το συλλογιστικό των Brakman et al. (2006/2005b), η 

αξιολόγηση της εμπειρικής σχετικότητας του NEG δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι 

γνωστό ότι τα πρότυπα Συγκέντρωσης μπορεί να εντοπισθούν σε κάθε επίπεδο ή 

βαθμίδα Συγκέντρωσης (χώρα-περιφέρεια-πόλη). Τούτο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
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οι νεοκλασικές θεωρίες χωροθέτησης δεν έχουν κανένα όφελος ή ότι δεν αξίζουν 

κάποιο έπαινο. Η γεωγραφική Συγκέντρωση θετικών παραγόντων ή οι ‘καθαρές’ 

τεχνολογικές εξωτερικότητες, δύναται σύμφωνα με το νεοκλασικό υπόδειγμα να 

οδηγήσουν σε Συγκέντρωση. Στο ίδιο μήκος κύματος, η απουσία Συγκέντρωσης δεν 

σημαίνει ότι τα υποδείγματα NEG δεν είναι σχετικά. Αντιθέτως, χαρακτηρίζονται από 

πολλαπλή Ισορροπία, όπου μία εξ αυτών είναι συμμετρική ή ανοδική. Πρόσθετα, θα 

μπορούσε κάποιος να υποδείξει ότι η εφαρμογή αυτών των υποδειγμάτων σε 

διαφορετικές οικονομίες διαφορετικών θεσμών στην αγορά ‘Εργασίας’, όπως επί 

παράδειγμα μεταξύ ΗΠΑ και χωρών της ΕΕ, ή σε διαφορετική γεωγραφική κλίμακα 

(επίπεδο χώρας ή πόλης), είναι σε τελικό βαθμό αντίθετη ή βρίσκεται σε μη συμφωνία 

με την εμπειρική τάση του ‘ενός μεγέθους για όλα’.

Τοποθετώντας την αποκτηθείσα εμπειρία από τα υποδείγματα NEG ένα βήμα πιο 

μπροστά, είμαστε σε θέση να αντιπαρέλθουμε έναντι των θέσεων γύρω από το 

ελεύθερο Εμπόριο και το βαθμό Συγκέντρωσης των οικονομιών της ΕΕ, εισάγοντας πιο 

ισχυρές και βάσιμες υποθέσεις. Στην ουσία, η αντιπαράθεση θεωρίας και εμπειρίας 

απεικονίζει τους περιορισμούς που τίθενται στην έρευνα κατά τους Brakman et al. 

(2006/2005b)30. Σε ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς, η σχολή της Νέας Οικονομικής 

Γεωγραφίας προβλέπει Απόκλιση μεταξύ των περιφερειών και αναδεικνύει τη 

σπουδαιότητα της γεωγραφικής διάρθρωσης κέντρου-περιφέρειας (Baldwin & Forslid 

1999).

Υπό το πλαίσιο τούτο της σχετικής «διαμάχης» μεταξύ θεωρητικής θεμελίωσης και 

εμπειρικής απεικόνισης και σύμφωνα με την κυρίαρχη οπτική του Breinlich (2006) η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει αδιαμφισβήτητα διερευνήσει ορισμένες πολύ ουσιώδεις 

επιδράσεις της ‘Γεωγραφίας’ στις εμπορικές ροές, τις αντίστοιχες επιδράσεις (τοπικές 

έναντι παγκόσμιες) των αλλαγών στο κόστος μεταφοράς και στο μη μεταφορικό 

κόστος31, τις επιδράσεις στη διάρθρωση της παραγωγής και στη χωρική 

διαφοροποίησης των εισοδηματικών επιπέδων. Με σκοπό, συνεπώς, να εμβαθύνουμε

30 Αυτό που αποδεικνύουν είναι ότι σε κάποιο σημείο μία πτώση του κόστους εμπορίου 

βελτιώνει τους όρους διεξαγωγής αυτού ή αλλιώς αυξάνει το βαθμό ελευθερίας και επομένως 

επέρχεται Συγκέντρωση.

31 Αναλυτικότερα από τους Behrens et al. (2007a/2007b), όπου αντίθετα με το υπόδειγμα των 

Krugman & Venables (1995) παρατηρούνται ‘backward’ και όχι ‘forward linkages’.
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στο περιεχόμενο της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας και επί τη βάση του τρέχοντος 

διαλόγου-διαμάχης, σύμφωνα με τον Fabien Candau (2006) οφείλουμε να 

ακολουθήσουμε τέσσερα βήματα: 1ον) Εξέταση των κυριότερων αποτελεσμάτων στο 

θεωρητικό πεδίο, 2ον) Παρουσίαση άρθρων-μελετών που διερευνούν εμπειρικά αυτά τα 

αποτελέσματα, 3ον) Εξέταση των θεωρητικών αναφορών που έχουν εισαχθεί στη 

μελέτη-παρατήρηση και 4ον) Εστίαση στη δημόσια πολιτική και ειδικά στην πολιτική 

για την ευημερία, το φορολογικό Ανταγωνισμό και την επένδυση σε R-D.

Η κριτική στη ΝΟΓ δεν περιορίζεται μόνο στην εμπειρική απόδειξή και στην εφαρμογή 

της πολιτικής, αλλά επικεντρώνεται και στην καθ’ εαυτή θεωρητική θεμελίωση. Η 

προσοχή εστιάζεται στο γνωστό ‘home market effect’. Πολλοί ερευνητές, όπως οι 

Crozet & Trionfetti (2005), Head et al. (2002), Ottaviano et al. (2002), έχουν 

επιχειρήσει να προσδιορίσουν τις υπαρκτές διαστάσεις και την πραγματική επίδρασή 

του. Ειδικότερα, οι Head & Mayer (2004a/2004b) διερωτώνται πως κατασκευάζονται 

Μέτρα Μέτρησης από την πλευρά της ζήτησης στο πλαίσιο ενός υποδείγματος με 

περισσότερες από δύο χώρες-περιφέρειες, πως σχηματοποιείται τότε η υπόθεση του 

‘home market effect’ και πως με βάση τις σχετικές ποσοστιαίες αναλογίες αγνοείται η 

επίδραση μίας τρίτης χώρας-περιφέρειας. Ανάλογοι περιορισμοί τίθενται σε σχέση με 

την τιμή και τη φύση (τέλεια ή ατελής) της ελαστικότητας υποκατάστασης της 

προσφοράς ‘Εργασίας’ από τον Puga (1999) ή σε σχέση με την τιμή της γης και το 

‘commuting cost’ από τους Murata & Thisse (2005) και Helpman (1998/1995).

Καθώς η θεωρία της ΝΟΓ διαμορφώθηκε σχετικά πρόσφατα, δεν παρουσιάζει 

σημαντική σκοπιμότητα για τα αίτια διερεύνησής της. Όπως τονίζεται επί τούτου, 

(Fingleton, 1999a), είναι τυπικώς αφηρημένη και όχι αρκετά επωφελής στη χρήση 

οικονομετρικής ανάλυσης. Επίσης, έχει ελάχιστα να αναφέρει για συγκεκριμένες 

περιοχές-τόπους και βασίζεται σε ορισμένες αμφίβολες υποθέσεις, κυρίως δε αυτές που 

αφορούν στη δομή της Απόστασης στο ‘Χώρο’ και στην απουσία κεφαλαιακής 

Συγκέντρωσης. Εντούτοις, και οι θεωρητικοί του NEG είναι απορριπτικοί, καθώς 

θεωρούν ότι το έργο τους δεν προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάλυση.

Όπως εξάγεται βάσει των ανωτέρω, η ΝΟΓ, που ως γνωστόν, χρησιμοποιεί 

υποδείγματα που απέχουν μακράν αυτών της ορθόδοξης Περιφερειακής Επιστήμης και 

των νεοκλασικών οικονομικών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ατελή Ανταγωνισμό. Την 

ίδια στιγμή, δανείζεται εννοιολογικά εργαλεία από την ορθόδοξη παράδοση της
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οικονομικής ανάλυσης του „Χώρου’, παραπέμποντας στον von Thunen (1826) αρχικώς 

και στον Samuelson (1954/1952) σε ένα δεύτερο επίπεδο. Οι αιτιάσεις που δέχεται
r r r  ο* r r  r  f  P  'συμπυκνώνονται στην άποψη «...οτι όεν είναι τοσο νεα και σίγουρα όεν πρόκειται

περί Γεωγραφίας». Κατά την άποψη αυτή αποτελεί προέκταση με σύγχρονη 

μαθηματική ανάλυση παλαιότερων υποδειγμάτων και θεωριών της Περιφερειακής 

Επιστήμης και των Αστικών Οικονομικών, ενώ δεν έχει προχωρήσει σε σύνδεση των 

υποδειγμάτων της με τη σύγχρονη κοινωνιολογική προσέγγιση και τον πολιτιστικό 

τομέα (Ροβολής 2003: 84-86 και 2002: 9 και στις εκεί παραπομπές).

1.3.5 Νέα θεωρία οικονομικής Μεγέθυνσης (‘New Growth theory’)

Το σημαντικό επίτευγμα της σύγχρονης θεωρητικής προσέγγισης σχετίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με την επανένταξη των θεωριών της Συσσώρευσης, της „Μεγάλης Ώθησης’ και 

της σωρευτικής αιτιότητας κοκ στο κυρίαρχο ρεύμα σκέψης. Η επιστροφή στο 

προσκήνιο των οικονομικών της Συσσώρευσης, η ανάδειξη της θεωρίας της 

Ενδογενούς Μεγέθυνσης, η Νέα Οικονομική Γεωγραφία συνιστούν κατά βάση τον 

πυρήνα της νέας θεωρίας της Οικονομικής Μεγέθυνσης.

Κατά μία έννοια, η νέα θεωρία Μεγέθυνσης αποτελεί το αντίπαλο δέος στο νεοκλασικό 

υπόδειγμα, καθώς προβλέπει ότι η Σύγκλιση στα εισοδήματα πλούσιων και φτωχών 

περιφερειών δεν είναι το μόνο πιθανό αποτέλεσμα της διαδικασίας Οικονομικής 

Ανάπτυξης. Ένα από τα μηνύματα της Νέας Γεωγραφίας είναι ότι η Περιφερειακή 

Ολοκλήρωση ενδεχομένως αποτελεί αιτία απαρχής και εμφάνισης περαιτέρω 

Ανισότητας μεταξύ των περιφερειών. Στην πράξη, τούτη η εισοδηματική Απόκλιση 

καθίσταται πιθανή, αν και μη απαραίτητη σε αυτά τα υποδείγματα, αντανακλώντας με 

τον τρόπο αυτό τη σημαντική αλλαγή που συντελέστηκε στην οικονομική θεωρία. 

Συνεπώς, οι ιστορίες σήμερα μάς δείχνουν οτι όεν απεχουμε πολύ απο εκείνες της  

βιβλιογραφίας της άνισης Ανάπτυξης (Myrdal 1956 και Kaldor 1970) της δεκαετίας 

του 1960, οι οποίες είχαν υποκατασταθεί από το κυρίαρχο νεοκλασικό παράδειγμα 

(Martin, 1997: 2).

Επομένως, εκτός από Σύγκλιση, η πραγματική Ανάπτυξη, το κατά κεφαλήν εισόδημα 

και τα επίπεδα Παραγωγικότητας μπορεί στην πράξη να αποκλίνουν. Η νέα θεωρία 

Μεγέθυνσης αντικαθιστά τη νεοκλασική υπόθεση περί φθίνουσας οριακής 

παραγωγικότητας „Κεφαλαίου’ με την υπόθεση σταθερών ή ακόμα και αυξουσών
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οριακών αποδόσεων. Κατά συνέπεια, η Κινητικότητα του ‘Κεφαλαίου ’ δεν αποτελεί 

παράγοντα Σύγκλισης. Οι μη φθίνουσες οριακές αποδόσεις, οι εξωτερικές οικονομίες 

Συσσώρευσης, η βελτίωση της οικονομικής διάρθρωσης και των υποδομών και η 

βελτίωση του επιπέδου του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στις πλέον προοδευμένες 

οικονομίες επιτρέπουν ροή ‘Κεφαλαίου ’ από φτωχές προς πλούσιες χώρες και όχι, όπως 

στο νεοκλασικό σενάριο Σύγκλισης, το αντίθετο32 33.

Κατά την άποψη αυτή του Lucas (1990), με παρόμοιο τρόπο, η μετανάστευση 

‘Κεφαλαίου’ από φτωχές σε πλούσιες οικονομίες ενδέχεται στην πράξη να επιφέρει 

Απόκλιση. Εάν η μετανάστευση καθοδηγείται από την Απασχόληση «υψηλών 

Ικανοτήτων», η απώλεια Ανθρώπινου Κεφαλαίου σε φτωχές περιφέρειες, η «βροχή 

εγκεφάλων»33, μεγαλύτερης της αναπλήρωσης αυτής και η απώλεια «εγκεφάλων»

32 Υπό το πρίσμα του νεοκλασικού υποδείγματος, το άνοιγμα στις σχέσεις μεταξύ των 

οικονομιών και η Οικονομική Ολοκλήρωση επιταχύνουν την εισοδηματική Σύγκλιση. Αλλά δεν 

υπάρχει πρόσθετη μακροχρόνια επίδραση στην Ανάπτυξη, σε αντίθεση με αυτό που το 

υπόδειγμα της νέας θεωρίας Μεγέθυνσης προτείνει. Μακροχρόνια, το νεοκλασικό υπόδειγμα 

υποστηρίζει ότι η Οικονομική Ολοκλήρωση συνεπάγεται ίδια σταθερά κατά κεφαλήν ποσοστά 

Ανάπτυξης για τις οικονομίες, ισόποσα με τα αντίστοιχα ποσοστά της εξωγενούς τεχνολογικής 

αλλαγής. Στο πλαίσιο της νέας θεωρίας, το άνοιγμα των οικονομιών παρέχει ένα κίνητρο για 

την επιτάχυνση των καινοτομικών δραστηριοτήτων και επομένως ένα σταθερό Ενδογενές 

αναπτυξιακό όφελος.

33 Η καινοτόμος έννοια του ‘new brain drain economics’, όπως τούτη διατυπώνεται από τον 

Schiff (2005/2002), αποτελεί σήμερα ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο προώθησης της 

συσσώρευσης Ανθρώπινου Κεφαλαίου και της διαδικασίας Μεγέθυνσης τόσο σε χώρες- 

περιοχές προέλευσης όσο και σε χώρες-περιοχές προορισμού, αυξάνοντας σε παγκόσμια 

κλίμακα το απόθεμα Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα του φαινομένου της «βροχής 
εγκεφάλων» επιτυγχάνεται πρόσθετη επένδυση στην Εκπαίδευση και στην περίπτωση που 

τούτο καταστεί εφικτό και παρά την ύπαρξη συμμετεχόντων μη ικανοποιημένων από τη 

σχετική διαδικασία, η πλειοψηφία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου τελικώς κατευθύνεται προς τη 

χώρα-περιοχή προέλευσης αυτού. Μία έμμεση υπόθεση του «new brain drain economics» είναι 

ότι το στοιχείο του Ανθρώπινου Κεφαλαίου δεν είναι μόνο χρήσιμο στις περιπτώσεις 

διασυνοριακών συνεργασιών, αλλά επιπροσθέτως συμβάλλει και στην ατομική αποδοτικότητα, 

μέσω του ‘wage differentials’ που ενσωματώνει. Αναλόγως της ακολουθούμενης πολιτικής που 

καθορίζει τις μεταναστευτικές τάσεις και τη δια-περιφερειακή Κινητικότητα προσδιορίζονται 

τα οφέλη και οι ζημίες της «βροχής εγκεφάλων». Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει στο σημείο αυτό
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προέρχονται από την αύξηση στο απόθεμα Φυσικού Κεφαλαίου ανά εργαζόμενο. 

Συνεπώς, με βάση τη νέα θεωρία Μεγέθυνσης, και ειδικότερα το ενδογενές υπόδειγμα, 

οι εισοδηματικές Ανισότητες θα αποτελούν αναπόφευκτα κυρίαρχο φαινόμενο (Herz & 

Vogel, 2003: 4).

Συνοπτικά, η πρόσφατη θεωρητική βιβλιογραφία που ενσωματώνει τη νέα θεωρία 

Μεγέθυνσης και τη Νέα Οικονομική Γεωγραφία παρέχει μία ξεκάθαρη περιγραφή της 

σχέσης ή του διλήμματος ανταλλαγής ‘trade-off, που αντιμετωπίζουν οι λήπτες 

αποφάσεων μεταξύ Μεγέθυνσης, ως προς το μέσο εθνικό επίπεδο και της 

περιφερειακής Ανάπτυξης-Σύγκλισης34 Από τη μία, πολιτικές που ενθαρρύνουν την 

Ανάπτυξη σε επίπεδο χώρας δύναται να πυροδοτήσουν βιομηχανικές δραστηριότητες. 

Από την άλλη, έχει αποδειχθεί ότι οι Ανισότητες δύναται να αποτελέσουν πηγή 

περαιτέρω Μεγέθυνσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι τεχνολογικές εξωτερικές 

οικονομίες είναι συσπειρωμένες (localized). Αυτή η πρόσφατη και πλούσια θεωρητική 

βιβλιογραφία εμφανίζει σήμερα σημαντικές εφαρμογές της στις πολιτικές της ΕΕ 

(Crozet & Koening, 2007: 2, 4-5).

Εν προκειμένω, η νέα θεωρία Μεγέθυνσης και η Νέα Οικονομική Γεωγραφία παρέχουν 

διάφορα επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι είναι πιο αποδοτικό να υπάρχει ακόμα 

υψηλότερη Συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ. Επομένως, τα μέτρα 

πολιτικής που στοχεύουν σε μία περισσότερο ίση ή έστω συμμετρική κατανομή των 

οικονομικών δραστηριοτήτων στο ‘Χώρο’, δεν αυξάνουν απαραίτητα και την 

αποδοτικότητά τους, καθώς πιθανώς να συνεπάγονται αντίθετα αποτελέσματα ως προς 

τα συνολικά ποσοστά μεταβολής της Ανάπτυξης (Niebuhr & Stiller, 2003: 163).

ότι για την επίτευξη οφέλους για τις χώρες-περιοχές προέλευσης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

πρέπει να ισχύουν ορισμένες περιοριστικές προϋποθέσεις και συνθήκες. Απαιτούνται συνεπώς 

βέλτιστοι περιορισμοί στη διαδικασία συσσώρευσης Ανθρώπινου Κεφαλαίου, ώστε όχι μόνο να 

είναι καλοδεχούμενοι οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι στη χώρα-περιοχή υποδοχής, αλλά 

συνολικά το ίδιο να ισχύει και για τους μη καταρτισμένους (Russo, 2009: 1).

34 Όπως υπογραμμίζεται σχετικώς, (Bellone, 1999), με αμοιβαία συναίνεση της νέας θεωρίας 

Μεγέθυνσης και της νέας θεωρίας Εμπορίου, στη σχέση ανταλλαγής μίας μικρής στο νότο με 

μία πλούσια στο βορρά χώρας, το διεθνές Εμπόριο και το άνοιγμα στις σχέσεις τους είτε θα 

δώσει ώθηση είτα θα πιέσει ιδιαίτερα τις καινοτομικές δραστηριότητες της Αναπτυσσόμενης 

χώρας.
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1.4 Από τη ‘Αιασπορά’ στη ‘Σύγκλιση’

1.4.1 Νεοκλασική ερμηνεία των B arro & Sala-i-M artin

Η εκτίμηση των τάσεων Σύγκλισης-Απόκλισης μεταξύ χωρών και περιφερειών στο νέο 

διεθνοποιημένο και υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και η εκτίμηση των 

τάσεων αυτών μεταξύ περιφερειών ενός ενιαίου ‘οικονομικού Χώρου', όπως η ΕΕ, 

αποτελούν τον πυρήνα των «Νέων» προσεγγίσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία 

προσπάθειας εμπειρικής αξιολόγησης των θέσεων του νεοκλασικού υποδείγματος της 

Ισόρροπης Ανάπτυξης. Σε αντιστοιχία με τα αποτελέσματα της θεωρίας της Ενδογενούς 

Μεγέθυνσης, που δεν απέχουν πολύ από εκείνα της άνισης Ανάπτυξης, επί του 

προκειμένου τα αποτελέσματα σειράς μελετών οδηγούν στο συμπέρασμα ουσιαστικής 

μείωσης των Ανισοτήτων. Ορισμένες δε από αυτά συμφωνούν και με τις απόψεις του 

Baumol (1986). Αναφέρεται ιδιαιτέρως η ύπαρξη επιλεκτικών ομαδοποιήσεων και 

τάσεων (‘convergence clubs’) και ασύμμετρων διαταραχών (‘shocks’) στις διάφορες 

οικονομίες, τα οποία εν τέλει επιφέρουν χωρικές Ανισορροπίες.

Το νεοκλασικό υπόδειγμα παραδέχεται την ύπαρξη Σύγκλισης στα περιφερειακά 

εισοδήματα. Δοθέντος του δυναμισμού του νεοκλασικού μηχανισμού Μεγέθυνσης, 

ίσως κάποιος αναμένει ότι μία ομάδα οικονομιών με ίδιες συνθήκες κατά κεφαλήν 

εισοδήματος, και οι οποίες οικονομίες διαφέρουν μόνο στην αρχική προικοδότηση 

‘Κεφαλαίου’ ανά άτομο και στο κατά κεφαλήν εισόδημα, οι αρχικώς φτωχές οικονομίες 

θα αναπτυχθούν ταχύτερα απ’ ό,τι οι πλούσιες, ώστε τελικά να συγκλίνουν και στο ίδιο 

επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος. Στη βιβλιογραφία, το φαινόμενο αυτό είναι 

γνωστό ως β-Σύγκλιση (β-convergence). Αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη 

μείωσης των εισοδηματικών Ανισοτήτων. Τούτο επιτυγχάνεται με τη σ-Σύγκλιση (σ- 

convergence) ως ικανή συνθήκη.

Ακολουθώντας, επομένως, τη νεοκλασική θεωρία Μεγέθυνσης, η Κινητικότητα 

‘Κεφαλαίου’ συνιστά μία δυνητική οδό προσέγγισης (‘catching-up’). Υιοθετώντας μία 

συνάρτηση Cobb-Douglas με σταθερές αποδόσεις κλίμακας και φθίνουσα Οριακή 

Παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής, όσο υψηλότερη είναι η οριακή 

απόδοση του ‘Κεφαλαίου’ τόσο χαμηλότερο θα είναι το απόθεμα ‘Κεφαλαίου’ ανά 

εργάτη. Αλλά η ύπαρξη διαφορών στο TFP θα επιφέρει ροή ‘Κεφαλαίου’ από 

οικονομίες με υψηλό απόθεμα σε οικονομίες χαμηλής διαθεσιμότητας ‘Κεφαλαίου’. 

Εάν οι διαφορές μεταξύ των χωρών στη μέση εργατική Παραγωγικότητα ήταν συνέπεια
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της έλλειψης ή της αφθονίας „Κ εφ α λ α ίο υ πιθανώς αναμενόταν μία Κινητικότητα σε 

αυτό, αυξάνοντας την εργατική Παραγωγικότητα και το κατά κεφαλήν εισόδημα στις 

μειονεκτούσες περιοχές. Με κάτω του μέσου ποσοστού Ανάπτυξη, οι φτωχότερες 

οικονομίες τελικά θα μπορούν να προσεγγίσουν τις πιο πλούσιες. Αυτή είναι σε γενικές 

γραμμές η ουσία των θέσεων των B arro  & Sala-i-M artin (Herz & Vogel, 2003: 3, 5). 

Καθώς, όμως, η εμπειρική παρατήρηση της Σύγκλισης σε κατάσταση σταθερής 

Ισορροπίας παρέχει μία μάλλον συγκεχυμένη εικόνα, κυρίως στο επίπεδο της 

παγκόσμιας οικονομίας και εκείνο των περιφερειών της ΕΕ, η βασική νεοκλασική 

θεωρία έχει σχηματοποιηθεί, σε μία προσπάθεια συμφιλίωσης της θεωρίας με την 

εμπειρική πραγματικότητα. Οι Barro & Sala-i-Martin (1995/1992/1991) και Barro 

(1997/1991) κτίζουν μία εξίσωση, που περικλείει το νεοκλασικό μηχανισμό Σύγκλισης 

των φθινουσών αποδόσεων „Κεφαλαίου’, εισάγοντας μία διάχυση του steady state στον 

τομέα της μοναδικής Ισορροπίας. Αυτές οι παλινδρομήσεις τύπου Barro απέδειξαν ότι 

η Ανάπτυξη ήταν ταχύτερη πρώτον σε χαμηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν GDP, όπως 

επίσης προέβλεπαν και οι φθίνουσες αποδόσεις, ήταν ταχύτερη ακολούθως εάν η 

κυβερνητική κατανάλωση ως τμήμα του GDP ήταν χαμηλή και τέλος ήταν ταχύτερη 

εάν το αρχικό επίπεδο Ανθρώπινου Κεφαλαίου ήταν υψηλότερο. Χαρακτηρίζονταν δε 

οι παλινδρομήσεις αυτές από μία ποικιλία ad hoc θεσμικών μεταβλητών, όπως Δείκτες 

νομικών κανόνων και δημοκρατίας, επιπρόσθετα των επικουρικών μεταβλητών, όπως 

οι όροι Εμπορίου και τα ποσοστά πληθωρισμού. Οι πρόσθετες συν-μεταβλητές είχαν ως 

αποτέλεσμα περιφέρειες να συνέκλιναν σε διαφορετικά επίπεδα steady state και 

επομένως τούτο επέφερε την εμφάνιση επίμονων διαφορών στα επίπεδα Ανάπτυξης 

στον πραγματικό κόσμο. Ταυτοχρόνως, οι εκτιμήσεις διευκόλυναν την προσέγγιση του 

ποσοστού Σύγκλισης (ή αλλιώς της β-Σύγκλισης) ως προς το επίπεδο steady state της 

χώρας ή της περιφέρειας (Fingleton, 1999a).

Όπως είναι πλήρως κατανοητό, το περιεχόμενο της β-Σύγκλισης προέρχεται απευθείας 

από τη νεοκλασική θεωρία. Στο πιο απλό του υπόδειγμα, η θεωρία αυτή ομολογεί ότι 

μακροχρόνια, η Μεγέθυνση του κατά κεφαλήν GDP εξαρτάται μόνο από την εξωγενή 

τεχνολογική διαδικασία. Στην περίπτωση που τούτο γενικεύεται σε αρκετές οικονομίες, 

πρέπει να διακρίνουμε τις διαφορετικές καταστάσεις. Εάν οι οικονομίες μοιράζονται 

όμοια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά σε όρους Ανθρώπινου Κεφαλαίου, επιτοκίων 

Αποταμίευσης, συνάρτησης παραγωγής κοκ, μία Σύγκλιση στο επίπεδο του κατά
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κεφαλήν GDP και στους ρυθμούς Ανάπτυξης θα είναι εμφανείς. Εντούτοις, εάν τούτα 

τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά διαφέρουν μεταξύ των οικονομιών, τελικώς μόνο 

Σύγκλιση στα ποσοστά Ανάπτυξης θα παρατηρηθεί. Στην πρώτη περίπτωση, κάνουμε 

λόγο για απόλυτη (μη σχετική) β-Σύγκλιση, λόγω της μακροχρόνιας Ισορροπίας ιδίως 

για όλες τις οικονομίες. Στη δεύτερη, κάθε οικονομία τείνει σε δική της μακροχρόνια 

Ισορροπία, η οποία είναι μοναδική και καθορίζεται από τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά της οικονομίας της. Η κεντρική ιδέα που χρησιμοποιείται, επομένως, 

είναι αυτή της σχετικής β-Σύγκλισης (Debarsy & Ertur, 2006: 3) (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Καμπύλη ‘Conditional Convergence’

Πηγή:ΕηΓΓθ & Sala-i-M artin (1995)

Το ερώτημα που τίθεται ακολούθως είναι αν όντως μία οικονομία βιώνει β-Σύγκλιση,

εάν τα ποσοστά Ανάπτυξής της συνδέονται με το εισοδηματικό κενό και με ποιά

ταχύτητα η οικονομία συγκλίνει προς το steady state. Η απάντηση δόθηκε από το λόγο

της β-Σύγκλισης. Για να ερμηνευθεί ο συντελεστής της β-Σύγκλισης, η διαδικασία που

προτάθηκε από τους Barro & Sala-i-Martin (1992/1991), ήταν να θεωρηθεί μία
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λογαριθμική γραμμική προσέγγιση του ρυθμού μεταβολής της Ανάπτυξης στην περιοχή 

του steady state και ακολούθως μία τύπου Tailor σειρά πρώτου βαθμού για τη 

λογαριθμική έκταση στο απόθεμα ‘Κεφαλαίου’, αναλόγως και του βαθμού μείωσης του 

εισοδηματικού κενού. Ο συντελεστής Σύγκλισης υποδήλωνε την ταχύτητα , σε ένα 

δοσμένο ρυθμό αποθέματος ‘Κεφαλαίου’ σε κατάσταση steady state (Κ*), και ενός 

υπάρχοντος εισοδηματικού κενού (7*), καθώς μία οικονομία προσέγγιζε τα Κ* και Υ* 

(κατά κεφαλήν steady state εισόδημα). Από τί καθοριζόταν, όμως, η ταχύτητα 

Σύγκλισης στο βασικό νεοκλασικό υπόδειγμα Μεγέθυνσης;

Ως πρώτο βήμα, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα επιτόκια Αποταμίευσης δεν 

επηρεάζουν αυτή την ταχύτητα. Ο λόγος βρισκόταν στο γεγονός στις δύο αντίθετες 

επιδράσεις που λειτουργούσαν στη συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas: Από τη μία 

πλευρά, η υψηλότερη Αποταμίευση οδηγούσε σε περισσότερη Επένδυση και επομένως 

σε ταχύτερη Σύγκλιση. Από την άλλη, τούτο αύξησε το ατομικό steady state 

‘Κεφαλαίο’ και συνεπώς τη μέση παραγωγή ‘Κεφαλαίου’ εγγύτερα προς αυτό του 

steady state35.

Επιπροσθέτως, το επίπεδο Τεχνολογίας δεν επιδρούσε στην ταχύτητα Σύγκλισης. Η από 

ιστορική άποψη προσέγγιση ότι η ώθηση στην τεχνολογική υιοθέτηση και στη Διάχυση 

της ‘Γνώσης’ μεταξύ των περιφερειών, ως μία δυναμική Σύγκλιση με καθορισμένους 

θεσμικούς παράγοντες, γνωστή και ως ‘ υπόθεση προσέγγισης’ (‘catching-up

hypothesis’), βασίζεται στην ιδέα ότι οι μειονεκτούσες περιφέρειες ή χώρες ενδέχεται 

να είναι ικανές να επιτύχουν Οικονομική Ανάπτυξη μιμούμενες την Τεχνολογία που 

χρησιμοποιούν οι τεχνολογικά ηγέτιδες περιφέρειες ή χώρες. Εντούτοις, η ικανότητά

35 Καθώς, οι εμπειρικές έρευνες στο νεοκλασικό υπόδειγμα έχουν αποδείξει ότι η ταχύτητα 

Σύγκλισης είναι μάλλον περιορισμένη, όπως επίσης αποφαίνονται επί τούτου και τα 

υποδείγματα πιστωτικών περιορισμών και τεχνολογικής διάχυσης, οι Barro & Sala-i-Martin 

δήλωναν ότι σε μία ταχύτητα Σύγκλισης 2% θα απαιτηθούν 69 έτη για αν περιορισθεί κατά τα 

% το εισοδηματικό κενό και για κατά τα 9/10 θα απαιτηθούν 115 έτη. Στο σημείο αυτό, οι Herz 

& Vogel (2003), λαμβάνοντας υπόψη και συνδυάζοντας τη νέα θεωρία Μεγέθυνσης και τα 

υποδείγματα ‘Οικονομικής Γεωγραφίας’, την πρόταση των Barro & Sala-i-Martin για τη 

συνάρτηση παραγωγής που παράγει περιόδους Σύγκλισης κα, φαίνεται να καταλήγουν στην 

πεποίθηση ότι τα εμπειρικά ευρήματα στο εισόδημα ή στο ρυθμό Ανάπτυξης ξεχωριστά δεν 

επέτρεπαν να εξαχθούν σταθερά συμπεράσματα γύρω από τις εναλλακτικές θεωρίες 

Ανάπτυξης.
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τους αυτή εξαρτάται από την ‘κοινωνική Ικανότητά'' τους στη συγκεκριμένη οικονομία 

και επομένως οι φτωχότερες περιφέρειες δεν θα αναπτυχθούν ταχύτερα και με τρόπο 

αυτόματο, όπως το υπόδειγμα του Solow προέβλεπε. Η ‘κοινωνική Ικανότητα1 σε αυτό 

το πλαίσιο αποτελεί ένα φαινόμενο υψηλής Συγκέντρωσης (Enflo, 2005: 3).

Όπως και στα επιτόκια Αποταμίευσης, δύο αντίθετα αποτελέσματα αυτοαναιρούνταν. 

Μία βελτίωση στην Τεχνολογία αύξανε την αποδοτική υποτίμηση, αλλά η οικονομία 

πλέον είχε μετατοπισθεί σε μία υψηλότερη συνάρτηση παραγωγής και επομένως 

βρισκόταν και πάλι μακριά από το steady state. Τελικώς, ο Συντελεστής Σύγκλισης 

εξαρτιόταν από το μέγεθος της αναλογίας του ‘Κεφαλαίου’ α. Για δεδομένες τιμές των 

παραμέτρων χ  (τεχνολογική αλλαγή ή ανάπτυξη), η (μεταβολή πληθυσμού ή εισροή 

‘Εργασίας’), δ (υποτίμηση ‘Κεφαλαίου’), μία μικρότερη αναλογία δήλωνε και 

υψηλότερο ρυθμό Σύγκλισης. Όσο υψηλότερη αυτή η αναλογία, τόσο περισσότερο 

απαιτείτο χρονικά για την προσέγγιση του steady state της. Μία υψηλή κεφαλαιακή 

υποτίμηση συνιστούσε και μία πιο ταχεία Σύγκλιση. Και όσο σταθερός ο χρονικός 

παράγοντας τόσο ο Συντελεστής Σύγκλισης ελάμβανε υψηλότερες τιμές αυτού. 

Ενδεχομένως, το πλέον σοβαρό μειονέκτημα κατά τους Petrakos et al. (2005) της 

νεοκλασικής β-Σύγκλισης είναι ότι αγνοεί την επίπτωση των κυκλικών επιδράσεων στη 

Μεγέθυνση. Στο βαθμό που οι επιχειρηματικοί κύκλοι δεν είναι συγχρονισμένοι μεταξύ 

των μονάδων ανάλυσης, στις χώρες με διαφορετικά επίπεδα Ανάπτυξης και χαμηλό 

βαθμό Οικονομικής Ολοκλήρωσης, αναμένεται οι τάσεις Σύγκλισης-Απόκλισης να 

εξαρτώνται από την επιλογή της χρονικής περιόδου. Όπως και αποδεικνύουν οι 

ανωτέρω, αναλόγως της επιλογής του χρονικού διαστήματος, θα παρατηρείται 

Σύγκλιση (αρνητικός και στατιστικά σημαντικός συντελεστής β), Απόκλιση (τιμή β  

θετικά σημαντική), ή αντιθέτως ούτε Σύγκλιση ούτε Απόκλιση (συντελεστής β  μη 

σημαντικός).

Ένα ισότιμα σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι το νεοκλασικό υπόδειγμα της β-Συγκλισης 

τείνει να παραβλέπει το σχετικό μέγεθος ή τη σχετική βαρύτητα κάθε χώρας ή 

περιφέρειας, θεωρώντας όλες τις παρατηρήσεις ως ίσες. Η υπόθεση στη βάση της β- 

Σύγκλισης είναι ότι όλες οι οικονομίες είναι δομικά όμοιες και επομένως 

χαρακτηρίζονται από το ίδιο κοινό steady state και ότι όλες οι χωρικές μονάδες ίσως να 

διαφέρουν μόνο εξαιτίας των αρχικώς τους συνθηκών εκκίνησης της διαδικασίας της 

Ανάπτυξης. Τούτο δεν σχετίζεται μόνο με τις οικονομικές επιδόσεις (growth rates),
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αλλά και με το μέγεθος της χωρικής μονάδας. Σε τελική ανάλυση, η ανικανότητα των 

υποδειγμάτων της β-Σύγκλισης να ενσωματώσουν τη διάσταση του σχετικού 

διαφοροποιημένου μεγέθους οδηγεί σε μη πραγματικά αποτελέσματα. Έτερα εργαλεία, 

όπως ενδεικτικά το WCV, λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα αυτό.

Από την άλλη πλευρά και στη βάση της χωρικής Συγκέντρωσης, η ύπαρξη των 

δυναμικών τοπικών εξωτερικοτήτων, που επιφέρουν χωρική Συγκέντρωση 

επιχειρήσεων και Απασχόλησης και οι οποίες στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως GKSS 

και ως HKT36, υπό την παρουσία των αντίθετών τους επιδράσεων, πιθανώς να 

οφείλεται είτε σε λανθασμένη διόρθωση του υποδείγματος παλινδρόμησης (τυχαία 

λάθη μέτρησης), είτε στην επίδραση της β-Σύγκλισης από το υπόδειγμα του Solow κατά 

τους Barro & Sala-i-Martin (1995). Καθώς αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται σε 

μειώσεις στην Οριακή Παραγωγικότητα των Εισροών, κατά τον Combes (2000) η 

αναφορά αυτή είναι μη συνεκτική με την παρουσία τοπικών τομεακών εξωτερικοτήτων.

Εν συντομία, ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της προσέγγισης τούτης εδράζεται στη 

τάση να επικεντρώνεται στη συμπεριφορά της „αντιπροσωπευτικής οικονομίας’. 

Συγκεκριμένα, ρίχνει φως στη μετάβαση της οικονομίας προς το δικό της steady state, 

αλλά δεν παρέχει καμία πρόβλεψη για τις δυναμικές ολόκληρης της διαστρωμματικής 

κατανομής του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Σε γενικές γραμμές, μία αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ ρυθμού Ανάπτυξης και αρχικών συνθηκών, μπορεί να συνδεθεί με αύξουσα, 

φθίνουσα ή στατική διαστρωμματική διάχυση του Εισοδήματος. Συνεπώς, μία μέθοδος 

που δεν διακρίνει μεταξύ Σύγκλισης, Απόκλισης ή Στασιμότητας είναι περιορισμένης 

χρησιμότητας ή ακόμα και καθόλου χρησιμότητας. Η αποτυχία αυτή είναι μία απλή 

θεώρηση του τι νοείται ως «αυταπάτη του Galton».

Για να αντιπαρέλθουμε του προβλήματος, έχει προταθεί ο συνδυασμός της προσέγγισης 

της β-Σύγκλισης με την ανάλυση στην εξέλιξη της μη σταθμικής διαστρωμματικής

36 Οι συγκεκριμένοι όροι προέρχονται από τη σχετική βιβλιογραφία των Glaeser et al. (1992) 

και Henderson et al. (1995), όπου και ελέγχεται κατά πόσο αυτές οι δυναμικές τοπικές 

εξωτερικότητες είναι περισσότερο σημαντικές στην ανάλυση της Μεγέθυνσης σε επίπεδο πόλης 

σε σχέση με τη Μεγέθυνση σε επίπεδο τοπικών τομέων παραγωγής. Τούτο το στοιχείο φέρνει 

ξανά στο προσκήνιο τις γνωστές εξωτερικότητες τύπου Marshall-Arrow-Romer της 

προηγούμενης ενότητας, όπου όσο υψηλότερη η Συγκέντρωση ενός τομέα παραγωγής σε μία 

πόλη τόσο υψηλότερη θα είναι η τοπική τομεακή Μεγέθυνση.
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Τυπικής Απόκλισης στο Λογάριθμο του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Και η διαχρονική 

μείωση αυτού του μέτρου Διασποράς είναι που ανέδειξε τη σ-Σύγκλιση3 . Εντούτοις, 

επικεντρώνοντας στο περιεχόμενο της σ-Σύγκλισης, τούτη δεν αντιπροσωπεύει και μία 

αποδοτική λύση: Αναλύοντας τις αλλαγές στη διαστρωμματική διασπορά του επιπέδου 

στο κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν παρέχεται καμία πληροφόρηση για το λεγόμενο ‘intra

distribution dynamics ’. Επιπλέον, μία σταθερή τυπική Απόκλιση συνάδει με τις αρκετά 

διαφορετικές δυναμικές μεταξύ των ποικίλων διαστρωμματικών Διασπορών και 

συνεπώς αυτή η εξέλιξη συνιστά επίμονη Ανισότητα (Arbia et al. 2006: 2).

1.4.2 Ε ιδικές διαστάσεις της ‘Σύγκλισης’

Ως γνωστόν η πορεία προς ένα κοινό επίπεδο Εισοδήματος αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ως απόλυτη Σύγκλιση [Barro & Sala-i-Martin (1995/1991) και Sala-i- 

Martin (1996a/1996b)]. Η υπόθεση ενός μοναδικού steady state ικανοποιείται μόνο 

όταν όλες οι οικονομίες έχουν τις ίδιες σημαντικές παραμέτρους σε σχέση με το 

επιτόκιο Αποταμίευσης, την πληθυσμιακή μεγέθυνση και την κεφαλαιακή υποτίμηση, 

και κυρίως ίδιο επίπεδο Τεχνολογίας (ίδια συνάρτηση παραγωγής). Η μόνη διαφορά 

περιορίζεται στο ‘capital endowment’. Μόνο μία ομοιογενής ομάδα οικονομιών, όπως 

οι χώρες του OECD ή οι ΗΠΑ, εκπληρώνουν τη συνθήκη περί όμοιων θεμελιωδών 

παραμέτρων. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ο μηχανισμός Σύγκλισης προς το ίδιο 

steady state εισόδημα, δηλαδή προς την απόλυτη Σύγκλιση.

Η υπόθεση της απόλυτης Σύγκλισης έγκειται, επομένως, στη Σύγκλιση προς μία steady 

state Ισορροπία και επιχειρηματολογεί ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα διαφορετικών 

χωρών-περιφερειών μακροχρόνια εξισώνεται. Τούτο δηλώνει το αισιόδοξο σενάριο 

Σύγκλισης (Paas & Schlitte, 2006: 2). Καθώς, όμως, οι οικονομίες διαφέρουν στα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά τους, θα μπορούσε να υιοθετηθεί μία ομάδα οικονομιών με 37

37 Το περιεχόμενο τη σ-Σύγκλισης είχε παλαιότερα χρησιμοποιηθεί στην εμπειρική 

βιβλιογραφία της Μεγέθυνσης. Τυπικά μετράται με τα διάφορα Μέτρα Διασποράς, όπως την 

Τυπική Απόκλιση, το Συντελεστή Μεταβλητότητας, ή το Συντελεστή Gini. Σε σχέση με μία 

αρνητική τιμή του Συντελεστή β, τούτο δεν εγγυάται ότι η εισοδηματική Διασπορά είναι 

μικρότερη στο τέλος της περιόδου απ’ ό,τι στην αρχή αυτής, ούτε και ότι οι περιφέρειες 

συγκλίνουν προς ένα κοινό steady state. Και τα δύο απαιτούν μία τιμή στο συντελεστή β μεταξύ 

-2 και 0.
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υπο-ομάδες, που να διαφέρουν στα steady state εισοδήματά τους. Οι ομάδες αυτές θα 

δηλώνουν τότε και πολλαπλά steady state. Διαφορές, λοιπόν, σε μία ποικιλία 

παραγόντων, που εδράζονται στο επίπεδο Τεχνολογίας, στο επίπεδο Εκπαίδευσης, στις 

κυβερνητικές πολιτικές κοκ, θα υπογράμμιζαν ότι οι οικονομίες ή οι ομάδες των 

οικονομιών έχουν και διαφορετικά steady state. Κάθε διαφορετικό steady state στο 

νεοκλασικό υπόδειγμα περικλείει το περιεχόμενο της σχετικής, παρά της απόλυτης, 

Σύγκλισης.

Το περιεχόμενο, επομένως, της σχετικής Σύγκλισης εστιάζει στην πιθανή χωρική 

ετερογένεια των παραμέτρων που επηρεάζουν τη Μεγέθυνση και οδηγούν σε 

διαφορετικά steady state. Τούτο, βέβαια, απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων μεταβλητών, 

που ενσωματώνουν στη σωστή πλευρά την παλινδρόμηση του αρχικού επιπέδου της 

Μεγέθυνσης. Τότε επιτυγχάνεται και έλεγχος των διαφορών αυτών. Η σχετική 

Σύγκλιση αποτελεί ένα ενδεχόμενο ακόμα και εάν η υπόθεση της απόλυτης Σύγκλισης 

δεν είναι έγκυρη. Στην περίπτωση δε της σχετικής Ισορροπίας, η Ισορροπία διαφέρει 

μεταξύ των οικονομιών και κάθε συγκεκριμένη οικονομία προσεγγίζει τη δική της 

μοναδική Ισορροπία (Paas & Schlitte, 2006: 10).

Εν κατακλείδι, η σχετική Σύγκλιση συνιστά και διαφορετικό βαθμό Σύγκλισης για τις 

φτωχότερες χώρες-περιφέρειες, που αναπτύσσονται ταχύτερα απ’ ό,τι οι πλούσιες, 

καθώς οι διάφοροι άλλοι σχετικοί παράγοντες ελέγχονται επ’ αυτού (Corrado et al. 

2004: 1). Στη σχετική Σύγκλιση, η Ανάπτυξη εξαρτάται από μία πιο ευρείας έκταση 

παράγοντες, πέρα από απλά τη χρησιμοποιούμενη Τεχνολογία και την Παραγωγικότητα 

ανά εργάτη. Παράγοντες όπως το πολιτικό σύστημα, στο οποίο η περιφέρεια 

λειτουργεί, είναι εξίσου σημαντικοί (E.Parliament, 2007a: 7).

Στη βάση του διαχωρισμού των εννοιών της Σύγκλισης, τα υποδείγματα της σχετικής 

Σύγκλισης περιλαμβάνουν έναν αριθμό οικονομικών, διαρθρωτικών ή δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των χωρών-περιφερειών, τα οποία σχετίζονται με την ανάλυση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και την εκτίμηση της επίδρασής τους στη Μεγέθυνση. Το 

γεγονός αυτό μετατοπίζει την επίδραση όλων αυτών των συνήθως σημαντικών 

διαρθρωτικών μεταβλητών και πιστοποιεί την ύπαρξη τάσεων Σύγκλισης μεταξύ χωρών- 

περιφερειών που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Ορισμένοι συγγραφείς είναι 

προσεκτικοί σχετικά με την αναγνώριση αυτών των υποδειγμάτων, τα οποία στην 

πράξη δεν μετρούν τη Σύγκλιση μεταξύ περιφερειών, αλλά μεταξύ steady state κάθε
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περιφέρειας. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, τα υποδείγματα δεν αναφέρουν τίποτα 

για την περιφερειακή Σύγκλιση, καθώς διαφορετικές περιφέρειες έχουν και διαφορετικό 

steady state (Petrakos et al. 2005: 6).

Συνήθως, για τον έλεγχο της περιφερειακής Σύγκλισης χρησιμοποιείται η μεθοδολογία 

της διαστρωμματικής OLS, με το ρυθμό μεταβολής στο κατά κεφαλήν εισόδημα να 

λαμβάνεται ως εξαρτημένη μεταβλητή και το αρχικό επίπεδο εισοδήματος ως 

επεξηγηματική μεταβλητή. Και τα δύο εκφράζονται σε Φυσικούς Λογαρίθμους. Το 

υπόδειγμα που εισάγει τις ψευδομεταβλητές για τις χώρες ερευνά για τη σχετική 

Σύγκλιση38, ενώ το υπόδειγμα απουσία αυτών ερευνά για την υπόθεση της απόλυτης 

Σύγκλισης (Paas & Schlitte, 2006: 2-3).

Καθώς, λοιπόν, το νεοκλασικό πλαίσιο, που προσανατολίζεται σε πολιτικές στην 

πλευρά της προσφοράς, θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές επιταχύνουν τη διαδικασία 

Σύγκλισης, αυξάνοντας το οριακό προϊόν του ιδιωτικού „Κεφαλαίου’, εντούτοις, σε μία 

κλειστή οικονομία το υπόδειγμα αυτό δεν είναι ίσως το βέλτιστο για να αναλύσει τις 

επιδράσεις των δημόσιων υποδομών και υπό το πρίσμα βεβαίως της Περιφερειακής 

Ολοκλήρωσης. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διερευνά με ρητό τρόπο την επίδραση 

των περιφερειακών πολιτικών στη βιομηχανική χωροθέτηση. Οι πολιτικές αυτές 

περικλείουν δύο διαστάσεις που επηρεάζουν τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων. 

Πρώτον, ενσωματώνουν τη μεταφορά αγοραστικής δύναμης στις φτωχές περιφέρειες 

και δεύτερον, καθώς κυρίως χρηματοδοτούν δημόσιες υποδομές, επηρεάζουν το κόστος 

Εμπορίου μεταξύ και εντός της/των περιφέρειας/ων. Καθώς, ο βαθμός που οι εθνικές 

κυβερνήσεις χρησιμοποιούν περιφερειακές πολιτικές πολύ διαφορετικά, συγκρίνοντας 

ως αναφορά ΗΠΑ και ΕΕ39, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η ταχύτητα

38 Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι η ανάλυση της σχετικής Σύγκλισης διερευνά διαφορετικά 

και όχι ένα κοινό steady state, κάθε εκτίμηση Σύγκλισης που περιλαμβάνει άλλες μεταβλητές, 

ακόμα και ψευδομεταβλητές για κάθε οικονομία, η σχετική Σύγκλιση είχε μία λιγότερο καθαρή 

επίδραση στην εισοδηματικά Διασπορά. Μόνο όταν οι διαφορές στα steady state απεικόνιζαν 

μία μικρή Απόκλιση, αναμενόταν μείωση των εισοδηματικών Ανισοτήτων. Εάν αυτές οι 

διαφορές ήταν υψηλές, τότε η σ-Σύγκλιση ίσως τελικώς να μην επιτευχθεί.

39 Επί παράδειγμα, η ταχύτητα Σύγκλισης στις ΗΠΑ μεταξύ 1980-1990 ήταν 1,7%, έναντι 2% 

της σχετικής βιβλιογραφίας (Sala-i-Martin, 1996a). Μεταξύ 1950-1990, το σχετικό ποσοστό 

ήταν 1,5% για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Παρ’ όλα αυτά, εντός των ευρωπαϊκών χωρών, το 

ποσοστό ήταν αρκετά διαφορετικό: 1,4% για τις γερμανικές περιφέρειες, 1,6% για τις γαλλικές,
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Σύγκλισης καθορίζεται από θεμελιώδεις οικονομικούς μηχανισμούς, πέραν αυτών που 

οι δημόσιες πολιτικές εξηγούν (Martin, 1997: 14, 17-25).

1.4.3 Σύγχρονες εκδοχές

Μεθοδολογικά, η μεγάλη πλειοψηφία των προγενέστερων εμπειρικών ερευνών στη 

Μεγέθυνση και στη Σύγκλιση έχει εξελιχθεί σε σχέση με την αρχική διαστρωμματική 

σταθερή ανάλυση παλινδρόμησης, και η οποία εμφάνιζε και μία αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ αρχικού Εισοδήματος και μέσης ετήσιας Μεγέθυνσης σε μεταγενέστερες 

περιόδους. Τούτο αποτελεί και μία απόδειξη της υπόθεσης της β-Σύγκλισης. Παρ’ όλα 

αυτά, η καταλληλότητα αυτής της μεθόδου έχει δεχθεί κριτική από τον Danny Q uah

(1993), που απέδειξε ότι μία αντίστροφη σχέση μεταξύ Εισοδήματος και Μεγέθυνσης 

είναι συμπαγής με μία σταθερή cross-country μεταβλητή.

Εκτός αυτού, ο Danny Quah υπογράμμιζε ότι το ζήτημα της Σύγκλισης μπορεί να 

συνδεθεί με την εξέλιξη ολόκληρης της εισοδηματικής κατανομής. Χρησιμοποιώντας 

μία προσέγγιση δυναμικής κατανομής, ο Quah περιέγραψε της εξέλιξη της κατά 

κεφαλήν εισοδηματικής κατανομής μεταξύ χωρών της περιόδου 1960-1988, με μία 

αυξανόμενη Πόλωση πλούσιων και φτωχών χωρών σε δύο σημεία (‘twin peaks’)40 ή 

δύο κορυφές στην καμπύλη της εισοδηματικής πορείας στο ‘Χρόνο’ (Σχήμα 2).

Η προσέγγιση της δυναμικής κατανομής από τον Quah έχει αποκτήσει σημαίνουσα 

δημοφιλία κυρίως ως προς τη διερεύνηση της Σύγκλισης μεταξύ περιφερειών της ΕΕ. 

Διάφορες πρωτοποριακές εργασίες απέδειξαν, (εν προκειμένω Quah, 1996a), ότι η 

εισοδηματική κατανομή 78 δυτικοευρωπαϊκών περιφερειών επιπέδου NUTS2 

ακολουθούσε ένα παρόμοιο πρότυπο αυξανόμενης δυ-Πολικότητας για την περίοδο 

1980-1989. Παρόμοιες εργασίες (επί παραδείγματι Enflo, 2005) κατέληξαν σε μία 

υψηλά επίμονη εισοδηματική κατανομή 122 Λειτουργικών Αστικών Περιοχών * 40

3% για τις βρετανικές, 2,3% για τις ισπανικές, 1% για τις ιταλικές. Με πιο δραματικό τόνο, το 

ποσοστό Σύγκλισης φθάνει το 1,3% μεταξύ 1978-1990 στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και δεν 

παρατηρήθηκε καμία Σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών εντός των χωρών τη συγκεκριμένη 

περίοδο.

40 Η ανάδειξη της δυ-Πολικότητας αυτής παρουσιάζεται και ως προς την κατανομή της 

παραγωγικότητας της ‘Εργασίας’ μεταξύ 1980-2002, όπως μας παρέχει η προσέγγιση της 

δυναμικής κατανομής του Quah (1993/1997).
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(‘Functional Urban Regions’), όπως επίσης και σε μία μακροπρόθεσμη τάση μίας 

ομάδας υψηλών εισοδηματικά αστικών περιφερειών (Αμβούργο, Στουτγάρδη, Μόναχο, 

Φρανκφούρτη, Ντίσελντορφ, Παρίσι), που αναπτύσσονται πέρα από το υπόλοιπο της 

εισοδηματικής κατανομής της περιόδου 1978-1994.

Σχήμα 2: Καμπύλη Γυ-ΠολικήςΚατανομής ('‘Twin-peaked distribution’)

Πηγή: D urlauf & Q uah (1998)

Η εναλλακτική αυτή προσέγγιση του Quah έχει στην πράξη ως απώτερο σκοπό να 

ενσωματώσει τις πληροφορίες του ‘intra-distribution dynamic’ στο περιεχόμενο της σ- 

Συγκλισης. Η μέθοδος που προτάθηκε, γνωστή ως ‘intra-distribution dynamics ’ από τον 

Quah (1997/1996b), εξέταζε απευθείας τον τρόπο μεταβολής της συνολικής 

εισοδηματικής κατανομής στο ‘Χρόνο’ και επομένως εμφάνιζε και επιπλέον 

πληροφόρηση απ’ ό,τι η εμπειρική Σύγκλιση μέσω της παλινδρόμησης. Συνεπώς, η 

«Νέα» προσέγγιση περιλαμβάνει τη μελέτη της συνολικής κατανομής σε επίπεδο κατά 

κεφαλήν εισοδήματος για μία ομάδα οικονομιών.
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Η μεθοδολογία του Quah είναι σχετικά απλή και κατανοητή. Με ένα υπόδειγμα 

πιθανοτήτων περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μία δεδομένη οικονομία (περιφέρεια 

ή χώρα) σε μία δεδομένη τάξη κατανομής εισοδήματος στο χρόνο t μετακινείται προς 

μία άλλη τάξη-κλίμακα σε μεταγενέστερη περίοδο t+Ι.  Για h διαφορετικές τάξεις 

εισοδήματος και για T χρονικές περιόδους, προσδιορίζεται η κατανομή στο κατά 

κεφαλήν εισόδημα στο χρόνο t (Ft) και η σχετιζόμενη πιθανότητα μετάβασης ( f t ) από 

την τάξη i στην τάξη j, μέσω μίας μήτρας Μ.

Η μήτρα αυτή αποτελείται από μεταβλητές, όπως το απόθεμα Φυσικού και 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου, περιβαλλοντικές μεταβλητές, το λόγο της δημόσιας δαπάνης 

στο GDP, τα ποσοστά γονιμότητας, το βαθμό οικονομικής αστάθειας κοκ. Με σταθερή 

τη μήτρα αυτή, παρατηρείται σχετική Σύγκλιση εάν η τιμή του συντελεστή β  είναι 

αρνητικά σημαντική και οι οικονομίες που τείνουν σε διαφορετικά ποσοστά 

Μακροχρόνιας Μεγέθυνσης, δεν μοιράζονται και τις ίδιες αρχικές συνθήκες. Υπό αυτές 

τις επισημάνσεις, ανιχνεύουμε ότι παρόμοιες οικονομίες συγκλίνουν στην ίδια 

μακροχρόνια Ισορροπία (‘convergence club’), αλλά μικρή ή καθόλου Σύγκλιση 

παρατηρείται μεταξύ οικονομιών με πανομοιότυπα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και 

πανομοιότυπες αρχικές συνθήκες, αρκετά όμοια και αρκετά όμοιες για να τείνουν στην 

ίδια steady state Ισορροπία (Debarsy & Ertur, 2006: 4).

Η γενική παρατήρηση, σε αναλογία με την «αυταπάτη του Galton», στον πληθυσμό, 

είναι ότι τα εισοδηματικά ύψη (μέγιστα) των μελών μίας μοναδικής οικογένειας τείνουν 

να συγκλίνουν ως προς τα μέσα επίπεδα επιβίωσης αυτών των μελών της οικογένειας. 

Τούτο, όμως, δεν συνιστά ότι η Διασπορά στα εισοδηματικά ύψη (μέγιστα) κατά μήκος 

του συνολικού πληθυσμού θα έχουν μειωθεί. Παρομοίως, η σχετική Σύγκλιση δεν θα 

υποδεικνύει απαραιτήτως και περιορισμένη Διασπορά Εισοδημάτων (Quah, 1993). 

Αυτό που περιγράφει ο Quah είναι μία μετατόπιση ή μία μετακίνηση των οικονομιών- 

περιφερειών-χωρών σε διαφορετική εισοδηματική κλίμακα. Τούτες οι εισοδηματικές 

κλίμακες συγκροτούν τις γνωστές επιλεκτικές τάσεις και ομαδοποιήσεις (‘convergence 

clubs’) (Σχήμα 3). Τούτο αναφέρεται από τον Ben-David (1994) και την κατάσταση 

όπου πλουσιότερες οικονομίες συγκλίνουν προς ένα υψηλό επίπεδο εισοδήματος, 

αντίθετα με τις φτωχότερες που συγκλίνουν σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Νεότερες 

εργασίες (Magrini & Cheshire, 2005) έχουν, επίσης, υπογραμμίσει τούτη τη εξέλιξη 

των ‘convergence clubs’ και το ‘twin-peaked distribution’. Εάν οι διαφορές στις
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συνθήκες αυτών των steady state, ως προς επί παράδειγμα το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, 

τελικώς εμφανισθούν, οι φτωχότερες οικονομίες θα παραμείνουν στην ομάδα χαμηλού 

εισοδήματος, εκτός και εάν μία ουσιώδης άνοδος στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο αυξήσει το 

Εισόδημα σε αυτό το συγκεκριμένο steady state.

Το φαινόμενο των ‘convergence clubs’, όπως αναφέρεται ενδεικτικά από τους Quah 

(1993/1996b/1997) και Ben-David (1994), εστιάζει στο γεγονός ότι η έρευνα ως προς 

τη Σύγκλιση πρέπει να αφορά πρωτίστως μακροχρόνιες κατανομές, όπου η υψηλότερη 

Διασπορά των κατανομών θα συνιστά μία κανονική κατανομή ή μία πολύ-τροπικότητα, 

το οποίο με τη σειρά του συνιστά ένα ‘convergence club’. Το περιεχόμενο αυτών των 

‘convergence clubs’ αιχμαλωτίζει τις ειδικεύσεις των οικονομιών. Με τον τρόπο αυτό, 

επιτρέπει την ενσωμάτωση κάποιου είδους χωρικής ετερογένειας μεταξύ των 

οικονομιών στο κύριο σώμα των παραμέτρων της Σύγκλισης, και ειδικότερα ως προς τη 

χωρική τους αστάθεια (Debarsy & Ertur, 2006: 3, 4).

Σχήμα 3: Καμπύλη ‘Club Convergence’

n q y ^ D u r la u f  & Q uah (1998)
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Η ουσία του ‘convergence clubs’ είναι σχετικά διαφορετική απ’ ό,τι η νεοκλασική 

Σύγκλιση των Barro & Sala-i-Martin. Στην απόλυτη και στη σχετική Σύγκλιση, η ιδέα 

της μοναδικότητας των steady state είναι η πλέον βασική. Στην απόλυτη Σύγκλιση, η 

μοναδικότητα αυτή είναι ξεκάθαρη, ώστε να αντιληφθούμε ότι κάθε οικονομία τείνει 

προς την ίδια μακροχρόνια Ισορροπία. Στη σχετική Σύγκλιση, αν και κάθε οικονομία 

τείνει προς τη δική της Ισορροπία, δεδομένων των διαρθρωτικών της χαρακτηριστικών, 

τούτο το steady state είναι και μοναδικό. Στις διάφορες εργασίες πέριξ του 

‘convergence clubs’, κυρίαρχη ιδέα αποτελεί αδιαμφισβήτητα η πολυπλοκότητα των 

επί μέρους Ισορροπιών. Σχετικώς επ’αυτού, οι Durlauf & Johnson (1995) δεν 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μίας παγκόσμιας διαδικασίας Σύγκλισης, αλλά ανιχνεύουν 

την ύπαρξη πολλών επί μέρους clubs.

Σε εμπειρικό επίπεδο, (Corrado et al. 2004), τα αποτελέσματα είναι αρκετά διαφορετικά 

μεταξύ των τομέων παραγωγής. Για τον πρωτογενή τομέα (γεωργία), το ‘convergence 

club’ επηρεάζονται από γεωγραφικούς παράγοντες. Τούτο ίσως εξαρτάται είτε από τις 

όμοιες συνθήκες εκκίνησης, που προσδιορίζουν και τα τοπικά ‘convergence clubs’ 

κατά τους Durlauf & Johnson (1995), είτε από όμοιες κλιματικές συνθήκες, που 

διευκολύνουν την τεχνολογική Διάχυση μεταξύ περιφερειών. Για τη μεταποίηση, τα 

αποτελέσματα δείχνουν γενικά ένα μηδαμινό βαθμό Σύγκλισης. Στην πράξη, στον 

πρωτογενή τομέα η παραγωγή διαφορετικών αγαθών σημαίνει ότι η Τεχνολογία δεν 

διαχέεται χωρίς δυσχέρειες. Τούτο δημιουργεί, όπως ήδη τονίσθηκε προηγουμένως, 

πρότυπα περιφερειακής Ειδίκευσης στην Ευρώπη. Στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες), 

οι ομάδες-συστάδες (‘clusters’) επιδεικνύουν περισσότερη Σύγκλιση, καθώς τυπικά 

είναι ο τομέας έντασης ‘Γνώσης’, που υπερβαίνει Αποστάσεις και Γεωγραφίες. 

Εντάσσοντας στην έρευνα και την επίδραση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 

Ταμείου Συνοχής στη σύνθεση του ‘ convergence clubs’, στη γεωργία η συσχέτιση με 

την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση παραμένει σταθερή και συνεπώς περιφέρειες με 

όμοιους στόχους βιώνουν παρόμοιο πρότυπο ομάδας. Μόνο στις υπηρεσίες, ο δείκτης 

δείχνει αύξηση, που στην ευρωπαϊκή οπτική αποτελεί μία σημαντική εξωτερικότητα. 

Επιπροσθέτως, υπογραμμίστηκε από τον Quah, ότι η κεντρική ιδέα του steady state 

βρίσκεται σύμφωνη με την πραγματικότητα της εμπειρικής δυναμικής. Τούτο είναι και 

μία κριτική στη μεθοδολογία του Barro και της υπόθεσης περί ενός steady state 

μονοπατιού Ανάπτυξης, εύκολα προσεγγίσιμο μέσω μίας σταθερής χρονικής τάσης. Ο
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Quah υποδεικνύει ότι τα δεδομένα δεν αντιμετωπίζουν αυτή την άδηλη (άρρητη) 

υπόθεση και οι τάσεις στην Ανάπτυξη μίας πραγματικής οικονομίας δεν είναι με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο σταθερές και ομαλές. Για το σκοπό αυτό, συνηγορεί υπέρ των 

δυναμικών υποδειγμάτων, χρησιμοποιώντας εν προκειμένω ‘Markov chain models ’41. 

Τούτα τα υποδείγματα περιλαμβάνουν τη στοχαστική Ισορροπία, ως μία σταθερή 

Συνάρτηση Πιθανοτήτων των περιφερειών και τα οποία επιπροσθέτως ενσωματώνουν 

στην ανάλυση διαφορετικά επίπεδα ευημερίας ή Παραγωγικότητας. Τούτο εισάγει ένα 

ρεαλιστικό περιεχόμενο στην Ισορροπία, καθώς οι συναρτήσεις των πιθανοτήτων 

λαμβάνονται ως σταθερές μεταβλητές του συστήματος και όχι οι περιφέρειες ή οι 

χώρες. Αντιθέτως, οι περιφέρειες ή οι χώρες (αναλόγως του χωρικού επιπέδου 

αναφοράς) μέσω του ‘Χρόνου’ και του ‘Χώρου’ έρχονται σε κατάσταση Ισορροπίας υπό 

τις συνθήκες της στοχαστικής επίδρασης (Fingleton, 1999a: 20-21, 25).

Τα υποδείγματα ‘intra-distribution dynamic’, επομένως σε γενικές γραμμές, επιχειρούν 

να απαντήσουν στο ερώτημα της παρατηρούμενης εισοδηματικής κατανομής σε 

διαφορετικά χρονικά σημεία, στον τρόπο καταγραφής αυτής της κατανομής σε μία 

διαστρωμματική τάξη για το σύνολο των οικονομιών μακροχρόνια και εν τέλει στο 

‘Χρόνο’ που απαιτείται για να εκπληρωθεί τούτη η πορεία της εισοδηματικής 

κατανομής. Ένα σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξη τέτοιων υποδειγμάτων 

προέρχεται από το γεγονός ότι μία μεγάλη ομάδα παγκόσμιων οικονομιών δεν 

εμφανίζουν Σύγκλιση σε ένα κοινό επίπεδο Εισοδήματος. Τα ‘Markov chain models’ 

είναι συμβατά με τα διαφορετικά υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης, αντίθετα με 

ό,τι συνέβαινε στη β-Σύγκλιση. Εμβαθύνοντας στον τύπο των εξειδικευμένων τούτων 

των ‘Markov chain models ’, το περιεχόμενό τους πιθανώς να περιλαμβάνει εξίσου το 

νεοκλασικό υπόδειγμα ή/και το υπόδειγμα της Ενδογενούς Μεγέθυνσης.

41 Ένα ‘Markov chain model ’ θεωρεί μία ομάδα I πιθανών επιπέδων Εισοδήματος (χαμηλό, 

μέσο, κάτω του μέσου, υψηλό). Επομένως, το Εισόδημα θεωρείται ως μία διακριτή μεταβλητή. 

Με βάση το γεγονός αυτό και την υπόθεση Σταθερών Πιθανοτήτων Μετάβασης, 

κατασκευάζεται ένας Πίνακας Μετάβασης M με Ι*Ι, όπου στήλες και γραμμές ορίζονται από 

τα επίπεδα του Εισοδήματος. Συνεπώς, κάθε στοιχείο του Πίνακα σε μία στήλη δείχνει την 

πιθανότητα μετακίνησης από μία εισοδηματική τάξη σε μία άλλη. Το πλέον ενδιαφέρον 

στοιχείο είναι τα μακροχρόνια όρια της κατανομής, που προσδιορίζει το άπειρο.
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Κατά την προσέγγιση και την όλη οπτική του Fingleton (1999a: 4), και τούτα τα 

υποδείγματα περιλαμβάνουν ορισμένους εγγενείς περιορισμούς. Πρώτον, δεν είναι 

εξειδικευμένα σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά σχετίζονται μόνο με ένα σύστημα 

περιφερειών στοχαστικής Ισορροπίας. Κατά δεύτερον, είναι κατά κάποιο τρόπο ασαφή 

σε όρους θεωρητικής επικράτησης. Τρίτον, αγνοούν το ρόλο της χωρικής 

αλληλεπίδρασης ή των εξωτερικοτήτων στις δυναμικές περιφέρειες. Καθώς η βασική 

ιδέα της στοχαστικής Ισορροπίας περιστρέφεται γύρω από τα ‘Markov chain models 

λόγω ακριβώς αυτών των περιορισμών per se, δεν παρέχουν μία σύγχρονη και 

πρωτοποριακή ανάλυση, απαραίτητη για τη βαθύτερη κατανόηση των αιτίων και της 

επίμονης ύπαρξης των περιφερειακών διαφορών. Για το λόγο αυτό, προτείνεται το 

δυναμικό Verdoorn Law με τις χωρικές εξωτερικότητες, τη διαδικασία ‘catching-up’ 

και τις άλλες επιδράσεις που ενσωματώνει η στοχαστική ισορροπία.

Σύμφωνα με την οπτική των Herz & Vogel (2003), οι ασκούντες κριτική σε αυτού του 

τύπου τη μεθοδολογία, δίνουν έμφαση στο ό,τι οι παλινδρομήσεις της β-Σύγκλισης 

ενσωματώνουν τη συνολική δυναμική της κατανομής με μία μόνο εκτίμηση. Από την 

άποψη της ‘Οικονομικής Γεωγραφίας’, η κριτική εστιάζει στο ό,τι η ανάλυση 

παλινδρόμησης λανθασμένα υποθέτει γραμμική σχέση μεταξύ ανεξάρτητων και 

εξαρτημένων μεταβλητών και για το λόγο αυτό δεν είναι σε θέση να αιχμαλωτίσει τη 

μη γραμμική συνάφεια της χωρικής κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Επομένως, σε σύγκριση με αυτή την ανάλυση ή την αντίστοιχη με την ‘Markov chain 

analysis’, οι θιασώτες της πρώτης τονίζουν το κύριο πλεονέκτημά της, το οποίο 

έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει έλεγχο υποθέσεων ως προς την επίδραση 

διαφορετικών οικονομικών μεταβλητών στην Οικονομική Μεγέθυνση.

Σε πρόσφατη αναφορά, το ‘ intra-distribution dynamics’ έχει μελετηθεί όχι από τη 

μεθοδολογία του ‘Markov chain analysis’, αλλά μέσω της εκτίμησης της σχετικής 

πυκνότητας, με τη χρήση ‘stochastic kernel estimators’. Αυτές οι νεότερες εργασίες, 

που χρησιμοποιούν μη παραμετρικούς ‘ stochastic kernel estimators', παρέχουν μία 

περιγραφική υπόθεση σχετικής πυκνότητας στη γνωστή διαστρωμματική κατανομή του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος. Με τον τρόπο αυτό, μεταχειρίζονται τη συνάρτηση της 

σχετικής πυκνότητας ως δι-μεταβλητή συνάρτηση. Πρέπει, εξίσου να σημειωθεί ότι η 

συνάρτηση της σχετικής πυκνότητας αποτελεί αλληλουχία αστάθμιστων συναρτήσεων. 

Επομένως, σύμφωνα με τους Arbia et al. (2006), και σε αντιστοιχία με τον Magrini
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(2004) και τη μεθοδολογία του Quah, το ‘intra-distribution dynamic’ και το ‘Markov 

chain analysis’, παρά τις ελλείψεις, αποτελούν μία μεθοδολογία πολύ περισσότερο 

διαφωτιστική απ’ ό,τι εκείνη της παλινδρόμησης, που επικεντρώνεται μόνο στη 

συμπεριφορά της αντιπροσωπευτικής οικονομίας.

Εμπειρικές έρευνες στην ανάλυση της Σύγκλισης υπό τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

υποθέτουν ότι η Πιθανότητα Μετάβασης παραμένει σταθερή στο ‘Χρόνο’, ώστε νε 

είναι σε θέση να γίνουν προβλέψεις γύρω από την περιορισμένη κατανομή Ισορροπίας. 

Εάν επιτρεπόταν οι Πιθανότητες αυτές να αλλάζουν, θα ήταν αδύνατο να γίνουν 

προβλέψεις. Παρ’ όλα αυτά, οι Fingleton (1997) και Magrini (1999) υποστηρίζουν ότι 

τούτη η υπόθεση δεν είναι πλήρως ρεαλιστική, καθώς στον πραγματικό κόσμο μία 

σημαντική αλλαγή επί παράδειγμα στο μίγμα της πολιτικής μπορεί να τροποποιήσει τις 

Πιθανότητες Μετάβασης. Υπό τούτο το περιεχόμενο, το ‘kernel density estimator ’ 

εφαρμόζεται συχνά σε υποθέσεις σταθερής συμπεριφοράς και για το λόγο αυτό, οι 

εκτιμητές έχουν κάποια μη επιθυμητή αμεροληψία, που ενδεχομένως και να επηρεάζει 

το ‘intra-distribution dynamic’ και συνεπώς να παράσχει λανθασμένες ενδείξεις γύρω 

από την πραγματική διαδικασία Σύγκλισης. Επιπρόσθετα, και η παραδοσιακή μέθοδος 

οπιτικοποίησης της παραγωγής στη σχετική εκτίμηση της πυκνότητας να μην είναι 

κατάλληλη (Arbia et al. 2006: 2, 13-14).

Ταυτοχρόνως, τα αποτελέσματα της εκτιμημένης κατανομής Ισορροπίας με ‘Markov 

chain analysis’ δύναται να είναι αρκετά ευαίσθητη στην επιλεγόμενη εισοδηματική 

κατάταξη και στο μέγεθος τούτων των εισοδηματικών τάξεων. Ένα υπόδειγμα με 

περισσότερες τάξεις είναι πιο πιθανό να αποκαλύπτει χαρακτηριστικά πολλαπλών 

‘peak’ ή πολλαπλών ‘convergence clubs’. Οπότε, βάσει του Quah (1997/1996b), 

επιλέγεται μία συνεχόμενη στο ‘Χώρο’ εισοδηματική τάξη, παρά μία τάξη με 

περισσότερες συνεκτικές επιλογές. Η τελική, συνεπώς, επιλογή γίνεται με το ‘stochastic 

kernel estimates’ και όχι με τον Πίνακα Πιθανοτήτων Μετάβασης. Τούτη η προσέγγιση 

του Danny Quah επιτρέπει επί τοις ουσίας τη διερεύνηση της δυναμικής μεταξύ δύο 

σημείων στο ‘Χρόνο’. Πλεονεκτεί δε καθότι συνιστά και μία περισσότερο συνεκτική 

μεθοδολογία στη μελέτη ενός σημαντικού αριθμού χρονικών περιόδων, πέραν των δύο. 

Με το ‘ Markov chain analysis’ ξεκαθαρίζεται προσθέτως ότι οι οικονομίες δεν τείνουν 

να συγκλίνουν προς ένα και μόνο σημείο steady stateεισοδήματος. Ούτε και η 

διαστρωμματική ανάλυση, ούτε και η ανάλυση Σύγκλισης με panel data επαρκώς
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επιχειρηματολογούν έναντι των θέσεων του Quah. Εν τέλει, η Ισορροπία της 

εισοδηματικής κατανομής στις παγκόσμιες οικονομίες θα είναι διπλής τάξης ή δύο 

κορυφών (‘twin-peaks’), με άνω και κάτω του μέσου αντίστοιχα ‘convergence clubs’.

1.5 Συ»περάσ»ατα - Κύριες διαπιστώσεις

Η εμφάνιση έντονων περιφερειακών Ανισοτήτων μετά τη δεκαετία του 1950 

απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί την επιστήμη και την πολιτική. Η διατύπωση 

επί μέρους θεωριών, υποδειγμάτων, αναλύσεων, προσεγγίσεων κοκ, έρχεται στην ουσία 

να καλύψει το κενό που αφήνει η ατελής εφαρμογή ή/και αποτυχία του μηχανισμού της 

Αγοράς και εν γένει του νεοκλασικού υποδείγματος. Από την επικράτηση των 

‘θεωριών Διασποράς' (‘dispersion theories’), όπου το νεοκλασικό υπόδειγμα και η 

κλασική Ρικαρντιανή θεωρία εμπορίου κατείχαν κυρίαρχη θέση, στις ‘θεωρίες 

Συγκέντρωσης ή Συσπείρωσης’ (‘agglomeration theories’), στη θεωρία Ενδογενούς 

Μεγέθυνσης, στη Νέα Οικονομική Γεωγραφία, στη νέα θεωρία Μεγέθυνσης κοκ, η 

συνολική αυτή διαχρονική θεωρητική εξέλιξη είναι αρκετά αποκαλυπτική.

Στη σχηματική αυτή περιγραφή φαίνεται να τροποποιείται σχετικά και το περιεχόμενο 

των διαφόρων επί μέρους θεωριών. Παρατηρείται μετατόπιση  από την έννοια της 

Διασποράς σε εκείνη της Συγκέντρωσης και ακολούθως σε εκείνη της Σύγκλισης. Το 

σχετικό ερώτημα που προκύπτει αφορά στο κατά πόσο τούτη η ‘μετακίνηση’ είναι 

μονοσήμαντη και γραμμική προς τα εμπρός. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όντως είναι 

η ακολουθητέα διαδρομή, δεν παύει να αποτελεί μία ξεκάθαρη πραγματικότητα το 

γεγονός ότι η βιβλιογραφία επ’ αυτού τονίζει, όχι μόνο τη μεταβολή στο περιεχόμενο 

των διαφόρων θεωριών, αλλά πολύ περισσότερο τονίζει τη σημασία αυτής της 

μεταβολής και το τι πρεσβεύουν σήμερα οι έννοιες της ‘Σύγκλισης’ και της 

‘ Διασποράς".

Η αλλαγή και ο αέρας που επέφεραν οι νεότερες προσεγγίσεις διαφοροποίησαν με 

εμφανή τρόπο τον ορθόδοξο ή παραδοσιακό τρόπο σκέψης. Απέναντι στη νεοκλασική 

οπτική, η «Νέα» σκέψη έφερε στο προσκήνιο τις έννοιες της ‘Αστικοποίησης’, της 

‘Ενδογενούς Ανάπτυξης’, της ‘Νέας Γεωγραφίας’, του ‘convergence clubs’, των ‘twin- 

peaks’ και όχι μόνο. Η αλλαγή τούτη περιέκλειε και την έννοια του κινδύνου (risk), που 

συνεπαγόταν το «Νέο Περιβάλλον». Όπως υπογράμμιζε και ο Phillip Martin (1997), ο 

κίνδυνος η περιφερειακή εμπορική Ολοκλήρωση στην Ευρώπη πιθανώς να συνδεόταν
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με την αυξανόμενη Ανισότητα μεταξύ των περιφερειών. Τούτο έδωσε και την 

απαραίτητα ώθηση σε policy makers να ασχοληθούν και να εντρυφήσουν πιο 

επισταμένα με το όλο ζήτημα. Έως και σχετικά πρόσφατα, η αισιόδοξη νεοκλασική 

οπτική βασιζόταν σε επιχειρήματα που οι οικονομολόγοι της mainstream οικονομικής 

σκέψης στο Εμπόριο, στη μετανάστευση και στη διαδικασία Μεγέθυνσης δύσκολα 

μπορούσαν πλέον να αποδεχθούν. Εκτός των άλλων, ένα χαμηλό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας (‘απόλυτο πλεονέκτημα’ στην κλασική θεωρία Εμπορίου42) δεν 

απέκλειε τη λήψη κάποιου οφέλους από το Εμπόριο, το οποίο και βασίζεται ακριβώς 

από αυτό. Καθώς λοιπόν, ούτε οι policy makers ούτε οι οικονομικοί επιστήμονες ήταν 

έτοιμοι να απεμπολήσουν τα οφέλη από την Εμπορική Ολοκλήρωση (Martin, 1997: 2

3), μία φυσιολογική κίνηση θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τις δημόσιες πολιτικές, ώστε 

και να αντιπαρέλθουμε των αυξανόμενων περιφερειακών Ανισοτήτων και να 

εξισορροπηθεί η Ανάπτυξη και η ευημερία. Η αναγέννηση ή η «ανάσταση» του 

ενδιαφέροντος τη δεκαετία του 1980 για τις ευρωπαϊκές περιφερειακές πολιτικές ήρθε 

ακριβώς στην ώρα που σε εθνικό επίπεδο η αξιολόγηση των περιφερειακών πολιτικών 

ήταν απογοητευτική.

Υπό το πρίσμα τούτου του πλήρως διαφοροποιημένου πλαισίου (Panteladis, 2002: 380, 

383), οι εμπορικές σχέσεις και το επίπεδο Ανάπτυξης δεν καθορίζονται πλέον από 

αμετάβλητα πρότυπα ‘ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων’. Κατά την άποψη αυτή, η 

σωρευτική αιτιότητα του Myrdal (1957) έχει δημιουργήσει Συγκεντρώσεις 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, που σχηματικά τις 

ονομάζουμε ‘Βόρειες’, και έχουν αφήσει άλλες περιοχές, έστω ‘Νότιες’, να είναι 

περισσότερο εξαρτώμενες από πρωταρχικές δραστηριότητες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το 

πρότυπο Ανάπτυξης και το πρότυπο στο Εμπόριο να καθορίζονται από την Ιστορία, όχι

42 Η κλασική θεωρία Εμπορίου κατά τον Martin (1997) πήγαινε ένα βήμα πιο μπροστά, καθώς 

προέβλεπε ότι η Περιφερειακή Ολοκλήρωση θα επέφερε Σύγκλιση. Ακόμα και με βάση το 

περιεχόμενο των θεωριών Διασποράς, αυτό για το οποίο γίνεται λόγος και φαίνεται να αποτελεί 

τον κύριο αντικειμενικό Στόχο είναι ακριβώς η ‘Σύγκλιση’. Δύο πρόσφατες τάσεις με 

σημαντική επίδραση στη βιβλιογραφία, διαφοροποίησαν την όλη συζήτηση και τροποποίησαν 

την οπτική μας: Η νέα θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και το μήνυμα που εξέπεμψε η Νέα 
Οικονομική Γεωγραφία ή η νέα θεωρία Χωροθέτησης.
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μόνο σε θεωρητική βάση. Στο ίδιο μήκος κύματος, κάνει την εμφάνιση της όλο και πιο 

έντονα μία διάσταση, που έως τότε η οικονομική σκέψη αγνοούσε ή αποσιωπούσε, μη 

δυνάμενη τελικώς να αντιληφθεί τις πραγματικές και ουσιαστικές διαστάσεις του 

προβλήματος των Ανισοτήτων και της Ανισοκατανομής. Η εισαγωγή της μεταβλητής 

του ‘Χώρου’ υπό μία νεοκλασική οικονομική ανάλυση δημιούργησε εν τέλει 

σημαντικές περιπλοκές, καθότι προσέθεσε ατέλειες στο μηχανισμό της Αγοράς, 

κατήργησε την υπόθεση περί αυτόματου μηχανισμού αυτής, και προκάλεσε α-συνέχειες 

στις συναρτησιακές σχέσεις. Σύμφωνα με τις παλαιότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 

(Ροβολής, 2003: 83), και για να τονισθεί η σημασία τους, οι οικονομικές πολιτικές για 

το ‘Χώρο’, ήταν αυτές ακριβώς που προέρχονταν μέσα από τις θεωρητικές απόψεις και 

διαμορφώνονταν στα πλαίσια της ‘(Οικονομικής) Γεωγραφίας’, της Περιφερειακής 

Επιστήμης και των Αστικών Οικονομικών. Η παραδοσιακή άποψη ότι είναι αυτονόητο 

τα οικονομικά φαινόμενα να συμβαίνουν σε ορισμένο τόπο συνδέεται σαφώς με την 

παράλειψη των χωροταξικών σχέσεων και των προβλημάτων που δημιουργεί η 

διάρθρωσή τους. Έως τότε, οι οικονομολόγοι θεωρούσαν ως το πλέον κρίσιμο 

πρόβλημα εκείνο του ‘Χρόνου’ και όχι του ‘Χώρου’. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε 

πριν από σχεδόν δύο αιώνες η γερμανική οικονομική σκέψη (von Thunen, Losch, 

Christaller, Weber), με τη θεωρητική διερεύνηση του προβλήματος του τόπου 

εγκατάστασης από μικρο-οικονομική σκοπιά (Κόνσολας, 1997: 133-1139, 141, 162

166).

Η αγνόηση της διάστασης του ‘Χώρου’, των χωρικών αλληλεπιδράσεων, της χωρικής 

ετερογένειας κοκ, κατά τους Debarsy & Ertur (2006) συνδέεται πρωτίστως με το 

διαχωρισμό των περιορισμών που τίθενται στη συνολική προσέγγιση, όπου ο ‘Χώρος’ 

κατά το μέγιστο ποσοστό αποτελεί αντικείμενο μελέτης της Περιφερειακής Επιστήμης 

και της Επιστήμης της ‘Γεωγραφίας’. Κατά δεύτερον, σχετίζεται με το γεγονός ότι η 

σύλληψη της χωρικής επίδρασης σε μία παλινδρόμηση, ως ένα ευρέως 

χρησιμοποιημένο νεοκλασικό εργαλείο, παράγει πληθώρα προβλημάτων και 

δυσχερειών. Παρ’ όλα αυτά, η δυσχέρεια αυτή έχει επιλυθεί με την εμφάνιση των 

χωρικών οικονομετρικών αναλύσεων43, μια μεθοδολογία που συλλέγει όλες τις τεχνικές

43 Οι διάφορες μέθοδοι χωρικής στατιστικής και οικονομετρίας από τα μέσα της δεκαετίας του 

1990 έχουν κατορθώσει να ενσωματώσουν την αλληλεπίδραση των περιφερειών μέσω του 

Εμπορίου και της εξάπλωσης της ‘Γνώσης’ και της Τεχνολογίας και επιπροσθέτως έχουν
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και όλα τα εργαλεία, που απαιτούνται για τη σύλληψη της χωρικής διάστασης μίας 

οικονομετρικής παλινδρόμησης. Παράλληλα δε με τη σταδιακή εισαγωγή της χωρικής 

διάστασης, αποκαθίστανται και οι σχέσεις της χωρικής οικονομικής ανάλυσης και της 

τρέχουσας πραγματικότητας. Κυρίως, δεδομένου ότι οι Ανισότητες σε διάφορα χωρικά 

επίπεδα (χώρα-περιφέρεια-πόλη-αστικές/ημιαστικές περιοχές-υπερεθνικά σύνολα κοκ) 

ήταν και παραμένουν έντονες και σημαντικές και παρά τη συστηματική ή την κατά 

περίπτωση άσκηση παρεμβατικών πολιτικών, οι νέες αυτές προσεγγίσεις προσέφεραν 

μία ευκαιρία βαθύτερης κατανόησης του δυναμισμού και των τάσεων στο „Νέο Χώρο’. 

Αντίθετα, τα νεότερα χωρικά υποδείγματα αναγνωρίζουν ότι η Απόσταση απομακρύνει 

τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και ενσωματώνουν στην ανάλυσή τους ένα κόστος 

οικονομικής μετάβασης εντός και μεταξύ αυτών. Συνδυάζοντας οι Giannias & 

Liargovas (2002: 2) επ’ αυτού όλη την κριτική επί της νεοκλασικής θεωρίας, κατέληξαν 

ότι οι εισοδηματικές διαφοροποιήσεις των καταναλωτών ήταν επίμονες εξαιτίας του 

γεγονότος ότι ορισμένοι παράγοντες ήταν εγγενώς στατικοί. Ένας εξ αυτών των 

παραγόντων σχετιζόταν με περιβαλλοντικά και κλιματικά χαρακτηριστικά- 

προβλήματα, μοναδικά για κάθε περιοχή. Και ήταν πιθανό, όπως αναφερόταν, αρκετές 

περιφέρειες να μοιράζονται ορισμένα τέτοια χαρακτηριστικά-προβλήματα, χωρίς η 

κατανομή αυτών να είναι και ακριβώς όμοια ή κοινή. Τελικώς, η ζήτηση και η 

προσφορά στα σχετικά μεγέθη παρόμοιων τέτοιων χαρακτηριστικών καθορίζουν τις 

εισοδηματικές διαφορές. Αναλόγως κινούνται τα εισοδήματα με βάση την ποιότητα 

ζωής και την ευημερία κάθε περιφέρειας.

Συγκρίνοντας επί του προκειμένου την „πρώτη φύση της Γεωγραφίας’ (ακτές, ορεινοί 

όγκοι, πόροι κοκ) με τη „δεύτερη φύση της Γεωγραφίας’, δηλαδή τη „Γεωγραφία’ της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των οικονομικών φορέων, εκείνο που σαφώς 

αναδιαμορφώνεται είναι η πραγματική κατάσταση της συνολικής Ισορροπίας. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του γεωγραφικού ανάγλυφου απλοποιούνται, 

καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται προς μέρη-τοποθεσίες «καλής Γεωγραφίας», όπου η 

θετική σχέση Εγγύτητας και Παραγωγικότητας αυξάνει τη δεύτερη. Η σχέση, όμως,

αναγάγει τη σημασία της γεωγραφικής θέσης σε ένα υψηλό επίπεδο μελέτης. Τούτο το στοιχείο 

κατά τους Καμαριανάκης & LeGallo (2001) έχει προσφέρει ένα σύγχρονο περιεχόμενο στη 

χωρική συσχέτιση του Anselin.
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αυτή δεν απλουστεύει τις οικονομικές διαφορές που αναδύονται εξαιτίας άλλων 

εξωγενών παραγόντων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι megacities, ως η αντίθετη κατεύθυνση 

των δυνάμεων Διάχυσης στο ‘Χώρο’ των πλεονεκτημάτων εκείνων που απορρέουν από 

τη σχέση Εγγύτητας-Παραγωγικότητας. Ο έντονος Ανταγωνισμός σε αγορές και 

προϊόντα, κόστη συμφόρησης και ‘commuting costs’ εξηγούν τους λόγους για τους 

οποίους η σχέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζει ποικίλες όψεις και να καθορίζει τη 

σημασία κάθε τομέα παραγωγής (Venables, 2006: 11, 24-25), ιδιαίτερα δε όταν 

αδυνατούμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες. Οι Chen & 

Galbraith (2009) πιο συγκεκριμένα αναφέρονται στην αβεβαιότητα αντίδρασης των 

τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή καθορίζεται από τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά του 

‘Χώρου’, και στον τρόπο που αυτή η αντίδραση ενσωματώνεται σε ένα μαθηματικό 

υπόδειγμα. Τούτη η αδυναμία της σύγχρονης οικονομικής είναι αρκετά εμφανής. 

Κοινωνιολόγοι, γεωγράφοι και οικονομολόγοι πιστεύουν ότι επί του παρόντος η 

οργάνωση της παραγωγής βιώνει μία έντονη διαδικασία μετασχηματισμού, όπου στη 

βάση των ιεραρχικών υποδειγμάτων η ‘ηγεμονία ’ δίνει τη θέση της σε πιο ευέλικτους και 

αποκεντρωμένους τυπους-μορφές παραγωγής, όπως την Ευέλικτη Εξειδίκευση, τη Νέα 

Οικονομική Γεωγραφία, την Οικονομία της ‘Γνώσης’, την Οικονομική Κοινωνιολογία, 

το ‘milieu innovateur’ κοκ. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει μία απλή και μοναδική 

ερμηνεία του τρόπου οργάνωσης της παραγωγής στο ‘Χώρο’ και της εξέλιξης και του 

μετασχηματισμού του τρόπου Διάχυσης της ‘Γνώσης’ και της ‘Καινοτομίας’ από 

οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Καθώς τα περισσότερα μεθοδολογικά 

εργαλεία, όπως εκείνο της Ενδογενούς Ανάπτυξης, στηρίζονται κατά πολύ σε 

μεμονωμένα case studies και θεωρητικές υπεραπλουστεύσεις44 και όχι σε ‘cross-section 

analysis’ (Vazquez-Barquero, 2006), μία σφαιρική θεωρία παραγωγής οφείλει 

σύμφωνα με τους Chen & Galbraith (2009) να περιλαμβάνει και τα φυσικά φαινόμενα 

που προέρχονται από τη βιολογική επιστήμη.

44 Επί παράδειγμα το spatial Solow model των Camacho & Zou (2004) για τη σύνδεση 

Οικονομικής Ανάπτυξης και τεχνολογικής αλλαγής, όπου αναγνωρίζεται ότι εάν η χωρική 

ετερογένεια εισαγόταν στο επίπεδο της Τεχνολογίας ή στο επιτόκιο Αποταμίευσης, οι 

περιφερειακές διαφορές θα ήταν πιο έντονες.
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Καθώς κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, που οριοθετήθηκαν από τη νεοκλασική 

πραγματεία και το νεοκλασικό τρόπο σκέψης, η ‘Σύγκλιση’ αντιλαμβανόταν σε μία πιο 

συνολική και περιεκτική βάση, με τις νεότερες πλέον θεωρητικές ματιές από τα μέσα 

περίπου της δεκαετίας του 1980, τούτη αναφέρεται σε υπο-ομάδες στο ‘Χώρο\ Είτε οι 

υπο-ομάδες αυτές (sub-groups) νοούνται ως ‘Πόλοι ,  ως ‘Συγκεντρώσεις’, ως ‘peaks’ 

ή/και ως ‘clubs’, η διαφοροποίηση που συντελέστηκε επιτρέπει μία περισσότερο 

εμπλουτισμένη και συστηματική προσέγγιση. Στη νεότερη, από χρονική σκοπιά, σχέση 

Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης και Σύγκλισης-Απόκλισης υπογραμμίζεται μία εξελικτική 

πορεία, τόσο σε εμπειρικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Έχει δε αυτή η σχέση 

αποκτήσει ένα δυναμισμό που δεν καθορίζεται απλώς και μόνο από την ανάλυση της 

σταθερής παλινδρόμησης. Κυρίως, αυτή η «Νέα» δυναμική συνδέεται με τη διαχρονική 

και συνολική-σφαιρική πορεία της εισοδηματικής κατανομής. Απορρίπτεται πλέον η 

υπόθεση περί ομαλών και σταθερών τάσεων στην Ανάπτυξη μίας πραγματικής 

οικονομίας, καθώς η Σύγκλιση δεν εμφανίζεται μόνο γύρω από ένα κοινό επίπεδο 

εισοδήματος και η διαδικασία Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης και η αντίστοιχη της Σύγκλισης- 

Απόκλισης δεν ορίζονται από ένα και μοναδικό μονοπάτι. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει 

διερεύνηση της εισοδηματικής κατανομής με τρόπο που η Ισορροπία της κατανομής 

της προς ένα οριζόμενο επίπεδο εισοδήματος να λαμβάνει ακριβώς διάφορες τάξεις 

μεγέθους (‘Συγκεντρώσεις’, ‘Πόλοι, ‘Peaks’, ‘Clubs’). Η διαφοροποίηση και η 

ποικιλομορφία είναι που χαρακτηρίζουν σήμερα το ‘Νέο Χώρο’ και σχηματοποιούν 

αναλόγως την εισοδηματική, τη χωροταξική, την πληθυσμιακή κοκ κατανομή.

Από τη σχετική προσέγγιση στις επί μέρους έννοιες της Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης, της 

Σύγκλισης-Απόκλισης, της Διάχυσης, της Διασποράς κοκ και έχοντας υπόψη ότι τούτες 

οι έννοιες δομήθηκαν στο πέρασμα του ‘Χρόνου’ με τέτοιο τρόπο ώστε να περιγράφουν 

τα φαινόμενα της Ανισοκατανομής και των Ανισοτήτων υπό τη βάση μίας κοινής 

αφετηρίας, προκύπτει με μία περισσότερο προσεκτική ματιά ότι αν και συνιστούν μία 

ομάδα σχετικά διαφορετικών σημειολογικών αναφορών, κατά βάση πρόκειται για 

έννοιες ενός κοινού περιεχομένου. Τούτο το κοινό περιεχόμενο ή οι κοινές τους ρίζες 

δεν αναφέρεται ή αναφέρονται απλώς και μόνο στην περιγραφή της Ανισότητας. Στην 

ουσία, καθορίζονται και αναλύονται τα βαθύτερα αίτια, το εύρος, η έκταση, η 

ποικιλομορφία, η σφαιρικότητα, η ένταση, η διάρκεια, το τελικό αποτέλεσμα και οι 

επιπτώσεις της Ανισότητας.
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Παραλλήλως, και λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους επιθετικούς προσδιορισμούς 

που συνοδεύουν τις επί μέρους αυτές έννοιες, όπως Άνιση, Ισόρροπη ή Πραγματική 

Ανάπτυξη και Διάχυση, απόλυτη και σχετική Σύγκλιση, μέση, εθνική ή εισοδηματική 

Μεγέθυνση, το χωρικό επίπεδο αναφοράς αυτών (εθνική ή περιφερειακή Σύγκλιση- 

Απόκλιση), το επίπεδο, την ταχύτητα ή τους ρυθμούς της Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης, της 

Σύγκλισης-Απόκλισης, της Διάχυσης-Διασποράς κοκ, ενσωματώνουμε στον κύριο 

κορμό διαστάσεις και παραμέτρους που περικλείουν σε σημαντικότερο βαθμό τις 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών. Τούτη η μεθοδολογική προσέγγιση επιτυγχάνεται 

ανεξαρτήτως της επικρατούσας ή της κυρίαρχης θεωρητικής προσέγγισης, καθώς στην 

πράξη υιοθετείται μία ανάλυση που όχι μόνο λαμβάνει υπόψη της τα ανωτέρω, αλλά 

πολύ περισσότερο πηγαίνοντας ένα βήμα πιο μπροστά αναθεωρείται το συνολικό 

πλαίσιο προσέγγισης και η δυναμική των εννοιών. Συνεπώς, το κοινό έδαφος πάνω στο 

οποίο κτίσθηκαν οι προαναφερθείσες έννοιες και παράμετροι, εξελίσσουν το συνολικό 

πλαίσιο (θεωρητικό υπόβαθρο και εμπειρική απεικόνιση των τάσεων). Πλεονεκτεί δε 

τούτο έναντι έτερων μεθόδων, καθώς ‘Χώρος’, ‘Γεωγραφία’, ‘Απόσταση’, ‘Εγγύτητα’ 

κοκ δεν είναι αποκομμένες-οι από τις υπαρκτές και ρεαλιστικές σύγχρονες τάσεις που 

δημιουργούν πιέσεις, Ανταγωνισμούς, συνέχειες και α-συνέχειες και αποτελούν τον 

πυρήνα των περιφερειακών Ανισοτήτων και του ‘περιφερειακού προβλήματος’ εν γένει.

~  101 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1 Εισαγωγή

Η διαχρονική εξέλιξη και η εγγενής διάρθρωση των περιφερειακών Ανισοτήτων, η 

ανάδειξη των νεώτερων θεωρητικών προσεγγίσεων στα ζητήματα των ‘Ανισοτήτων’ και 

της ‘Συγκέντρωσης’ και η σταδιακή εισαγωγή ‘Χώρου’, ‘Γεωγραφίας’ και ‘Απόστασης’ 

έχουν διαμορφώσει ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο αναφοράς (οικονομικό-κοινωνικό- 

χωρικό-γεωγραφικό), όπου σαφώς κυριαρχούν οι όροι της ‘Παγκοσμιοποίησης’ και της 

‘Οικονομικής Ολοκλήρωσης’.

Το άνοιγμα των εθνικών συνόρων, σε συνδυασμό με την ταχεία τεχνολογική και 

επιστημονική διαδικασία, έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Ανταγωνισμός υπό αυτές τις συνθήκες είναι πιθανό να έχει 

ένα πιο έντονο αντίκτυπο σε περιφερειακό απ’ ό,τι σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι 

περιφερειακές οικονομίες είναι πιο ευπαθείς και αλληλοεπηρεάζονται πιο στενά. 

Σύμφωνα με τους Crozet & Koening (2007: 2) η μακρά παράδοση των οικονομικών της 

Ανάπτυξης, ήδη από την εποχή του Hirchman στα τέλη της δεκαετίας του 1950, έχει 

αποδείξει ότι η αναπτυξιακή διαδικασία είναι στενά συνδεδεμένη με τις δυναμικές της 

χωρικής Συγκέντρωσης. Η πρόσφατη θεωρητική βιβλιογραφία, ενσωματώνοντας τη νέα 

θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και τη Νέα Οικονομική Γεωγραφία, παρέχει μία 

ξεκάθαρη περιγραφή πάνω στο ζήτημα της ανταλλαγής ( ‘trade-off) μεταξύ 

Μεγέθυνσης, ως προς το μέσο εθνικό επίπεδο, και Σύγκλισης, ως προς το επίπεδο της 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από τη μία πλευρά, πολιτικές που ευνοούν τη Μεγέθυνση 

σε επίπεδο χώρας ενδέχεται να πυροδοτήσουν τη συγκέντρωση βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων. Από την άλλη, έχει αποδειχτεί ότι οι Ανισότητες δύναται να 

αποτελέσουν πηγή πρόσθετης Μεγέθυνσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι 

τεχνολογικές εξωτερικότητες είναι συγκεντρωμένες.

~  102 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Δεύτερο: Σύγχρονο θεωρητικό υπόβαθρο και νεότερες διαστάσεις

Παρατηρώντας εν προκειμένω τη βιβλιογραφία και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, οι 

Ezcurra & Pascual (2006: 1) σημειώνουν επί παράδειγμα ότι κατά τα τελευταία 15 έτη 

οι εκδόσεις έχουν παρουσιάσει πολυάριθμες έρευνες για τις περιφερειακές Ανισότητες 

σε επίπεδο ΕΕ, χρησιμοποιώντας μία ποικιλία διαφορετικών μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων (Barro & Sala-i-Martin, Krugman, Venables, Fujita, Thisse, Ottaviano 

κοκ).

Οι νεότερες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης εκείνης των Ottaviano & Puga, έχουν 

προσφέρει μία εναλλακτική οπτική έναντι της παραδοσιακής θεωρίας Οικονομικής 

Μεγέθυνσης. Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία, σε ένα κοινό πλαίσιο, συλλέγει και 

ταυτόχρονα συγχωνεύει διαφορετικές προοπτικές περιφερειακών επιδόσεων και 

διαφορετικών επιπέδων περιφερειακής Ανάπτυξης. Μέσω του γενικού υποδείγματος 

Ισορροπίας, περιγράφει τον 'Οικονομικό Χώρο’ ως μία αποκεντρωμένη αγοραία 

διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει οικονομίες κλίμακας, ετερογένεια προϊόντων, μη 

ανταγωνιστικές αγορές, κόστη μεταφορών και κόστη μετάβασης, Κινητικότητα 

συντελεστών και ενδογενή παραγοντικά πλεονεκτήματα (Meijers & Sandberg, 2006: 4). 

Τα νεότερα υποδείγματα και οι σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης αποδεικνύουν ότι οι 

περιφερειακές Ανισότητες δεν δύναται να εξαφανισθούν με τρόπο αυτόματο ή 

«μαγικό», όπως προτάσσει το κυρίαρχο νεοκλασικό (νεοφιλελεύθερο) υπόδειγμα. Στο 

επίπεδο της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης, με την ανάδειξη των νεότερων 

προσεγγίσεων το στοιχείο εκείνο που κάνει όλο και πιο συχνά την εμφάνισή του και 

ακριβώς συνιστά μία εκ των ουκ άνευ διάσταση είναι η αναγκαιότητα σχεδιασμού και 

εφαρμογής ενός κανονιστικού (ρυθμιστικού) πλαισίου. Τούτο αποτελεί σαφώς μία 

απάντηση στη νεοκλασική κυριαρχία και μία δίοδο προς μία αποτελεσματική 

περιφερειακή πολιτική.

Ορισμένοι θεωρητικοί της 'Νέας Προσέγγισης’ συνήθως είναι πιο στενά συνδεδεμένοι 

με τη mainstream οικονομική προσέγγιση, παρά με την προγενέστερη ερευνητική 

μεθοδολογία άλλων οικονομολόγων, όπως επί παράδειγμα του Nikolas Kaldor. Παρ’ 

όλα αυτά, η επίδραση του Kaldor στους πλέον σύγχρονους ερευνητές, όπως τους 

Ottaviano & Puga (1998) ή Puga & Venables (1999/1997) γύρω από την ερμηνεία της 

Άνισης Γεωγραφικής Ανάπτυξης, έγκειται ακριβώς στο νέο θεωρισμό του Krugman ότι 

« ... ζούμε σε μία οικονομία πιο κοντά στην οπτική του Kaldor για ένα δυναμικό κόσμο, 

που καθοδηγείται από τη σωρευτική διαδικασία, παρά από ένα υπόδειγμα σταθερών
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αποδόσεων». Όπως περιγράφεται από τον Bernard Fingleton (1999a: 1), τα «Νέα» 

εργαλεία που παρέχει η Νέα Οικονομική Γεωγραφία είναι σήμερα ικανά να στεγάσουν 

τις περίπλοκες αναλύσεις που εισάγει η παρουσία του ατελούς Ανταγωνισμού, λόγω 

ακριβώς εμφάνισης αυξουσών αποδόσεων.

Στη σύγχρονη προσέγγιση και εστίαση, όπως αυτές συν-διαμορφώνονται από τις 

έννοιες «Νέα Οικονομική Γεωγραφία», «Οικονομίες Συγκέντρωσης» ή «Οικονομίες 

Συσσώρευσης», «Νέα θεωρία Εμπορίου» κοκ, άξια αναφοράς αποτελεί η προσέγγιση 

και η συναφής επ’ αυτής μεθοδολογία και ανάλυση του Diego Puga. Είτε αυτόνομα, 

είτε σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, όπως τους Venables, Ottaviano, Overman, ή 

ακόμα συζητώντας επί σχετικών θεμάτων με τους Krugman, Duranton, Fujita, Thisse, 

έχει προσφέρει με το έργο του μία ώθηση στην όλη προσπάθεια ερμηνείας, εμβάθυνσης 

και εμπειρικής παρατήρησης των υποδειγμάτων και των μεθόδων ανάλυσης της Νέας 

Οικονομικής Γεωγραφίας. Το κυριότερο σημείο στην όλη ανάλυση που ακολουθεί 

είναι ότι δεν αποσιωπά τα εγγενή μειονεκτήματα και τις φυσιολογικές αδυναμίες της 

‘Νέας Γεωγραφίας’.

Με βάση ορισμένες πρόσθετες συμπληρωματικές προσεγγίσεις του Puga, [επί 

παράδειγμα Overman & Puga (2002)], εκείνο που κυρίως εξάγεται είναι ότι τα 

ευρωπαϊκά κράτη έχουν αναπτύξει σημαντικά διαφορετικές παραγωγικές δομές στις 

περιφέρειές τους και έχουν γίνει εξαιρετικά πολωτικά σε όρους ποσοστών Ανεργίας 

υπό τη βάση τριών (αριθμός 3) παραγόντων: Πρώτον, λόγω διαφορετικών 

αναθεωρήσεων στους θεσμούς των εθνικών Αγορών ‘Εργασίας’. Δεύτερον, λόγω 

Πόλωσης στο απόθεμα ‘Εργασίας’ μεταξύ χωρών. Τρίτον, λόγω Πόλωσης στη ζήτηση 

‘Εργασίας’ μεταξύ χωρών επίσης. Αποδεικνύεται ότι οι εθνικές θεωρήσεις δεν παίζουν 

κάποιο βασικό ρόλο στο περιφερειακό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, το 

αποτέλεσμα της Ανεργίας ξεχωριστών περιφερειών είναι πιο κοντά σε εκείνο των 

γειτονικών τους (εσωτερικών και εξωτερικών). Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στην 

εργατική Παραγωγικότητα, τούτες οι αλλαγές όχι μόνο δεν έχουν προκαλέσει Πόλωση 

στα ποσοστά Ανεργίας, αλλά στην πράξη τις έχουν μιμηθεί.

Παρατηρώντας επ’ αυτού το χάρτη μεταξύ 1986-1996 βάσει των ποσοστών Ανεργίας, 

καθορίζονται εμφανείς ομάδες ή συστάδες (‘clusters’) υψηλής και χαμηλής Ανεργίας, 

οι οποίες εξαπλώνονται όχι μόνο κατά μήκος κρατών, αλλά και κατά μήκος 

περιφερειών. Κατά συνέπεια, υπάρχει μία αρκετά θολή εικόνα ως προς τα εθνικά
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σύνορα, όπου η ‘Γεωγραφία’, παρά τις δυναμικές της περιφερειακής Απασχόλησης ή τα 

περιφερειακά πρότυπα Ειδίκευσης, ορίζει το προαναφερθέν αποτέλεσμα.

Με την ανάλυση των Overman & Puga (2002) έχει διερευνηθεί λεπτομερώς η 

διαμόρφωση των τάσεων στον ‘ευρωπαϊκό Χώ ρο' Λαμβάνοντας ως οδηγό τις 

διαπιστώσεις τούτες των Overman & Puga (2002) αντίστοιχες είναι οι εκτιμήσεις των 

Πετράκος & Rodriguez-Pose (2003), Ezcurra & Rapύn (2006), Niebuhr & Stiller 

(2003), Arbia et al. (2006) κοκ. Εν κατακλείδι, με την ανάλυση των θεωριών γύρω από 

τις περιφερειακές Ανισότητες, τη διαπραγμάτευση των επιπτώσεων της δια- 

περιφερειακής μετακίνησης των συντελεστών παραγωγής, τη διερεύνηση του τόπου 

εγκατάστασης της βιομηχανικής επιχείρησης και τη χωρική κατανομή των οικονομικών 

δραστηριοτήτων καλύπτεται το ένα σκέλος της συνολικής προσέγγισης του ζητήματος 

των Ανισοτήτων. Με τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια ανάλυση ολοκληρώνεται η 

προσέγγιση στο σύνολό της. Λόγω, όμως, επί μέρους προβλημάτων των σχετικών 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποδειγμάτων, η έρευνα στράφηκε σε περισσότερο 

πρακτική κατεύθυνση, δηλαδή προς την επισήμανση των βασικών παραγόντων που 

επιδρούν διαχρονικά στις μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας μίας περιοχής ή 

ενός ‘Χώρου'

Η ανωτέρω ρεαλιστική αντιμετώπιση βασίστηκε σε πληθώρα εμπειρικών ερευνών, που 

εξέτασαν λεπτομερώς την υφή και την πορεία της πραγματικής Ανάπτυξης σε 

διάφορες περιφέρειες και επισήμαναν τις διαταρακτικές δυνάμεις που δρούσαν κατά τη 

διάρκεια της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ορισμένες εξ αυτών των ερευνών, που ως 

γνωστόν βασίζονταν σε συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και θεωρητικές 

στοιχειοθετήσεις, έχουν ήδη παρουσιασθεί, ενώ άλλες αναλύονται ακολούθως. Σε κάθε 

περίπτωση, κανένα υπόδειγμα περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μεγέθυνσης δεν έγινε 

γενικά αποδεκτό. Η σημασία, όμως, αυτών δεν μειώνεται, διότι σταδιακά 

στοιχειοθετούν τμηματικές απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα ως προς τη 

Συγκέντρωση ή τη Διασπορά των οικονομικών, κοινωνικών, πληθυσμιακών κοκ 

τάσεων στο ‘Χώρο’ (Κόνσολας, 1997: 180).

2.2 Diego Puga και η ‘Νέα Οικονομική Γεωγραφία'’

Οι επί μέρους προσεγγίσεις και το θεωρητικό υπόδειγμα του Diego Puga που εξετάζουν

ακριβώς ορισμένες νεότερες έννοιες θα αποτελέσουν τον πυρήνα και το θεωρητικό
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υπόβαθρο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, καθότι συνιστούν μία συνεκτική και 

ακριβή βάση ανάλυσης. Πέραν αυτών, προσφέρουν μία σύγχρονη και εμπεριστατωμένη 

ματιά πάνω στις έννοιες του ‘Χώρου’, της ‘Απόστασης’ και της ‘Γεωγραφίας 

παρέχοντας δε τη δυνατότητα συνδυασμού αυτών με τις γνωστές θεωρητικές 

παρακαταθήκες της δεκαετίας του 1950 και εκείνων των αρχών της δεκαετίας του 

1970. Στην παρούσα φάση αναφερόμαστε στις δύο πιο γνωστές προσεγγίσεις και 

κυρίως στην αναθεωρημένη τους μορφή.

Το θεωρητικό μας υπόβαθρο εγκαινιάζεται με την πρώτη χρονολογικά εργασία (2001) 

ως αποτέλεσμα μακρών και επωφελών συζητήσεων του ιδίου με τους Venables και 

Thisse. Χρονικά ενσωματώνει μία εμπειρία άνω της δεκαετίας έως τις μέρες μας, καθώς 

πρωτοπαρουσιάσθηκε το Νοέμβριο του 1996, ως τμήμα του «Programme on 

International Economic Performance» στο London School of Economics.

Το σημείο εκείνο που ο Puga υποστηρίζει ότι αποτελεί το καθοριστικό χαρακτηριστικό 

αυτής της ερευνητικής προσέγγισης είναι ότι ακόμα και χωρίς τις βαθύτερες αλλαγές 

μεταξύ των περιφερειών, που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για να επεξηγήσουν την 

άνιση χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι επιχειρήσεις και οι 

εργαζόμενοι ενδέχεται παρ’ όλα αυτά να έχουν την τάση να συγκεντρώνονται σε 

ορισμένες περιοχές1. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, η θεωρία Εμπορίου κατά τη 

δεκαετία του 1980 υποδείκνυε ότι οι μεγάλες Αγορές τείνουν να φιλοξενούν 

δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο παραγωγικών δραστηριοτήτων με αύξουσες αποδόσεις. 

Τούτο συνιστούσε το συχνά επονομαζόμενο «home market effect» των Krugman & 

Helpman (1985). Οι πρόσφατες θεωρίες Συγκέντρωσης έχουν συνδυάσει όλες τούτες 

τις παραμέτρους, ενσωματώνοντας και την παρατήρηση των οικονομολόγων της 

δεκαετίας του 1950, ότι η παρουσία περισσότερων επιχειρήσεων τείνει αντίστροφα να

1 Η έννοια ‘τάση να συγκεντρώνονται’ (‘propensity to concentrate ’) έχει καταβολές από τον 

Peter Neary (2001/2000), αποτελεί εδώ δάνειο και επαναφέρει στο προσκήνιο τις αντίστοιχες 

απόψεις του Myrdal περί της τάσης για Συγκέντρωση και των αυξουσών εσωτερικών και 

εξωτερικών οικονομιών κλίμακας.
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δημιουργήσει Αγορές σχετικά μεγάλες. Ο ‘Χώρος’, επομένως, ενδέχεται να αποτελεί 

μία αυτό-ενισχυόμενη διαδικασία2.

Η συνεισφορά των Krugman (1991b), Krugman & Venables (1995), Venables (1996) 

σαφώς αναγνωρίζεται από τον Puga, όπως και επί μέρους έτερες ερευνητικές 

απόπειρες, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν χαράξει παράλληλες γραμμές πάνω στην 

Περιφερειακή και στην Αστική Οικονομική και στο διεθνές Εμπόριο. Εντούτοις, 

καταγράφονται ορισμένα ουσιώδη μειονεκτήματα, τα οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει 

ο Puga (2001). Σε ένα αρχικό ανάγνωσμα, η εμπιστοσύνη σε πολύ συγκεκριμένες και 

ορισμένες φορές αντίθετες υποθέσεις, κάνει τη βιβλιογραφία να εμφανίζεται ως μία 

συλλογή ειδικών περιπτώσεων. Επιπλέον, καθώς τα υποδείγματα έχουν γίνει 

περισσότερο σύνθετα, έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά και οι πολυάριθμες μέθοδοι, 

κάνοντας τις συγκρίσεις ακόμα πιο δυσχερείς. Η μεθοδολογία του Puga (2001) 

αναπτύσσει ένα περισσότερο γενικό πλαίσιο, από το οποίο δύναται κανείς να ανακτήσει 

τούτες τις ειδικές περιπτώσεις, ιδίως ως προς τα πλέον χρησιμοποιούμενα υποδείγματα 

της πρόσφατης βιβλιογραφίας της ‘Οικονομικής Γεωγραφίας’. Το διακριτό τούτο 

στοιχείο καταγράφεται εμφανώς και σε προγενέστερη έρευνα του ιδίου (1998).

Η έταιρη επιστημονική συνεισφορά του Puga (2002) ασχολείται κυρίως με το επίπεδο 

των περιφερειακών Ανισοτήτων, τη Διάχυση και την κατανομή αυτών στον ‘ευρωπαϊκό 

Χώρο ', συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ και το ρόλο και την 

αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής, ενσωματώνοντας διάφορες επί 

μέρους διαστάσεις, επί παράδειγμα την πολιτική υποδομών, την πολιτική κινήτρων κοκ. 

Περιγράφει συνοπτικά τις τάσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, συζητά τον τρόπο που η 

πρόσφατη θεωρία χωροθέτησης προσεγγίζει τούτες τις τάσεις και εν τέλει αναθεωρεί 

τις περιφερειακές πολιτικές. Προετοιμάστηκε δε για το Συνέδριο «Παγκοσμιοποίηση 

και χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων» που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 

2000 στη Βαρκελώνη.

Στην εισαγωγή τούτης τονίζονται επιγραμματικά οι σημαντικές περιφερειακές 

εισοδηματικές Ανισότητες σε επίπεδο ΕΕ. Σχεδόν το Ά των κατοίκων της διαβιούν σε 

επιλέξιμες περιοχές Στόχουΐ. Αν το ίδιο μέτρο χρησιμοποιούνταν για τις ΗΠΑ, μόλις

2 Πάνω σε τούτο το επιχείρημα, κατά τον Puga υπάρχει μία ποικιλία εννοιών, που ξεκινούν με 

τα ‘forward and backward’ του Hirschman (1958), την ‘κυκλική και σωρευτική αιτιότητα' του 

Myrdal (1957) και καταλήγουν με τους ‘πόλουςΑνάπτυξης' του Perroux (1955).
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δύο πολιτείες (Mississippi και West Virginia) είναι κάτω του 75% του μέσου 

αμερικανικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ποσοστό 2% επί του συνολικού πληθυσμού). Από 

την άλλη, οι διαφορές στα ποσοστά Ανεργίας των περιφερειών της ΕΕ, ως μία απλή 

αντανάκλαση των διαφορών αυτών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, δεν οφείλονται 

μόνο στις διαφορές των επιπέδων Ανεργίας των κρατών-μελών της, αλλά και στις 

«καθαρές» περιφερειακές διαφορές, δηλαδή τις διαφορές των περιφερειακών 

παραγωγικών τους δομών. Η κατάσταση που περιγράφεται είναι ενδεικτική και 

επομένως αναγνωρίζεται πιο έντονα η σημασία της πολιτικής επ' αυτού: Παρά τις 

διαφορές που καταγράφονται και παρά τη σημαντική κοινοτική παρέμβαση, οι 

περιφερειακές Ανισότητες στην Ευρώπη δεν έχουν μειωθεί σημαντικά και με κάποιο 

τρόπο έχουν εντούτοις αυξηθεί.

Σε τούτο το περιεχόμενο, η μετάθεση των εμποδίων στην Κινητικότητα αγαθών ή/και 

συντελεστών θα μπορούσε από μόνη της να προκαλέσει Σύγκλιση στις αποδόσεις των 

συντελεστών και στα επίπεδα διαβίωσης. Τόσο η συνήθης παρατήρηση, όσο και η 

εμπειρική εργασία σε αυτό το πλαίσιο, αποδεικνύουν την ύπαρξη συναφών δυνάμεων, που 

η παραδοσιακή ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη της και οι οποίες δυνάμεις ενδέχεται να 

ενισχύσουν τις περιφερειακές Ανισότητες, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη έντονων 

διαφορών στα βασικότερα χαρακτηριστικά. Τούτο δυσχεραίνει περαιτέρω τη Σύγκλιση3. 

Και οι μηχανισμοί σωρευτικής αιτιότητας που αναπτύσσονται ως προς το μέγεθος των 

Αγορών, τον αριθμό των επιχειρήσεων και την εργατική Κινητικότητα έχουν 

προσεγγισθεί στο πλαίσιο αυτό κατά τον Puga από τους γεωγράφους και τους 

οικονομολόγους.

Σε κάθε περίπτωση, η συμβολή της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας είναι να φέρει 

ταυτόχρονα σε ένα κοινό πλαίσιο ανάλυσης τις δυνάμεις Σύγκλισης και Απόκλισης. 

Σχετικά πρόσφατα, υπό την κατεύθυνση που θέτουν τα υποδείγματα της ΝΟΓ 

παρατηρήθηκε μία ‘ερευνητική έκρηξη’, με την οποία θέματα πολιτικής στο πεδίο του

3 Καθότι συχνά συγχέουμε το περιεχόμενο των όρων ‘Σύγκλιση’ και ‘Συνοχή ή δεν έχουμε 

αποσαφηνίσει τους Στόχους και το πλαίσιο τους, τελικώς παρατηρείται προς την πορεία τούτη 

‘Σύγκλισης’ ή ‘Συνοχής’ οι χώρες με τις εντονότερες περιφερειακές Ανισότητες να είναι εκείνες 

με τις περισσότερες μεμονωμένες Ανισότητες. Υπό αυτή την κατάσταση πλέον η περιφερειακή 
Σύγκλιση δεν μπορεί να είναι συνώνυμη της περιφερειακής Συνοχής, τουλάχιστον σε εθνικό 
επίπεδο (Martin, 2005).
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Εμπορίου, της ‘ Φορολογίας’ και της Περιφερειακής Οικονομικής εισάγονται πλέον σε 

τούτα τα υποδείγματα. Ταυτοχρόνως, ενσωματώνονται υπό μία λεπτομερή εξέταση η 

έννοια της ‘Ευημερίας’ και η αντίστοιχη έννοια της ‘Ισορροπίας της Αγοράς’. Ορισμένες 

από τις ιδιότητες των υποδειγμάτων της ΝΟΓ είναι αρκετά κρίσιμες. Επί παράδειγμα, η 

πρόβλεψη ότι εξαιτίας του ‘market size effects’ (‘linkages’ και ‘χρηματικές 

εξωτερικότητες’) πιθανώς να αναδύεται ενδογενώς μία ασύμμετρη χωρική διάρθρωση. 

Ή  εξαιτίας των χρηματικών εξωτερικοτήτων η χωρική εγκατάσταση των επιχειρήσεων 

δεν αποτελεί μία επαρκή συνθήκη για την επίτευξη γενικής Ισορροπίας. Εντούτοις, μία 

περισσότερο λεπτομερή διερεύνηση αποκαλύπτει ότι τα υποδείγματα της ΝΟΓ 

καταγράφουν αξιοσημείωτες διαφορές, που κυρίως σχετίζονται με το πρότυπο 

εγκατάστασης μέσω της εμφάνισης ενός σημείου διακλάδωσης-διαχωρισμού 

(‘bifurcation point’) και μέσω της προαναφερθείσας επάρκειας-αποδοτικότητας των 

επί μέρους συνθηκών ως προς την επίτευξη γενικής Ισορροπίας.

Τούτες οι διαφορές αντανακλώνται σε σημαντικό βαθμό σε συγκεκριμένους 

λειτουργικούς τύπους υποδειγμάτων, με προεξάρχον το υπόδειγμα ‘footloose’ 

(‘ουδέτερος προσανατολισμός’) και ειδικότερα το ‘footloose entrepreneur models’. Ο 

όρος ‘footloose entrepreneur models’ αποτυπώθηκε αρχικώς από τους Baldwin et al. 

(2003) και συνοπτικά περιλαμβάνει αναλυτικά υποδείγματα ως προς την Κινητικότητα 

‘Εργασίας’ υπό τη βάση που θέτει το γνωστό υπόδειγμα core-periphery του Krugman 

(1991b). Η προσέγγιση πάνω στο συγκεκριμένο όρο επεκτάθηκε από τους Forslid & 

Ottaviano (2003) και τον Pfluger (2004), ενώ σχετικά πρόσφατα οι Pfluger & Sudekum 

(2006) επιχείρησαν να συνδυάσουν σε ένα κοινό υπόδειγμα εκείνο του core-periphery 

του Krugman (1991b), και έχοντας ως βάση αυτό, τις επεκτάσεις από τους Forslid & 

Ottaviano (2003) και Pfluger (2004) με το Quasi Linear Log model και των Ottaviano, 

Tabuchi & Thisse (2002) με το Quasi Linear Quadratic model.

2.2.1 ‘Η  άνοδος και η πτώση των περιφερειακών Ανισοτήτων’

Στην πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση του Diego Puga (2001) τίθεται το ερώτημα κατά 

πόσο η στενότερη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση φέρνει την ‘Οικονομική Γεωγραφία'' της 

Ευρώπης πλησιέστερα σε εκείνη των ΗΠΑ, των οποίων η ‘Οικονομική Γεωγραφία’ 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερη Συγκέντρωση της βιομηχανίας και στενότερες 

εισοδηματικές διαφοροποιήσεις. Η  ανάλυση που ακολουθεί προκρίνει δύο κατά βάση
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εκδοχές: Κατά πρώτον, στην περίπτωση που η δια-περιφερειακή μετανάστευση στην 

Ευρώπη παραμένει όσο ελάχιστη καταγράφεται, τότε η τάση των επιχειρήσεων να 

συγκεντρώνονται θα είναι χαμηλότερη από εκείνη στις ΗΠΑ, όπου οι εργαζόμενοι είναι 

πολύ περισσότερο κινητικοί.

Κατά δεύτερον, και πιο εκπληκτικό, η παρόμοια έλλειψη μετανάστευσης ενδέχεται να 

φέρει τη σχέση μεταξύ Ολοκλήρωσης (ή μειώσεων στο κόστος εμπορίου) και 

Συγκέντρωσης σε μία κατάσταση μη μονοτονική. Ξεκινώντας από υψηλά επίπεδα στο 

κόστος εμπορίου, μειώσεις σε αυτό θα ενθαρρύνουν τη Συγκέντρωση. Στην περίπτωση 

που η Συγκέντρωση σε ενδιάμεσα επίπεδα ως προς το κόστος μεταφοράς αυξήσει τις 

δια-περιφερειακές διαφορές στις αμοιβές 'Εργασίας’, τότε οι εργαζόμενοι καθίστανται 

κινητικοί και αυτό με τη σειρά του ενισχύει την τάση των επιχειρήσεων να 

συγκεντρώνονται, καθώς κλείνουν οι διαφορές στους μισθούς. Διαφορετικά, στην 

περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν μετακινούνται, σε αρκετά χαμηλά επίπεδα κόστους 

εμπορίου, είναι οι επιχειρήσεις που θα μετακινούνται. Θα ανταγωνίζονται δε σε 

απομακρυσμένες περιοχές χωρίς να παράγουν στην ίδια4. Τότε επιτυγχάνεται Σύγκλιση 

σε όρους βιομηχανικής Απασχόλησης και Εισοδήματος.

Στην προσέγγιση τούτη και λαμβάνοντας υπόψη τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες 

που εμφανίζει η Νέα Οικονομική Γ εωγραφία, διερευνάται η περιγραφόμενη κατάσταση 

γενικής Ισορροπίας με αναφορά εγγύτερα στην πραγματική οικονομία. Αντί για τις 

καταστροφικές αλλαγές από μία πλήρως ομαλή χωρική εξάπλωση της βιομηχανίας σε 

μία πλήρη Συγκέντρωση αυτής και σε μία μόνο περιοχή, το οποίο χαρακτηρίζει τα 

απλούστερα υποδείγματα, ίσως υπάρχει μια διαδικασία σταδιακής αλλαγής, όπου οι 

περιφέρειες εμφανίζουν βιομηχανικούς τομείς διαφορετικού μεγέθους. Αναλυτικότερα, 

ανά τομέα παραγωγής και ως προς την περιγραφόμενη κατάστασης γενικής Ισορροπίας, 

το υπόδειγμα του Diego Puga έχει ως εξής:

4 Ωστόσο, μία μείωση στο κόστος εμπορίου καθιστά αρχικώς τη Συγκέντρωση διατηρήσιμη και 

σε ένα δεύτερο επίπεδο τη συμμετρική Ισορροπία ασταθή. Τούτο οδηγεί σε περιφερειακές 

διαφοροποιήσεις ως προς το επίπεδο της βιομηχανίας (εκβιομηχάνιση ή αποβιομηχάνιση). Τότε 

νοούνται δύο είδη κοστών εμπορίου: Το πρώτο αναφέρεται στην ύπαρξη διατηρήσιμης 
Συγκέντρωσης και το δεύτερο σε ένα κρίσιμο σημείο, στο οποίο η μεταξύ των περιφερειών 
συμμετρία σπάει. Το περιεχόμενο, επομένως, της συμμετρικής Ισορροπίας θα κρίνει την 
σταθερότητα ή την αστάθεια του τοπικού συστήματος.
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Γεωργία

Στο υπόδειγμα γενικής Ισορροπίας του Puga υιοθετείται η υπόθεση ενός κόσμου με L 

εργαζόμενους και δύο περιφέρειες, έστω 1 και 2, οι οποίες είναι αντίστοιχα 

προικισμένες με Κι και Κ2 μονάδες καλλιεργήσιμης γης. Κάθε περιφέρεια δύναται να 

παράγει τόσο αγροτικά όσο και βιομηχανικά προϊόντα. Η καλλιεργήσιμη γη 

χρησιμοποιείται μόνο από τον αγροτικό τομέα και είναι σταθερή μεταξύ των δύο 

περιφερειών. Ο συντελεστής ‘Εργασίας’ χρησιμοποιείται και από τους δύο τομείς και 

είναι τελείως κινητικός μεταξύ των τομέων παραγωγής. Ταυτοχρόνως, η γεωργία είναι 

πλήρως ανταγωνιστική. Παράγει ένα ομοιογενές προϊόν, χρησιμοποιώντας 

καλλιεργήσιμη γη και ‘Εργασία’ και έχοντας σταθερές αποδόσεις κλίμακας στην 

Τεχνολογία. Τούτα περιγράφονται στη συνάρτηση παραγωγής:

Ύ1 = g (L A, K),

όπου το L;A αφορά γεωργική Απασχόληση. Η συνάρτηση g είναι ομοιογενής πρώτου 

βαθμού και είναι ίδια και για τις δύο περιφέρειες.

Βιομηχανία-Μεταποίηση

Σε αντίθεση, ο βιομηχανικός τομέας είναι ατελώς ανταγωνιστικός και παράγει 

διαφοροποιημένα προϊόντα με αύξουσες αποδόσεις κλίμακας. Σε κάθε χώρα, ο αριθμός 

των επιχειρήσεων καθορίζεται ενδογενώς και ορίζεται ως Ν  Ακολουθώντας τα βήματα 

των Dixit & Stiglitz (1977), η παραγωγή ποσότητας χ(Κ) μίας ποικιλίας Κ  αγαθών 

απαιτεί τις ίδιες σταθερές α και βχ(Κ) ποσότητες εισροών παραγωγής για κάθε χώρα. 

Τούτο συνδυαζόμενο με τη συμμετρία και τις αύξουσες αποδόσεις εξασφαλίζει ότι σε 

κατάσταση Ισορροπίας καμία ποικιλία αγαθών δεν παράγεται από περισσότερες της 

μίας επιχειρήσεις ή από περισσότερες της μίας χώρες.

Στο μεταποιητικό τομέα, η εισροή συντελεστών παραγωγής αποτελεί μία σύνθεση 

‘Εργασίας’ και ενδιάμεσων αγαθών. Τα βιομηχανικά αγαθά εισάγονται με τρόπο 

συστηματικό στα συνολικά ενδιάμεσα και η σταθερή ελαστικότητα υποκατάστασης σ 

μεταξύ των διαφόρων αγαθών λαμβάνει τιμή κάτω της μονάδας (σ < 1). Αλλαγές στα 

βιομηχανικά αγαθά επιφέρουν την εμφάνιση ενός σημείου που καλείται «παγόβουνο» 

(‘iceberg’) στο κόστος εμπορίου. Αυτά τα κόστη ερμηνεύονται ως ένα πακέτο που 

περιλαμβάνει φυσικό κόστος μεταφοράς, όλες τις εφαρμογές της πληροφόρησης, των
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πωλήσεων και της υποστήριξης και κόστος συνδεόμενο με την εξ αποστάσεως 

Απασχόληση. Στην περίπτωση των εμπορικών ροών, τούτα τα κόστη αφορούν και 

εμπορικά εμπόδια.

Προτιμήσεις, Κατάσταση Γενικής Ισορροπίας και Διατηρήσιμη Συγκέντρωση

Στην περίπτωση τώρα κατά την οποία οι εργαζόμενοι εμφανίζουν δια-περιφερειακή 

Κινητικότητα, η μετανάστευση θα εξαφανίσει τις διαφορές στους πραγματικούς 

μισθούς. Αντί να υποστηρίζεται ότι η οικονομία κινείται αυτόματα σε κατάσταση 

πλήρους Ισορροπίας, υιοθετείται η υπόθεση σταδιακής διαδικασίας εισαγωγής και 

εξόδου επιχειρήσεων, με βάση τα θετικά αποτελέσματα (κέρδη) ή τις ζημίες που 

εμφανίζονται. Καθώς η 'Εργασία’ αποτελεί ένα παράγοντα που υπόκειται σε κίνηση και 

δεν είναι στατικός, θα πρέπει η κατανομή των εργαζομένων που βρίσκονται σε 

Ισορροπία να διακρίνεται σε L  για τη μία περιφέρεια, σε L2 για την άλλη και σε L 

συνολικά.

Στο πλαίσιο τούτο ο Puga τονίζει ότι είναι χρήσιμο να συσχετίζουμε τα βραχυπρόθεσμα 

κέρδη και τον αριθμό των επιχειρήσεων στη βάση τεσσάρων (αριθμός 4) δυνάμεων: 

Ανταγωνισμός στα αγαθά, Ανταγωνισμός στην αγορά ‘Εργασίας ’ , Κόστος και Συνδέσεις 

από την πλευρά της Ζήτησης. Οι δύο πρώτες δυνάμεις τείνουν να οδηγούν τις 

επιχειρήσεις να εγκαθίστανται σε αγορές με σχετικά πολλές και λιγότερο κερδοφόρες 

επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας την έξοδο και οδηγώντας σε γεωγραφική Διασπορά της 

βιομηχανίας. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι έτερες δυνάμεις, που τείνουν να 

αυξάνουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη των επιχειρήσεων, οδηγώντας αντιθέτως στην 

είσοδο άλλων. Στην περίπτωση κατά την οποία οι επιχειρήσεις είναι αρκετά ισχυρές 

ώστε να ανατρέπουν τον Ανταγωνισμό στα αγαθά και στην αγορά 'Εργασίας’ , τότε 

καθίστανται τα διαχεόμενα αποτελέσματα ασταθή και πυροδοτείται βιομηχανική 

Συγκέντρωση.

Σε τούτο το περιγραφόμενο σκηνικό, η μακροχρόνια Ισορροπία προσδιορίζεται ως μία 

σταθερή κατάσταση, όπου ο αριθμός των επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια δεν αλλάζει 

με βάση τα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Αντιθέτως, για την επίτευξη μακροχρόνιας 

Ισορροπίας απαιτούνται μηδενικά κέρδη. Όταν υπάρχει θετικός αριθμός επιχειρήσεων, 

παρατηρούνται αρνητικά κέρδη για δυνητικές ή έστω για ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

Ενσωματώνοντας και συνδυάζοντας τις βασικότερες υποθέσεις προγενέστερων
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υποδειγμάτων, επί παράδειγμα τη δια-περιφερειακή Κινητικότητα του Krugman 

(1991b), την αντίστοιχη Κινητικότητα με συνδέσεις τύπου Krugman & Venables (1995) 

και Venables (1996), την απλοποίηση των πολυάριθμων παραδειγμάτων αυτών των 

συνδέσεων του ιδίου προγενέστερα (Puga, 1998), την εξωγένεια στην κατανομή της 

‘Εργασίας’ μεταξύ των τομέων του Krugman (1991a) κοκ, τονίζεται ότι σε εκ των 

προτέρων πανομοιότυπες (‘identical’) περιφέρειες η συμμετρική Ισορροπία ίσως τελικά 

δεν είναι σταθερή.

Η επιλογή ‘Τόπου' και ‘Τοποθεσίας', επομένως, καθορίζονται από το κόστος και τις 

συνδέσεις από την πλευρά της ζήτησης, γεγονός το οποίο επιφέρει Συγκέντρωση 

βιομηχανίας. Εκείνο, όμως, που παραμένει απροσδιόριστο είναι ποιά περιφέρεια 

απορροφά όλη τη βιομηχανία, καθότι και οι δύο πανομοιότυπες, όταν η βιομηχανία 

εμφανίζει στοιχεία Συγκέντρωσης. Σε γενικότερο επίπεδο, διαφορές στα 

πλεονεκτήματα (‘endowments’) της ‘Γεωγραφίας' ή στην πολιτική, ακόμα και αν τούτο 

αφορά μικρές αλλαγές στην πολιτική, θα ορίσει και ποιά περιφέρεια σε τελική ανάλυση 

θα ωφεληθεί και ποιά θα έχει απώλειες στη βιομηχανία. Στη βάση της 

διατηρησιμότητας ή της αστάθειας, η τοπική σταθερότητα του συστήματος εξαρτάται 

από την αξιολόγηση της συμμετρικής Ισορροπίας. Η δεύτερη για τιμές στο κόστος 

εμπορίου κάτω του κρίσιμου μεγέθους λαμβάνει μία σταθερή έννοια. Αναλόγως της 

τιμής στον Πίνακα Jacobs (θετική, αρνητική, άπειρη και μη άπειρη) καθορίζεται 

αντιστοίχως η συμμετρική Ισορροπία.

Με την υπόθεση ότι στις περιφέρειες με σχετικά αρνητικές επιδόσεις σε όρους μη 

γεωργικής Απασχόλησης, οι εργαζόμενοι θα κατευθύνονται σε περιφέρειες με σχετικά 

καλύτερους όρους, τούτη η υπόθεση θα τείνει να οδηγήσει σε εξίσωση των 

πραγματικών μισθών στο ‘Χώρο ' . Το ευρωπαϊκό, όμως, παράδειγμα επ ’αυτού είναι 

αρκετά αποθαρρυντικό. Λόγω ακριβώς απουσίας εργατικής δια-περιφερειακής 

Κινητικότητας, ως προς τη σχέση Περιφερειακής Ολοκλήρωσης και βιομηχανικής 

Συγκέντρωσης, το υπόδειγμα διαφοροποιείται και πλέον τα εργατικά πλεονεκτήματα 

κάθε περιφέρειας θεωρούνται σταθερά. Για a priori όμοιες περιοχές τούτη η υπόθεση 

αφορά όλες στο σύνολό τους.

Η εμφανής απουσία Κινητικότητας εισάγει στην ανάλυση δύο κύριες διαφοροποιήσεις: 

Πρώτον, χωρίς κινητικότητα, οι επιχειρήσεις που συγκεντρώνονται σε μία περιφέρεια, 

δύναται να προσελκύσουν εργαζομένους αποκλειστικά και μόνο από τον πρωτογενή
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τομέα της ίδιας περιοχής, γεγονός το οποίο οδηγεί προς τα άνω τους τοπικούς μισθούς. 

Δεύτερον, αυτή η αποθάρρυνση καθίσταται κυρίαρχη σε χαμηλές τιμές κόστους 

εμπορίου. Ξεκινώντας από μία κατάσταση διατηρήσιμης Συγκέντρωσης, επιπρόσθετες 

μειώσεις στο κόστος εμπορίου ενδέχεται να οδηγήσει τις επιχειρήσεις να εξαπλωθούν 

μεταξύ των περιφερειών.

Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ανεξαρτήτως της σταδιακής ή της ασυνεχούς 

πτώσης-αλλαγής στο κόστος εμπορίου, η σχέση μεταξύ Περιφερειακής Ολοκλήρωσης 

και Συγκέντρωσης παραμένει ίδια. Σε υψηλά κόστη οι επιχειρήσεις επιθυμούν να είναι 

εκεί που είναι και η τελική ζήτηση και επομένως υιοθετούν μία διάκριση μεταξύ των 

περιοχών. Σε ενδιάμεσα επίπεδα κόστους εμπορίου οι επιχειρήσεις ομαδοποιούνται για 

να αξιοποιήσουν το κόστος και τις συνδέσεις από την πλευρά της ζήτησης. Απουσία 

δια-περιφερειακής Κινητικότητας 'Εργασίας’, η Συγκέντρωση διευρύνει τις διαφορές 

στους μισθούς. Σε χαμηλά επίπεδα κόστους, οι επιχειρήσεις επιθυμούν να είναι εκεί 

που οι μη κινητικοί συντελεστές είναι φθηνότεροι και επομένως εξαπλώνονται μεταξύ 

περιοχών και σε αυτή την περίπτωση. Τούτων δοθέντων, η ύπαρξη Ισορροπίας με 

ταυτόχρονη την παρουσία βιομηχανικής Συγκέντρωσης, ίσως δημιουργήσει μία 

κατάσταση σταθερής Ισορροπίας και μερικής Συγκέντρωσης σε μία περιοχή, όπως αυτή 

που περιγράφεται και στο Σχήμαΐ.

Στην περίπτωση όπου όλες οι επιχειρήσεις συγκεντρώνονται σε μία μόνο περιφέρεια, 

δεν είναι εύκολο να εξάγουμε μία σαφή εξήγηση για την κλίμακα του κόστους 

εμπορίου, στο οποίο η πλήρης Συγκέντρωση είναι διατηρήσιμη. Εκείνο που είναι 

ξεκάθαρο είναι ότι για κόστη εμπορίου επαρκώς κοντά σε εκείνα που ορίζει το 

ελεύθερο Εμπόριο, όλες οι επιχειρήσεις δεν θα βρίσκονται σε μία μόνο περιοχή. Στο διά 

ταύτα, η ανάλυση του Puga ως προς την Οικονομική Ολοκλήρωση, τη Συγκέντρωση 

στο ίΧώ ρο\ την εισοδηματική κατανομή και την εργατική Κινητικότητα συμπυκνώνει 

τις ουσιωδέστερες προεκτάσεις τις μεθοδολογίας επί των ζητημάτων της εργατικής 

Κινητικότητας και των εισοδηματικών διαφοροποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση, όταν το 

κόστος εμπορίου είναι υψηλό, η βιομηχανία εξαπλώνεται μεταξύ περιοχών, έως ότου 

συναντήσει την τελική καταναλωτική ζήτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, το μειούμενο 

κόστος εμπορίου και οι συνδέσεις από την πλευρά της ζήτησης οδηγούν σε 

Συγκέντρωση δραστηριοτήτων, οι οποίες εμφανίζουν αύξουσες αποδόσεις.
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Σχήμα  1: Συμμετοχή Βιομηχανίας Απουσία δια-Περιφερειακής

Κινητικότητας: Βαθμιαία μεταβολή

Πηγή: Puga (2001: 26)

Ο τρόπος, εντούτοις, με τον οποίο πραγματοποιείται η Συγκέντρωση και εξελίσσεται η 

βιομηχανική εγκατάσταση και το Εισόδημα, καθώς η Ολοκλήρωση προχωρά πέρα από 

ένα σημείο, είναι διαφορετικός. Δξαρτάται απο το αν οι εργαζόμενοι κινούνται ή οχι 

μεταξύ περιοχών. Η βιομηχανική Συγκέντρωση τείνει να αυξάνει τους τοπικούς 

μισθούς, εκεί που οι επιχειρήσεις είναι σχετικά πολλές. Στην περίπτωση μη 

Κινητικότητας της 'Εργασίας’, η σχέση Ολοκλήρωσης και Συγκέντρωσης δεν είναι 

πλέον μονοτονική. Μειώσεις τότε στο κόστος εμπορίου κάνουν τις επιχειρήσεις 

εξαιρετικά ευαίσθητες στις διαφοροποιήσεις των μισθών και οδηγούν σε εξάπλωση της 

βιομηχανίας και στην περίπτωση αυτή.

Ο Puga υπογραμμίζει ότι η πολύ υψηλότερη ελαστικότητα μισθών στις ΗΠΑ, στοιχείο 

που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εργατική Κινητικότητα, πιθανώς να εξηγήσει το
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λόγο για τον οποίο η οικονομική δραστηριότητα είναι λιγότερο συγκεντρωμένη στην 

ΕΕ απ’ ό,τι στις ΗΠΑ. Όμως, οι εισοδηματικές Ανισότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ 

είναι πιο έντονες. Λόγω ακριβώς απουσίας εργατικής δια-περιφερειακής 

Κινητικότητας, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ενδέχεται να προκαλέσει περιφερειακή 

Σύγκλιση στους πραγματικούς μισθούς και στους όρους των δομών παραγωγής. 

Παρ’όλα αυτά, η ικανότητα της ‘περιφέρειας’ να προσεγγίσει αυτό που μόλις 

περιγράφηκε, εξαρτάται από το βαθμό εξάπλωσης της διαδικασίας της Ολοκλήρωσης. 

Σε ενδιάμεσα στάδια Ολοκλήρωσης, το υπόδειγμα προβλέπει δυνητικά μεγάλες δια- 

περιφερειακές Ανισότητες στους πραγματικούς μισθούς. Εντούτοις, πλείστοι 

μηχανισμοί που περιορίζουν τούτες τις διαφοροποιήσεις έχουν αναπτυχθεί σε πολλές 

χώρες, επί παράδειγμα Ισπανία και Ιταλία.

Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρθρωση των μισθών στην Ευρώπη αντανακλά τις 

διαφορές στις τοπικές συνθήκες μεταξύ χωρών, περισσότερο απ’ ό,τι μεταξύ 

περιφερειών κάθε χώρας, η επιπρόσθετη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ενδεχομένως να 

ενισχύσει την τρέχουσα κατά τον Puga τάση, όπου οι περιμετρικές χώρες προσεγγίζουν 

το μέσο εισόδημα των χωρών του ευρωπαϊκού πυρήνα, ενώ οι φτωχότερες περιφέρειες 

εξακολουθούν να μένουν πίσω. Σε αντιδιαστολή με τη συνήθη πρακτική, ο στόχος του 

Puga με αυτή την προσέγγιση και αυτό το υπόδειγμα πηγαίνει ένα βήμα πιο μακριά από 

την ενοποίηση διαφορετικών «νημάτων» ή την αντικατάσταση πολυάριθμων 

παραδειγμάτων, τα οποία περιέχουν αναλυτικά αποτελέσματα. Στην προηγούμενη των 

περιπτώσεων, οι διάφορες προσεγγίσεις τείνουν να παραμερίζουν σημαντικές 

επιδράσεις της γενικής Ισορροπίας προς χάριν ευπείθειας. Για το λόγο αυτό, ο Puga 

εστιάζει στην αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων με σταθερές και αύξουσες αποδόσεις 

στην αγορά 'Εργασίας’. Κυρίως δε, εστιάζει στη βασική διαφορά μεταξύ δια- 

περιφερειακής και διεθνούς Συγκέντρωσης της βιομηχανίας, όπου οι συντελεστές 

παραγωγής έχουν αφαιρεθεί 5. Σε επίπεδο περιφέρειας, η Συγκέντρωση της βιομηχανίας

5 Μία εξήγηση των διαφορών σχετίζεται με τη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Puga 

υπογραμμίζει ότι η εξήγηση αυτή δεν απαντά επαρκώς στο ερώτημα γιατί υπήρξε μία πολύ 

σημαντική πτώση των ενδο-ευρωπαϊκών ποσοστών μετανάστευσης από τη δεκαετία του 1960 

(περίοδος υψηλής μεταναστευτικής κίνησης, τόσο από τις χώρες του νότου προς εκείνες του 

βορρά, όσο και εντός ορισμένων χωρών όπως η Ιταλία) και εξής. Ο κύριος λόγος της απουσίας 

μετακίνησης έγκειται στο υψηλό ποσοστό Ανεργίας, όπου μετατρέπει την πιθανότητα εύρεσης
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είναι πιθανό να προσελκύσει εργαζομένους, είτε από άλλους τομείς παραγωγής, είτε 

από άλλες περιοχές-χώρες. Σε επίπεδο κρατών, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

δυσχέρειες στην πρόσληψη εργαζομένων από άλλες χώρες. Επ’ αυτού, ο Puga 

αποδεικνύει ότι αυτή η διαφορά μπορεί να προσδιορίσει κατά πόσο η σχέση 

Ολοκλήρωσης και Συγκέντρωσης είναι μονοτονική ή όχι.

2.2.2 'Οι ευρωπαϊκές περιφερειακές πολιτικές υπό το φως των πρόσφατων θεωριών 

χωροθέτησης’

Έταιρο ζήτημα που απασχολεί τον Puga αφορά στο επίπεδο και στην εξέλιξη των 

περιφερειακών Ανισοτήτων στην Ευρώπη, στην κατανομή τους μεταξύ κρατών και 

περιφερειών και στις τάσεις που διαγράφονται. Ξεκινά την ανάλυσή του με βάση 

ορισμένα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα ως προς το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, τα ποσοστά Ανεργίας και τη βιομηχανική Συγκέντρωση μεταξύ ΕΕ και 

ΗΠΑ. Ακολουθώντας τους Midelfart-Knarvik et al. (2000), ακόμα και σε μία πιο 

ευρεία διασπορά της συνολικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, σημειώνεται ότι η 

βιομηχανική δομή των τεσσάρων ‘γιγάντων’ (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και 

Γερμανία) είναι σχετικά όμοια, αν και οι δύο τελευταίες εμφανίζονται εξαιρετικά 

διαφοροποιημένες στη μεταξύ τους σύγκριση κατά την ίδια περίοδο. Η  διαφοροποίηση 

αυτή αφορά πλέον και στους τέσσερις πιο αδύναμους εν πολλοίς κρίκους (χώρες της 

Συνοχής).

Δεδομένου ότι η παραγωγή είναι λιγότερο γεωγραφικά συγκεντρωμένη στην Ευρώπη 

απ’ ότι στις ΗΠΑ, λογικά θα αναμενόταν μία πιο ομαλή κατανομή στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Οι διαφορές στο εισόδημα των 

ευρωπαϊκών περιφερειών είναι πιο ευρείες σε σχέση με τις πολιτειακές των ΗΠΑ. 

Τούτο αποδεικνύεται συγκρίνοντας τις ευρωπαϊκές περιφέρειες από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και έως εκείνης του 1990. Πρόσθετη πληροφόρηση επ’ αυτού 

παρέχει και ο Δείκτης Theil στη σύγκριση μεταξύ κρατών-μελών και μεταξύ 

περιφερειών των κρατών αυτών.

Απασχόλησης οπουδήποτε στο ‘Χώρο’ πολύ χαμηλή, ώστε σε τελική ανάλυση να μην αξίζει να 

μετακινηθεί κανείς κάπου αλλού, ακόμα και εντός της περιοχής του.
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Καθώς, όμως, συχνά οι στατιστικές δεν διακρίνουν μεταξύ μίας κατάστασης, όπου οι 

περιφέρειες διατηρούν τη σχετική τους θέση στο ‘Χρόνο’ και μεταξύ μίας άλλης 

κατάστασης, όπου το σχήμα της κατανομής διαφοροποιείται ελαφρώς, μία αλλαγή της 

σχετικής θέσης συγκεκριμένων περιφερειών τροποποιεί σημαντικά αυτό το σχήμα. 

Οφείλουμε τότε κατά τον Puga να ανατρέξουμε στους γεωγραφικούς χάρτες, που 

απεικονίζουν τη συνολική περιφερειακή κατανομή διαφορετικών σημείων στο ‘Χώρο’. 

Αποδεικνύεται συνεπώς βάσει των γεωγραφικών χαρτών η ύπαρξη μικρών αλλαγών 

στο σχετικό επίπεδο Εισοδήματος μεμονωμένων περιφερειών. Τούτο έρχεται σε 

αντίθεση με τις εμφανείς αλλαγές με βάση τα σχετικά ποσοστά Ανεργίας μεταξύ 1986

1996.

Επιχειρώντας την υπέρβαση σε σχέση με τη μονοδιάστατη ανάλυση ενός και μοναδικού 

οικονομικού μεγέθους, ο Puga προτείνει σύγκριση στην κατανομή κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

και ποσοστών Ανεργίας: Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι διαφορές στα 

ποσοστά Ανεργίας μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών ήταν πολύ σταθερές, με τις 

αλλαγές στην περιφερειακή εργατική δύναμη να αντισταθμίζει απλά τις αλλαγές στην 

περιφερειακή Απασχόληση. Τούτη η σταθερότητα με τον Πίνακα Πιθανοτήτων 

Μετάβασης των Overman & Puga (2002) δεν ισχύει παρατηρώντας τις τάσεις τις 

δεκαετίες 1980-1990. Για περιφέρειες με αρχικό επίπεδο κατανομής γύρω από το μέσο, 

οι διαφορές είναι εντυπωσιακές, καθώς οι περισσότερες εξ αυτών με μέσο επίπεδο 

εισοδήματος παραμένουν στην ίδια κλίμακα, ενώ όσες είναι γύρω από τη μέση αρχική 

Ανεργία κινούνται σε διαφορετική κλίμακα. Υπό αυτή την εξέλιξη, οι ευρωπαϊκές 

περιφερειες έχουν γίνει εξαιρετικά πολωτικές σε ορους ποσοστών Ανεργίας. 

Υπάρχουν πολύ περισσότερες περιφέρειες με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή Ανεργία και 

πολύ λιγότερες με μέση, συγκρινόμενες με ό,τι ίσχυε στα μέσα της δεκαετίας του 1980. 

Για να ερμηνεύσουμε επωφελέστερα την εξέλιξη των περιφερειακών Ανισοτήτων στην 

Ευρώπη και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία της Ολοκλήρωσης 

και οι περιφερειακές πολιτικές επηρεάζουν τούτες, ο Puga προτείνει να ανατρέξουμε σε 

ορισμένες πρόσφατες θεωρίας χωροθέτησης. Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία είχε 

εξηγήσει τις διαφορές στις παραγωγικές δομές κυρίως λόγω των διαφορών στα βασικά 

χαρακτηριστικά της, που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, τους συντελεστές 

παραγωγής, την οικονομική διάρθρωση, την Τεχνολογία κοκ, και τα οποία περιγράφουν 

μία μη ομαλή μορφή του ‘Χώρου’. Σε τούτο το πλαίσιο η Οικονομική Ολοκλήρωση
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οδηγεί τις περιφέρειες να ειδικεύονται βάσει του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. 

Τούτο το πλεονέκτημα, καθότι σχετικό, παρέχει μία ασθενή εξήγηση ως προς τη 

σημαντική χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Υποδείγματα Εμπορίου με αύξουσες αποδόσεις και ατελή Ανταγωνισμό6 παρέχουν μία 

πρώτη εξήγηση για το λόγο, που περιφέρειες χωρίς σημαντικό ‘ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα’ σε σχέση με άλλες, επιτυγχάνουν να αναπτύξουν διαφορετικές 

παραγωγικές δομές, ενώ μία δεύτερη δίδεται σε σχέση με τη διαφορετική Πρόσβαση 

στην Αγορά. Ο τύπος ακριβώς του υποδείγματος ατελούς Ανταγωνισμού υπογραμμίζει 

την ουσιώδη ασάφεια των επιδράσεων της Οικονομικής Ολοκλήρωσης ή των μειώσεων 

στα κόστη μεταφοράς ως προς τη σχετική Προσελκυστικότητα του κεντρικού τομέα 

(«πυρήνα») της περιμετρικής περιφέρειας. Επομένως, όπως και στην Παραδοσιακή 

Οικονομική, ο συγκεκριμένος τύπος υποδείγματος εξηγεί τις διαφορές στις δομές 

παραγωγής μέσω των διαφορών στα βασικότερα χαρακτηριστικά. Σε τούτη την 

περίπτωση η εξήγηση που παρέχει γίνεται με βάση τους όρους ενός εξωγενώς δοσμένου 

μεγέθους Αγοράς. Η κύρια συνεισφορά της αποκαλούμενης «Νέας Οικονομικής 

Γεωγραφίας» ή των «Νέων Γεωγραφικών Οικονομικών» έγκειται ακριβώς στη 

σχηματοποίηση των μηχανισμών, μέσω των οποίων, έστω και σε a priori πολύ όμοιες 

περιοχές, ενδέχεται να καταλήξουμε σε πολύ διαφορετικές δομές και επίπεδα 

Εισοδήματος. Η απλούστερη μορφή ενός τέτοιου μηχανισμού αποκαλύπτεται όταν 

εισάγονται περιορισμένοι κινητοί (μη στατικοί) συντελεστές από την πλευρά της 

ζήτησης και στο πλαίσιο που μόλις περιγράφηκε.

Ακολουθώντας το υπόδειγμα του Krugman (1991b) ως προς μία ενδογενή διάρθρωση 

κέντρου-περιφέρειας και με την ύπαρξη Κινητικότητας στην ‘Εργασία’, ο μηχανισμός 

σωρευτικής αιτιότητας του υποδείγματος του Puga βασίζεται στην υπόθεση ότι όταν 

μία περιφέρεια έχει σχετικά καλή επίδοση στην προσέλκυση επιχειρήσεων είναι ικανή 

να προσελκύσει και εργαζομένους. Τούτο ασφαλώς πραγματοποιείται με την υπόθεση 

ότι παρέχει υψηλότερους μισθούς και καλύτερη Πρόσβαση σε μία πιο ευρεία ποικιλία

6 Εφαρμογές παρόμοιων υποδειγμάτων στο ‘Χώρο’ και οι επιδράσεις των μειώσεων στο κόστος 

εμπορίου ή στο κόστος μετάβασης έχουν σχηματοποιηθεί από τους Krugman & Venables 

(1990), υιοθετώντας την υπόθεση δύο περιφερειών, μίας μεγάλης (πυρήνας) και μίας μικρής 

(περίμετρος).

~  119 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Δεύτερο: Σύγχρονο θεωρητικό υπόβαθρο και νεότερες διαστάσεις

αγαθών7. Αντιθέτως η υπόθεση αυτή δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου η 

προσαρμογή στις αλλαγές της περιφερειακής τύχης λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω της 

συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι 

διάφορες σύγχρονες εμπειρικές έρευνες επί του προκειμένου καταδεικνύουν μία 

μηδενική ανταπόκριση της δια-περιφερειακής μετανάστευσης στις διαφοροποιήσεις της 

Απασχόλησης. Σε ένα περισσότερο εξελιγμένο πλαίσιο, ο κύριος λόγος της μη 

μετακίνησης έγκειτο στο υψηλό μέσο ποσοστό Ανεργίας, όπου μετατρέπει την 

πιθανότητα εύρεσης Απασχόλησης οπουδήποτε πολύ χαμηλή, ώστε σε τελική ανάλυση 

να μην αξίζει να μετακινηθείς κάπου αλλού, πόσο δε μάλλον εκτός της περιοχής του 

καθενός.

Τα υψηλά ποσοστά Ανεργίας ή η μη επάρκεια των θέσεων 'Εργασίας’ που 

προσφέρονται με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις Ικανότητες του καθενός 

είναι η μία όψη του νομίσματος. Οι διάφορες ευκολίες που παρέχει ο χώρος κατοικίας, 

η οικογενειακή και η κυβερνητική υποστήριξη, το κόστος χρηματοδότησης μίας 

οικογενειακής μετανάστευσης, οι διαφορές στα λαμβανόμενα οφέλη μίας πιθανής 

μετακίνησης μεταξύ διαφόρων περιοχών, τα ενοίκια και οι τιμές κατοικίας, σαφώς 

παίζουν κάποιο δυνητικό πρόσθετο ρόλο.

Σε τούτο το πλαίσιο ο Puga επαναλαμβάνει το αρχικό ερώτημα του τι διδάγματα 

είμαστε σε θέση να αντλήσουμε από τα υποδείγματα 'Οικονομικής Γεωγραφίας’ ως 

προς τη σχέση μεταξύ κόστους εμπορίου και περιφερειακών Ανισοτήτων, χωρίς την 

εμφάνιση στο σημείο αυτό κινητικότητας στην 'Εργασία’. Εν προκειμένω και 

λαμβάνοντας ως αναφορά τους Puga (2001), Venables (1996), Krugman &Venables 

(1995), Krugman (1991b) κοκ, η σύγκριση των αποτελεσμάτων με την παρουσία ή την 

απουσία δια-περιφερειακής μετανάστευσης συμφωνεί με όσα αναφέρθηκαν στη 

προηγούμενη ενότητα.

Η ανάλυση, ωστόσο, του Puga ως προς την ύπαρξη ή μη Κινητικότητας και τη σύνδεση 

ή μη Συγκέντρωσης και επιπέδου πραγματικού μισθού δεν παρέχει μία διάκριση βάσει 

της υπάρχουσας βιομηχανικής δομής. Οι διάφορες άλλες ερευνητικές προσπάθειες, που

7 Επ' αυτού και σε σχέση με την προηγούμενη προσέγγιση (2001), όλες οι παραγόμενες 

ποικιλίες βιομηχανικών αγαθών θεωρούνται ότι εισάγονται στη Συνάρτηση Χρησιμότητας των 

καταναλωτών με την ίδια σταθερή ελαστικότητα υποκατάστασης, με την οποία εντάσσονται 

και στο επίπεδο Τεχνολογίας της επιχείρησης.
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μόλις προαναφέρθηκαν, επιχειρούν ακριβώς να προσεγγίσουν το ζήτημα στη συνολική 

του διάσταση, κυρίως συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας η μία την άλλη. Σε γενικές 

γραμμές, η πλειοψηφία των υποδειγμάτων Εμπορίου προβλέπουν ότι η Ειδίκευση θα 

αυξηθεί με μειώσεις στο κόστος εμπορίου ή στο κόστος μεταφοράς. Το στοιχείο που 

διακρίνει τα υποδείγματα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας από τα υποδείγματα 

Εμπορίου σε τούτο το πλαίσιο είναι ότι όμοιες περιφέρειες ή χώρες δύναται να 

αναπτύξουν πολύ διαφορετική πρότυπα Ειδίκευσης. Τούτο παρέχει και μία αιτιολόγηση 

για τις αυξανόμενες διαφορές των παραγωγικών δομών μεταξύ διαφορετικών 

ευρωπαϊκών περιμετρικών περιοχών και μεταξύ διαφορετικών αντίστοιχών κεντρικών. 

Στη βάση, συνεπώς, ορισμένων πρόσφατων θεωριών χωροθέτησης ο Puga προχωράει 

ένα βήμα πιο μπροστά και αξιολογεί τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής 

αντιμετώπισης των περιφερειακών Ανισοτήτων. Παρά το διαχωρισμό των ευρωπαϊκών 

περιφερειακών Ταμείων βάσει επί μέρους Στόχους, δεν είναι διαυγές ποιοί είναι οι 

Στόχοι αυτοί. Διερωτάται ειδικότερα εάν επιθυμούμε έναν ομογενοποιημένο 'Χώρο’ επί 

συγκεκριμένων ως προς το μέσο Μέτρων, επί παράδειγμα κατά κεφαλήν εισόδημα, 

Ανεργία ή ποσοστά Απασχόλησης, Δείκτες Υγείας και Εκπαίδευσης κοκ, ή αν 

επιθυμούμε ως πρωτεύοντα Στόχο την ατομική δικαιοσύνη, ώστε σε διαφορετικά μέρη 

άτομα με όμοια χαρακτηριστικά να απολαμβάνουν ίδιες ευκαιρίες.

Τα δύο αυτά ερωτήματα-Στόχοι είναι σαφώς αλληλοσυνδεόμενα, αλλά δεν κινούνται 

προς την ίδια κατεύθυνση απαραίτητα, αναφέροντας ως καλό παράδειγμα επ’ αυτού τις 

παρατηρούμενες τάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη δεκαετία του 1980 και 

ακολούθως. Καθώς είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ τούτων των δύο πιθανών 

Στόχων, οι περιφερειακές πολιτικές στο πλαίσιο αυτό έχουν κάποια υπόσταση, ακόμα 

και εάν ο κύριος Στόχος αφορά στη μείωση του προσωπικού, παρά του περιφερειακού 

επιπέδου Ανισοτήτων. Τούτο οφείλεται, όπως υπογραμμίζουν και οι νεότερες θεωρίες 

χωροθέτησης, στο γεγονός ότι οι περιφερειακές αλληλεξαρτήσεις εμφανίζουν 

σημαντική επίδραση στα ατομικά μας στοιχεία. Επιπλέον, υπάρχουν και όρια στο 

μέγεθος της ατομικής αναδιανομής, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με πιο άμεσα μέτρα. 

Η διευκρίνηση των στόχων της πολιτικής είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι τότε απαραίτητο 

να αναζητήσουμε βέλτιστες πολιτικές προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Τούτο 

απαιτεί να αποφασίσουμε και ποιά θα είναι η κατεύθυνση της παρέμβασης. Ωστόσο, η 

έκταση τούτης δεν είναι ξεκάθαρη. Ακόμα και με απουσία επιδράσεων, εξαιτίας της
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Συγκέντρωσης, οι ίδιες διαφορές στην Τεχνολογία, στα τοπικά πλεονεκτήματα και στη 

‘Γεωγραφία’, ενδέχεται να βοηθήσουν ορισμένες περιοχές να γίνουν πλουσιότερες και 

επομένως να καταστήσουν τις δημόσιες επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές πιο 

παραγωγικές. Εν τέλει, τα αποτελέσματα της Συγκέντρωσης πάνω σε αυτό επιτείνουν 

τη σύγχυση ως προς τους βαθύτερους Στόχους της πολιτικής. Στην περίπτωση μη 

επαρκούς Κινητικότητας, η Συγκέντρωση δεν απαιτεί ασυμβατότητα με τη Σύγκλιση 

στα Εισοδήματα και στα ποσοστά Ανεργίας. Με την παρουσία χαμηλής Κινητικότητας, 

ενδεχομένως θα πρέπει να ‘αποφύγουμε’ κέρδη που ενσωματώνει η διαδικασία της 

Συγκέντρωσης.

Η ιδέα ότι οι περιφερειακές πολιτικές πρέπει να στοχεύουν σε Διασπορά 

δραστηριοτήτων, περιλαμβάνει μία υπόθεση ότι τα αποτελέσματα στην Αγορά 

χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή Συγκέντρωση. Εντούτοις, υπάρχουν δυνάμεις που 

κινούνται αντίθετα. Επομένως, δεν υπάρχει μία γενική κατεύθυνση προς την οποία οι 

κυβερνήσεις ωθούν τις περιφερειακές πολιτικές, καθώς αναζητούν αποδοτικότητα. 

Ακόμα, και σε όρους Ισότητας, η κατεύθυνση της πολιτικής δεν είναι διαυγής. 

Επιχειρώντας μία κριτική προσέγγιση στα υποδείγματα της Νέας Οικονομικής 

Γεωγραφίας ως εργαλεία της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, ο Puga 

υπογραμμίζει χωρίς προκαταλήψεις ότι τούτα έχουν ελάχιστα να αναφέρουν για την 

Κατάρτιση ταυ εργατικού δυναμικού, καθώς η πλειοψηφία τους δεν ενσωματώνει τη 

συσσώρευση Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Ένα από τα λιγοστά που παρέχουν στο σημείο 

αυτό είναι ότι καθώς η Κατάρτιση διευκολύνει την Καινοτομία και τη Διάχυση της 

‘Γνώσης’, δύναται να αυξήσει εξίσου τη μέση Μεγέθυνση και να περιορίσει τις 

περιφερειακές Ανισότητες. Αυτό που διακρίνει τα υποδείγματα αυτά είναι ότι το 

πρότυπο της Ειδίκευσης ενδεχομένως δεν κατευθύνεται από τις θεωρήσεις του 

παραδοσιακού ‘ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος’, αλλά από εκείνες της αυτό- 

ενισχυόμενης Συγκέντρωσης. Καθώς η Ειδίκευση αυξάνει την ανάγκη σχεδίων 

προσαρμοσμένων να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αντιπαρέλθουν των 

προσαρμογών, η εστίαση σε παρόμοια σχέδια κατάρτισης δεν είναι ευθεία. Είναι 

δύσκολο να διακρίνουμε μεταξύ προσωρινών και σταθερών αναταραχών σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα.

Αναφορικά με τις επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις, τα υποδείγματα αναλύουν 

λεπτομερώς ορισμένες εξωτερικότητες που προκύπτουν από τη χωροθέτηση
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ξεχωριστών επιχειρήσεων, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό άλλες επιχειρήσεις σε 

άλλες περιοχές. Ως συνήθως, η ύπαρξη εξωτερικοτήτων δηλώνει μία σχέση ανταλλαγής 

(‘trade-ofF) μεταξύ συγκεντρωτισμού και συνεργασίας. Μία μεγάλη αλλαγή στις 

παραμέτρους (κόστος εμπορίου, φόροι ή επιδοτήσεις) ίσως έχουν διαφορετικές 

επιδράσεις στη χωροθέτηση ή με μία ανεπαίσθητη αλλαγή να επέλθει ένας 

καταστροφικός μετασχηματισμός στη δομή μίας συγκεκριμένης περιφέρειας. Τούτο δεν 

θα πρέπει επ’ ουδενί να μειώνει τη σημασία και τη σπουδαιότητα των υποδειγμάτων 

της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας στη μελέτη της σχέσης μεταξύ κόστους μεταφοράς, 

Συγκέντρωσης και περιφερειακών Ανισοτήτων, ιδίως ως προς το ρόλο μίας πολιτικής 

βελτιώσεων των υποδομών μεταφοράς.

Οι υποδομές αυτού του τύπου αποτελούν περισσότερο μία εισροή στην παραγωγική 

διαδικασία. Αυξάνοντας το απόθεμα υποδομών σε Λιγότερο Αναπτυγμένες περιοχές, 

παρόμοια όπως αυξάνεται το απόθεμα ‘Κεφαλαίου’, είναι πιθανό τούτες να 

αναπτυχθούν προσεγγίζοντας τις πλέον πλούσιες. Κατά κύριο λόγο, επενδύσεις σε 

υποδομές μεταφοράς, ανεξάρτητα εάν προσεγγίζονται από μακρο- ή μικρο-οικονομική 

σκοπιά, επηρεάζουν άμεσα τη διάρθρωση της δαπάνης και τούτο δεν είναι καθόλου 

αμελητέο. Ένα σχέδιο υποδομών συνεπώς παράγει εξίσου κόστη και οφέλη στην 

τυπική του μορφή8.

Κατά συνέπεια, η Συγκέντρωση, η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων και η 

αυξανόμενη τάση Ειδίκευσης καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Καθώς επιχειρήσεις, 

εργαζόμενοι, κυβερνήσεις ενδιαφέρονται πρωτίστως για το ατομικό τους συμφέρον δεν 

υπάρχει και μια σαφής κατεύθυνση στην περιφερειακή πολιτική, ενώ ταυτόχρονά και 

μία πολιτική που μειώνει τα κόστη μεταφοράς δεν προεξοφλεί και διευκόλυνση της 

πορεία της Σύγκλισης. Συνήθως είναι η ‘Επένδυση’ σε νέες υποδομές που διευρύνει το 

κενό κέντρου-περιφέρειας. Η βασική συνιστώσα που υπογραμμίζεται με τα

8 Αν και η ανάλυση κόστους-οφέλους δεν αξιολογεί την επίδραση των σχεδίων αυτών στην 

περιφερειακή οικονομική Ανάπτυξη, η εστίαση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως 

σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, δύναται να προσφέρει μία περισσότερο ακριβή 

αξιολόγηση. Τούτο απαιτεί απουσία σημαντικών αναταραχών και αποτυχιών της Αγοράς, 

στοιχείο που δεν ικανοποιείται πάντοτε, ενώ και ο τύπος του μηχανισμού της σωρευτικής 

αιτιότητας στα υποδείγματα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας συνήθως απλουστεύει τις 

επιδράσεις των σχεδίων αυτών.
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υποδείγματα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας και εν γένει με τη νεότερη προσέγγιση 

των πρόσφατων θεωριών χωροθέτησης είναι ότι χωρίς συγκεκριμένες, ορθολογικές και 

στοχευόμενες στην ουσία του προβλήματος πολιτικές, οι περιφερειακές Ανισότητες 

παραμένουν και έντονες και υπαρκτές. Τούτο εγείρει σημαντικό ζήτημα για την 

'Αποτελεσματικότητα’ της ασκούμενης περιφερειακής πολιτικής, τους ρεαλιστικούς και 

υλοποιήσιμους Στόχους της και τη βέλτιστη όσο το δυνατόν κατανομή της 

διαρθρωτικής δαπάνης στο 'Χώρο’.

2.3 Νεότερες προσεγγίσεις

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρατήρηση των διαφόρων εμπειρικών 

προσεγγίσεων και μεθοδολογιών είναι ότι η Συγκέντρωση μπορεί να ερμηνευθεί με 

διαφορετικό τρόπο, αναλόγως της θεωρητικής αφετηρίας κάθε ερευνητή και της 

συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης που υιοθετείται. Από τη μία πλευρά, το 

γεγονός αυτό καθεαυτό είναι θετικό, καθώς δεν αναλώνεται η συζήτηση μόνο στη 

θεωρητική σκοπιά. Από την άλλη, αφήνει αναπάντητο το ερώτημα για τη συνάφεια των 

υποδειγμάτων ΝΟΓ και κυρίως τη συνάφεια και τη συνεκτικότητα συγκεκριμένων 

υποδειγμάτων ΝΟΓ. Στην προσέγγιση των Brakman et al. (2005a/2005b)9 επιχειρείται 

μία προσέγγιση σε τούτα τα ανακύπτοντα ζητήματα. Ταυτοχρόνως, επιχειρείται και ως 

προς το υπόδειγμα NEG του Puga (2001) μία κριτική αντιμετώπιση της εκτίμησης της 

εξίσωσης της αμοιβής της 'Εργασίας’. Η συγκεκριμένη διερεύνηση ρίχνει φως στις 

βασικές παραμέτρους της δομής-διάρθρωσης των ευρωπαϊκών περιφερειών επιπέδου 

NUTS2 και επιτρέπει την εμπειρική διαπίστωση της λεγόμενης παραμέτρου του 

«ελεύθερου Εμπορίου». Στην πράξη τα εμπειρικά στοιχεία των υποδειγμάτων NEG 

πηγαίνουν ένα βήμα πιο μπροστά με την εισαγωγή αυτής ακριβώς της παραμέτρου και 

το συνδυασμό της με το βαθμό Συγκέντρωσης των ευρωπαϊκών περιφερειών. Τούτη η 

τρόπον τινά «αντιπαράθεση» θεωρητικής κατεύθυνσης και εμπειρικής θεμελίωσης 

απεικονίζει και τους κύριους περιορισμούς των υποδειγμάτων NEG.

9 Συμπληρωματικά, δύναται να ανατρέξουμε και σε έτερες προσεγγίσεις της ιδίας ομάδας των 

ερευνητών. Επί παραδείγματι, Brakman & Garretsen (2006) και Brakman et al. (2004/2000). 

Τούτες συνιστούν ορισμένες μόνο σχετικές αναφορές του ερευνητικού έργου των ιδίων ως μια 

αποτύπωση της εμπειρικής εφαρμογής των υποδειγμάτων ΝΟΓ στο 'Χώρο\
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Σύμφωνα με τον Puga (2001) και άλλους ερευνητές, όπως τους Krugman & Venables 

(1995) και Krugman (1991b), τα υποδείγματα με απουσία δια-περιφερειακής 

Κινητικότητας ‘Εργασίας’ θεωρούνται περισσότερο σχετικά σε διεθνές επίπεδο, λόγω 

του γεγονότος ότι ο συντελεστής ‘Εργασία’ είναι λιγότερο κινητικός. Ωστόσο σε 

επίπεδο ΕΕ, τούτο δεν είναι a priori ξεκάθαρο, τουλάχιστον σε μακροχρόνιο επίπεδο. 

Ακολουθώντας οι Brakman et al. (2005a/2005b) τη θεωρητική ερμηνεία του Puga η 

εμφάνιση Κινητικότητας θα οδηγήσει σε απόλυτη Συγκέντρωση, εξαιτίας της ύπαρξης 

της διαδικασίας της Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Τούτο επιφέρει και μειώσεις στα 

κόστη μετασχηματισμού.

Υπάρχει ένα σημείο καμπής ( Φ )  ή σημείο ‘Tomahawk’ (Σχήμα2), όπου η συμμετρική 

Ισορροπία δεν συνιστά και μία σταθερή Ισορροπία. Στο σημείο τούτο, η απόφαση 

επανεγκατάστασης των εργαζομένων σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, 

πυροδοτώντας μία διαδικασία Συγκέντρωσης. Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα που τίθεται 

αφόρα στο κατά πόσο η εμφάνιση του σημείου ‘Tomahawk’ συμβαδίζει με την 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Στη θεωρία διεθνούς (δια-περιφερειακού) εμπορίου είναι 

σταθερή η υπόθεση ότι ο συντελεστής ‘Εργασία’ υπόκειται σε κίνηση μεταξύ των 

παραγωγικών τομέων, αλλά και όχι μεταξύ των εθνικών συνόρων. Η Συγκέντρωση στα 

υποδείγματα NEG, και αντίθετα με ό,τι το σημείο Tomahawk δηλώνει, σχετίζεται με τις 

αυξανόμενες διαφορές στους μισθούς μεταξύ περιφερειών. Σε μία περιμετρική περιοχή, 

οι μισθοί μειώνονται, λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις συγκεντρώνονται σε πιο 

προσελκυστικές περιοχές και η ‘Εργασία’ που απελευθερώνεται από το μεταποιητικό 

τομέα αυξάνει το απόθεμα ‘Εργασία’ στη γεωργία.

Με την απουσία δια-περιφερειακής Κινητικότητας ‘Εργασία’, η μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ ελεύθερου Εμπορίου (Οικονομική Ολοκλήρωση) και Συγκέντρωσης μοιάζει με 

εκείνη του Σχήματος 3, η οποία έχει επιτυχώς ονομασθεί ως «καμπύλη σχήματος 

καμπάνας» («Bell shaped curve») και εμφανίζει κοινά στοιχεία με την καμπύλη 

σχήματος Ω του Puga. Η βασική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο υπόδειγμα είναι 

ότι η Συγκέντρωση μπορεί να είναι τμηματική  και να συνυπάρχει με τις διαφορές 

στους δια-περιφερειακούς μισθούς. Εάν η Οικονομική Ολοκλήρωση ωθείται αρκετά, 

ένα δεύτερο σημείο ( Φ  high) προσεγγίζεται. Από το σημείο αυτό και πέρα οι μισθοί 

εξισώνονται, οι περιφέρειες εμφανίζουν ίδιο αριθμό μεταποιητικών επιχειρήσεων και
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ισομεγέθεις μεταποιητικούς τομείς και εν τέλει καμία ύπαρξη Συγκέντρωσης δεν 

παρατηρείται κοιτώντας πίσω.

Στην προσέγγιση των Brakman et al. (2005a/2005b) γίνονται τρεις (αριθμός 3) κύριες 

παρατηρήσεις για την εκτίμηση της εξίσωσης της αμοιβής της 'Εργασία’. Πρώτον, 

πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί η συνάρτηση της 'Απόστασης’. Δεύτερον, είναι αδύνατη 

η εκτίμηση της Ισορροπίας της εξίσωσης αυτής με άμεσο τρόπο, διότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς Περιφερειακοί Δείκτες Τιμών για δεδομένα περιφερειών επιπέδου NUTS2. 

Τρίτον, καθότι οι περιφερειακοί μισθοί στην ΕΕ πιθανώς να διαφέρουν, χωρίς τούτο να 

σχετίζεται με τις συνδέσεις στα κόστη και στη ζήτηση, όπως σχετικώς σημειώνει και η 

βιβλιογραφία NEG, πρέπει να εισαχθούν οι εξωτερικότητες του Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου ή οι καθαρές τεχνολογικές εξωτερικότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες τούτο 

εισάγει διαφορές στην οριακή Παραγωγικότητα της 'Εργασία’, η οποία καθίσταται
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πλέον μία εξωγενής μεταβλητή, μη χρήσιμη, ενώ και η αντίστοιχη περιφερειακή 

Παραγωγικότητα της 'Εργασία’ αποτελεί πλέον μία ενδογενή μεταβλητή στην εκτίμηση 

της εισοδηματικής εξίσωσης.

Σχήμα 3: Συγκέντρωση και Καμπύλη Bell shaped

Πηγή: Brakm an et al. (2005: 11)

Η εκτίμηση της τιμής του συντελεστή ελαστικότητας υποκατάστασης ε (ε=3,85) 

βρίσκεται σε συμφωνία με έτερες προσεγγίσεις, δηλώνοντας επί του προκειμένου και 

μία ύπαρξη σχετικά έντονα αδύναμων οικονομιών κλίμακας. Η παράμετρος της 

'Απόστασης’ βάσει του αντίστοιχου συντελεστή γ (γ<1, όπου γ=0,34) δηλώνει ότι το 

κόστος μεταφοράς αυξάνει αναλογικά λιγότερο σε σχέση με την 'Απόσταση’. Τα 

εκτιμώμενα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ιδέα μίας χωρικής διάρθρωσης στους

μισθούς: Όσο απομακρυνόμαστε από τα οικονομικά κέντρα οι μισθοί μειώνονται.

Μία καλύτερη πρόσβαση στην πραγματική Αγορά  (RMA) δηλώνει υψηλότερους

μισθούς στην r περιφέρεια. Η πρόβλεψη του υποδείγματος NEG του Puga (2001) ότι η
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Συγκέντρωση οδηγεί σε υψηλότερες τιμές συντελεστών στις κεντρικές περιοχές 

επιβεβαιώνεται από τους Brakman et al. (2005a/2005b) για όλη την εκτιμώμενη 

περίοδο 1992-2000 και για κάθε έτος ξεχωριστά. Μεταξύ 1992-2000 οι βασικές 

παράμετροι ε και γ δεν έχουν στην πράξη μεταβληθεί σημαντικά. Αν και η δεκαετία του 

1990 ήταν μία δεκαετία αυξανόμενης Οικονομικής Ολοκλήρωσης, τούτο δεν 

αντανακλάται και στη διαχρονική κίνηση της παραμέτρου του ελεύθερου Εμπορίου. 

Λόγω του γεγονότος ότι η απλούστερη εκτίμηση Ισορροπίας του ‘wage equation’ δεν 

είναι αρκετά επαρκής, ώστε να συμπεριλάβει τις αλλαγές στο Εμπόριο και στο βαθμό 

Συγκέντρωσης, πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο ο βαθμός αυτός αλλάζει με βάση τις 

αλλαγές σε βασικές παραμέτρους του Εμπορίου, όπως οι ε και γ. Ακολουθώντας το 

παράδειγμα των Head & Mayer (2004a/2004b), πρέπει πιθανώς να υιοθετηθεί ότι όλοι 

οι εργαζόμενοι είναι κινητοί και επομένως είτε το RMA είτε οι μισθοί προσαρμόζονται 

στις αλλαγές. Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι το RMA είναι υψηλότερο σε περιοχές 

εγγύτερα του κέντρου της Ε Ε . Ταυτοχρόνως, φαίνεται ότι η χωρική κατανομή του δεν 

είναι σταθερή στο ‘Χρόνο’ και συνεπώς ο βαθμός Συγκέντρωσης δεν μπορεί να 

εκληφθεί ως a priori σταθερός επίσης. Κατά την περίοδο 1992-2000, ορισμένες 

περιφέρειες βίωσαν μία σχετικά σημαντική αλλαγή στην Πρόσβαση στην πραγματική 

τους Αγορά, ήτοι το RMA αυτών.

Ως προς τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ Εμπορίου και βαθμού Συγκέντρωσης, 

επιστρέφει η ανάλυση στα υποδείγματα NEG, όπως εκείνο του Puga, το οποίο επιτρέπει 

το RMA και ο βαθμός Συγκέντρωσης να είναι ενδογενείς μεταβλητές και να υπόκεινται 

σε αλλαγές, καθώς οι όροι του Εμπορίου επίσης αλλάζουν. Δεδομένης της εκτίμησης 

στο «επίπεδο ελευθερίας» του Εμπορίου, η πλειοψηφία των περιφερειών της ΕΕ 

εμφανίζεται στο σημείο ‘Tomahawk’ ή στην ‘Bell shaped curve’, αναλόγως του 

υποδείγματος NEG που επιλέγεται. Αλλά, και τούτη η ανάλυση περιέχει ορισμένα 

μειονεκτήματα, καθώς εντάσσεται στη γενικότερη σφαίρα ανάλυσης δύο μόνο 

περιφερειών. Τούτο αφορά στον προσδιορισμό του βαθμού φιλελευθεροποίησης του 

Εμπορίου με βάση τη σχετική ‘Απόσταση’ μεταξύ των δύο περιφερειών.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα του πειράματος των Brakman et al. 

(2005a/2005b) υπογραμμίζουν ότι η Συγκέντρωση δεν εξαπλώνεται πέρα από ένα όριο 

που θέτει η ‘εσωτερική Απόσταση’ μίας περιφέρειας, που για εκείνες επιπέδου NUTS2 

της ΕΕ η μέση ‘Απόσταση’ ορίζεται στα 42 km. Ως προς το υπόδειγμα του ‘Bell shaped
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curve ’, η ‘Απόσταση’ είναι στα 200 km, ενώ βάσει του ‘Tomahawk’ στα 161 km. Στο δε 

‘Tomahawk’ κυμαίνεται από 100 km έως 200 km. Ως προς την κατάταξη 39 NUTS2 

περιφερειών, η μέση ‘Απόσταση’ προσεγγίζει τα 309 km (!!!). Σε σύγκριση με τη 

μεθοδολογία και το υπόδειγμα του Puga, αποδεικνύεται τελικώς ότι το σημείο καμπής 

προσεγγίζεται σε σχετικά χαμηλή τιμή ‘Απόστασης’ μεταξύ των r και s περιφερειών.

Με την παρουσία τούτου του μειονεκτήματος ως προς του αριθμό των υπό ανάλυση 

περιφερειών (η=2), ίσως σε τελική ανάλυση τούτο το μειονέκτημα να μετατραπεί σε 

πλεονέκτημα. Με την έννοια ότι οι αναλυτικές λύσεις που προσφέρει, καθώς ισχύει 

n<2, δεν εμφανίζονται στην πράξη, θα πρέπει τότε να επανακαθοριστούν οι 

προσομοιώσεις του υποδείγματος. Τούτο γεννά ένα έταιρο σημαντικό μειονέκτημα. 

Πιθανώς το μειονέκτημα να εξαλειφθεί εξετάζοντας το γεωφυσικό χάρτη της 

Ευρώπης, όπου τα διάφορα φυσικά εμπόδια (ορεινοί όγκοι, λίμνες, ποτάμια) αυξάνουν 

την ‘Απόσταση’. Τούτο ήταν το παράδειγμα που ακολούθησε και ο Krugman (1991b). 

Στον πραγματικό κόσμο και με βάση την αρχική κατανομή της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας και τις προτιμώμενες τιμές των ε και γ, καθορίζεται η κατάσταση 

μακροχρόνιας Ισορροπίας στην Ευρώπη, εξισώνοντας τους πραγματικούς μισθούς. Η 

Συγκέντρωση ακολουθεί την πορεία της γνωστής «Μεγάλης Μπανάνας». Στην περιοχή 

αυτή οι κεντρικές περιοχές πλεονεκτούν σε βάρος των γειτονικών τους, ενώ και η 

μακροχρόνια Ισορροπία της περιόδου 1992-2000 δεν αλλάζει δραματικά.

Στην πραγματικότητα, η μακροχρόνια αυτή Ισορροπία υποδηλώνει ότι η Ευρώπη δεν 

βίσσε ένα ισχυρό πρότυπο κέντρου-περιφέρειας (!!!), όπου λίγες μόνο περιφέρειες 

προσελκύουν όλη την οικονομική δραστηριότητα, όπως Παρίσι και Μιλάνο, ακόμα και 

κατά την αρχή της περιόδου (1992). Ενσωματώνοντας το βαθμό φιλελευθεροποίησης 

του Εμπορίου, οι μεγαλύτερες σε μέγεθος περιφέρειες διευρύνουν την οικονομική τους 

σημασία, αντίθετα με τις μικρότερες. Αποκαλύπτεται ότι η χωρική κατανομή των 

δυνάμεων της Συγκέντρωσης είναι μάλλον περιορισμένη. Τόσο σε υποδείγματα δύο 

περιφερειών όσο και στο πολύ-περιφερειακό υπόδειγμα, φαίνεται ότι έχουμε να 

κάνουμε με ένα φαινόμενο μάλλον συγκεντρωτικό. Τούτο συνάδει με την ευρωπαϊκή 

εμπειρία, όπου η Συγκέντρωση φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τη χαμηλότερη 

γεωγραφική κλίμακα. Παρ’ όλα αυτά, κατά τους Brakman et al. (2005a/2005b) 

απαιτείται πρόσθετη έρευνα, ώστε να καταλήξουμε σε ένα υπόδειγμα NEG εγγύτερα
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στη γεωγραφική μορφοποίηση της Ευρώπης, και το οποίο θα βελτιώνει τα αρχικά 

συμπεράσματα.

Ποιά είναι, ωστοσο, εικόνα και ποιο το προτυπο χωροθετησης στην περίπτωση κατά 

την οποία μετακινούμαστε απο το απλο στατικό υπόδειγμα των δυο περιφερειών σε 

εκείνο των πολυ-περιφερειακών χωρικών ενοτήτων; Τούτη η μετάβαση στην πράξη 

βρίσκεται σε συνάφεια με τις πραγματικές και υπαρκτές τάσεις και προσφέρει μία 

ρεαλιστική απεικόνιση του 'Χώρου’ συνολικά. Τούτο είναι και το στοιχείο που 

διαφοροποιεί και επεκτείνει το υπόδειγμα του Puga (2001) σε σχέση με εκείνο των 

Brakman ei al. (2005a/2005b) αρχικώς και ακολούθως εκείνο των Bosker ei al. (2007). 

Το κύριο πλεονέκτημα της δεύτερης αυτής προσέγγισης από την ίδια ομάδα ερευνητών 

(Brakman ei al. 2005) είναι ότι γίνεται περισσότερο λεπτομερής και το κυριότερο 

περισσότερο ρεαλιστική με την εισαγωγή της ετερογενούς και ασύμμετρης 

γεωγραφικής διάρθρωσης του 'ευρωπαϊκού Χώρου’.

Ακολουθώντας οι Bosker ei al. (2007) τη σχετική μεθοδολογική προσέγγιση του Puga 

(2001), η βασική διαφορά που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο επί μέρους 

υποδειγμάτων είναι ότι σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη Ισορροπία στο υπόδειγμα των 

δύο περιφερειών του Puga (2001) είναι ότι η ίδια η μακροπρόθεσμη αυτή Ισορροπία 

στο πολύ-περιφερειακό υπόδειγμα των Bosker ei al. (2007) ενδέχεται να συνυπάρχει με 

μία διαφορετική χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ 

μεμονωμένων περιφερειών. Στόχος των Bosker ei al. (2007) είναι να καταγραφεί η 

επίδραση διαφόρων ασυμμετριών με βάση τη δεύτερη φύση των ασύμμετρων 

γεωγραφικών δομών και τα αρχικά ασύμμετρα πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας να 

αποτυπωθούν σε ένα αναλυτικό πολύ-περιφερειακό υπόδειγμα Νέας Οικονομικής 

Γεωγραφίας, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή εκδοχή της Ισόποσης επίδρασης της 

'Απόστασης’.

Υιοθετώντας τη βασική υπόθεση του Puga (2001) ότι ο συντελεστής Εργασία’ είναι 

κινητός και όχι στατικός σε δια-περιφερειακό και σε δια-τομεακό επίπεδο και ότι τα 

κόστη εμπορίου μεταξύ κάθε ζεύγους περιφερειών είναι ίδια και δεν υπάρχουν κόστη 

στη μεταφορά αγαθών μεταξύ κάθε μίας περιφέρειας, επιβεβαιώνεται η διαγραμματική 

απεικόνιση με το 'bell shaped curve’ και το 'Tomahawk curve’ των Brakman ei al. 

(2005a/2005b). Αν και υιοθετείται η υπόθεση της ισόποσης επίδρασης της 'Απόστασης’
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(‘equidistant’) στην περιφερειακή δομή, είναι δύσκολο να φανταστούμε μία τέτοια 

επίδραση να ισχύει σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες σε έναν επίπεδο ‘Χώρο’

Η συνολική εμπειρική παρατήρηση της βιβλιογραφίας της ΝΟΓ είτε σε επίπεδο 

ανάλυσης πολλών χωρών, όπως των Redding & Venables (2004), είτε σε πολύ- 

περιφερειακό επίπεδο, όπως των Brakman et al. (2005a/2005b) και Crozet (2004), 

επιβάλλει την πολύ-διάστατη γεωγραφική δομή στη συλλογή των δεδομένων. Η 

συνήθεια και η πρακτική να σχετίζονται οι εκτιμώμενες δομικές παράμετροι με τα 

αναλυτικά συμπεράσματα των θεωρητικών υποδειγμάτων, σύμφωνα με τους Behrens & 

Thisse (2007) οδηγεί σε παρανοήσεις ή πειραματισμούς όσον αφορά στην ερώτηση για 

το σημείο επί του ‘bell shaped curve ’ (ή του ‘Tomahawk’) βρισκόμαστε σήμερα. 

Δεδομένων των μαθηματικών δυσχερειών που ανακύπτουν σε πολύ-διάστατα 

υποδείγματα, οι Bosker et al. (2007) προτείνουν κάτι απλό: Προσομοίωση. Αντί να 

γίνονται απλοποιημένες υποθέσεις και να υπολογίζονται απλοποιημένες εξισώσεις ως 

προς τη δια-περιφερειακή Κινητικότητα της ‘Εργασίας’, δύναται να χρησιμοποιηθούν 

τούτες οι απλουστευμένες υποθέσεις και εξισώσεις του Puga (2001) σε μία 

προσομοίωση των αποτελεσμάτων του υποδείγματος. Ενδεχομένως, τούτη η αποφυγή 

υπεραπλούστευσης για τους Bosker et al. (2007) να είναι ένα θετικό βήμα, εντούτοις, 

με αυτές τις προσομοιώσεις δεν είναι κανένας 100% σίγουρος ότι τα αποτελέσματα του 

υποδείγματος συμφωνούν με τις συγκεκριμένες παραμέτρους του ή ότι η Ισορροπία που 

αποκαλύπτεται είναι μοναδική ή όχι. Για να υπερκερασθεί αυτό το εμπόδιο, η ευρεία 

προσομοίωση θα ήταν μία καλή λύση, αλλά και πάλι για να είναι το υπόδειγμα ισχυρό 

τίθενται αυστηροί περιορισμοί στις παραμέτρους αυτού και επομένως περιορίζεται ο 

αριθμός των απαιτούμενων προσομοιώσεων.

Οι Bosker et al. (2007) προτείνουν ακριβώς στο σημείο αυτό μία προσομοίωση του 

υποδείγματος του Puga (2001) για τη δια-περιφερειακή απουσία Κινητικότητας στην 

‘Εργασία’ σε επίπεδο 194 NUTS2 περιφερειών της ΕΕ-15 για την ίδια χρονική περίοδο 

(1992-2000) με την προσέγγιση των Brakman et al. (2005a/2005b). Τούτη η 

προσομοίωση επιλύει και το ζήτημα της μακροπρόθεσμης Ισορροπίας, ενώ και η 

κινητικότητα της ‘ Εργασίας’ καθορίζεται από τη δυναμική της εξελικτικής θεωρίας των 

Παιγνίων10. Σε γενικές γραμμές, ο τύπος του Αλγόριθμου που χρησιμοποιούν οι Bosker

10 Τούτο παρουσιάζεται αρκετά αναλυτικά και εμπεριστατωμένα από τους Baldwin et al. 
(2003).
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et al. (2007) για την εύρεση της μακροπρόθεσμης Ισορροπίας είναι εξαιρετικά 

σημαντικός για τη ρεαλιστική απεικόνιση του προτύπου Συγκέντρωσης. Σε κάθε 

περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις γνωστές παραμέτρους του Puga (2001), στις πολύ- 

περιφερειακές προσομοιώσεις τούτες λαμβάνουν αντίστοιχα τιμές: μ=0,6 (0,2), γ=0,2 

(0,1), θ=0,55 (0,55) και σ=5 (4)11. Με στόχο τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών 

επιπέδων Συγκέντρωσης σε ένα πολύ-περιφερειακό επίπεδο, υπολογίζεται και ο 

Δείκτης Herfindahl:

H erfindahl Index = Σι λ? .

Ως Μέτρο Μέτρησης της Συγκέντρωσης υπολογίζεται η αναλογία των εργαζομένων, 

επί παράδειγμα στο δευτερογενή τομέα μίας περιφέρειας, σε σχέση με το συνολικό τους 

αριθμό. Σε σχέση με τα αντίστοιχα Διαγράμματα των ‘bell shaped curve’ και 

‘Tomahawk curve’ των Brakman et al. (2005a/2005b), τα αντίστοιχα των Bosker et al. 

(2007) είναι διαφορετικά, καθώς ενσωματώνουν την επίδραση της Ολοκλήρωσης στη 

χωρική κατανομή της βιομηχανικής δραστηριότητας. Ενώ και οι Bosker et al. (2007) 

και οι Brakman et al. (2005a/2005b) εύγλωττα απεικονίζουν τη μετάβαση από τη 

συμμετρία στη Συγκέντρωση μέσω των αντίστοιχων ‘bell shaped curve’ ή της 

καμπύλης σχήματος Ω του Puga (2001), σε εκείνη των Bosker et al. (2007) η πορεία 

δεν είναι σταδιακή από τη συμμετρία προς τη Συγκέντρωση (Διαγράμματα 2a-2b).

Στο δείγμα των 194 NUTS2 περιφερειών των Bosker et al. (2007) κάθε προσομοίωση 

ξεκινά με μία ισόποση κατανομή ‘Εργασίας’ και γης μεταξύ των περιφερειών και 

μεταξύ των τομέων παραγωγής στο εσωτερικό μίας περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό, 

απομονώνεται η επίδραση σε εκείνες τις περιφέρειες που δεν εμφανίζουν ισόποση 

επίδραση της ‘Απόστασης’ σε σχέση με τη συνολική επίδραση σε όλη την οικονομική 

μάζα των 194 NUTS2 περιφερειών. Αναλύοντας τα Διαγράμματα la - lb  και τα 

Διαγράμματα4a-4b εξίσου αποκαλύπτεται ότι η επίδραση της διαδικασίας της 

Ολοκλήρωσης εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθμό από την υπόθεση ύπαρξης ή την 

απουσία δια-περιφερειακήςΚινητικότητας στην ‘Εργασία’.

11 Σε παρένθεση οι αντίστοιχες τιμές που δίνει το υπόδειγμα του Puga (2001).
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Η απουσία δια-περιφερειακής Κινητικότητας στην περίπτωση των ‘equidistant’ 

περιφερειών υποτίθεται ότι θα έφερνε στο πλαίσιο της Ολοκλήρωσης αυξανόμενη 

Συγκέντρωση, ακολουθούμενη από μία αλλαγή στη συμμετρία λόγω εμβάθυνσης της 

Ολοκλήρωσης. Η μετάβαση, εντούτοις, από τη συμμετρία στη Συγκέντρωση και πάλι 

στη συμμετρία δεν ήταν τόσο απότομη, όπως στην περίπτωση των ‘equidistant’ 

περιφερειών του ‘bell shaped curve ’ των Brakman et al. (2005a/2005b) ή της καμπύλης 

Σχήματος Ω του Puga (2001a).

Αντίθετα, η ύπαρξη δια-περιφερειακής Κινητικότητας (αριστερό παράθυρο του 

Διαγράμματος 2a) καταλήγει σε μία απότομη (καταστροφική) αλλαγή στο οικονομικό 

ανάγλυφο, με τη μετακίνηση από τη συμμετρία στην απόλυτη Συγκέντρωση. Με μία 

θετική επίδραση της διασυνοριακής ροής (Διάγραμμα 3a), η πλήρης Συγκέντρωση θα 

είναι πάντοτε το αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης Ισορροπίας για κάθε επίπεδο 

επίδρασης της διασυνοριακής ροής. Τούτο, όμως, έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα 

των Brakman et al. (2005a/2005b) και Stelder (2005).

Όπως παρατηρούμε αντιστοίχως και στους Χάρτεςΐα-lb  ένας ίδιος συνολικός βαθμός 

Συγκέντρωσης, αλλά με τη σημαντική παρατήρηση της διαφορετικής χωρικής 

κατανομής, η εισαγωγή των παραμέτρων τ  (κόστος εμπορίου) και του Δείκτη HI στο

δεξιό παράθυρο του Χάρτη1b, δεν καταγράφεται βιομηχανική Συγκέντρωση και στην
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ομάδα των βόρειων και νότιων περιμετρικών χωρών, όπως δηλώνεται στο σχετικό 

αριστερό παράθυρο.

Διάγραμμα 2a-2b: Κόστη Εμπορίου και Μακροπρόθεσμη 

Ισορροπία των 194 Περιφερειών NUTS2

Πηγή: Bosker et al. (2007: 15)

Διάγραμμα 3a-3b: Διασυνοριακή Επίδραση και Μακροπρόθεσμη 

Ισορροπία των 194 Περιφερειών NUTS2

Πηγή: Bosker et al. (2007: 16)
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Αποδεικνύεται εν προκειμένω, ότι η εισαγωγή της ασύμμετρης γεωγραφικής 

κατανομής στην ‘Εργασία’ και στην καλλιεργήσιμη γη αποτελεί το ένα σκέλος του 

όλου ζητήματος. Το δεύτερο αφορά στην τρέχουσα (άνιση) κατανομή της 

οικονομικής δραστηριότητας.

Πηγή: Bosker et al. (2007: 17)

Χάρτης :1α-^Σ υγκέντρω ση και Διασπορά των 194 Περιφερειών NUTS2 

Χάρτης 1α Χάρτης 1b

Τούτο σχετίζεται σαφώς με τις παραμέτρους του υποδείγματος, αλλά και με τις 

εφαρμογές της πολιτικής. Για το λόγο αυτό, οι Bosker et al. (2007) επιχειρηματολογούν 

ότι αντί να συνδέονται οι εκτιμώμενες παράμετροι με την απλή εκδοχή της 

ασυμμετρίας σε υποδείγματα ΝΟΓ, όπως εκείνο του Crozet (2004), πρότειναν η 

επίδραση της τρέχουσας διαδικασίας της Ολοκλήρωσης να ενσωματώνεται στις 

προσομοιώσεις του ίδιου εκτιμώμενου υποδείγματος. Τούτη η πιθανώς ιδεώδης 

στρατηγική με την εκτίμηση των αρχικών τιμών των παραμέτρων του Puga (2001a) για 

το δείγμα των 194 NUTS2 περιφερειών της περιόδου 1992-2000 δύναται να 

απεικονισθεί αριθμητικά κατά τους Bosker et al. (2007) με τεχνικές panel data από τα 

National Labour Surveys. Χρησιμοποιείται εν προκειμένω στοιχεία ως προς το GVA
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και τις αποζημιώσεις ανά εργαζόμενο από τα Cambridge Econometrics και τους 

Πίνακες Εισροών-Εκροών του OECD. Οι αντίστοιχες τιμές των παραμέτρων δίνονται 

από τον Πίνακα που μόλις ακολουθεί.

Πίνακας: Ε κ τ ίμ η σ η  Δ ο μ ικ ώ ν  Π α ρ α μ έ τ ρ ω ν  τ ο υ  Υ π ο δ ε ίγ μ α τ ο ς

Π α ρ ά μ ε τ ρ ο ς Τ ιμ ή  Π α ρ α μ έ τ ρ ο υ

σ 7,122

δ 0,102

β 285,65

γ 0,335

μ 0,284

θ 0,234

Ύ π α ρ ξ η  δ ια -π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς  Κ ιν η τ ικ ό τ η τ α ς  'Εργασίας’

ns 3,199

Α π ο υ σ ία  δ ια -π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς  Κ ιν η τ ικ ό τ η τ α ς  'Εργασίας’

nsi και ns,2 Πάντοτε Σταθερή Συμμετρία

Πηγή: Bosker et al. (2007)

*Στην εκτίμηση των εισοδηματικών εξισώσεων (‘wage equations’), τα σ και δ έχουν 

σημαντική επίδραση (p-value: 0,000) και το β  μη σημαντική (p-value: 1,000).

Η προσομοίωση στο υπόδειγμα των Bosker et al. (2007) διακρίνει και μεταξύ δύο 

περιπτώσεων, όπου στην πρώτη μειώνονται τα δια-περιφερειακά μεταφορικά κόστη και 

στη δεύτερη όπου περιορίζονται τα κάθε μορφής εμπόδια στη διασυνοριακή ροή. Στην 

πρώτη περίπτωση, με τα Διαγράμματα 4 α 4  για τη σύνδεση μεταφορικού κόστους και 

μακροπρόθεσμης Ισορροπίας, όταν εισάγεται η γεωγραφική διάσταση, με την 

αντίστοιχη ύπαρξη (αριστερό παράθυρο) και απουσία (δεξιό παράθυρο) δια- 

περιφερειακής Κινητικότητας ‘Εργασίας’ και τους Χάρτες2α-2ο, η σύνδεση της 

προηγούμενης καταστροφικής ασυμμετρίας (Διαγράμματα 1-4) με την προσομοίωση 

στο σημείο αυτό, δηλώνεται ότι η γη είναι ισόποσα κατανεμημένη μεταξύ των 

περιφερειών και συνεπώς δεν παρατηρούνται άλλες πρόσθετες ασυμμετρίες μεταξύ 

αυτών.
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Διάγραμμα 4α-4&\ Μεταφορικά Κόστη και Μακροπρόθεσμη 

Ισορροπία με την Εισαγωγή της ‘Γεωγραφίας’

Figure 5α Figure 5b

Πηγή: Bosker et al. (2007: 22)

Συγκρίνοντας τους Χάρτες2& 2  ως προς την πραγματική κατανομή της Απασχόλησης 

στη μεταποίηση των 194 NUTS2 περιφερειών (αριστερό παράθυρο) με την κατανομή 

από την προσομοίωση της μακροπρόθεσμης Ισορροπίας (δεξιό παράθυρο), τούτο η 

σύγκριση επαναφέρει το αρχικό ερώτημα ως προς το σημείο επί του ‘bell shaped curve ’ 

πάνω στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε. Στη δεύτερη περίπτωση ως προς τα εμπόδια στη 

διασυνοριακή ροή, τα Διαγράμματα 5a-5b με τη γνωστή διάκριση αριστερού και δεξιού 

παραθύρου, αποκαλύπτουν μία αντεστραμμένη ’ bell shaped curve ’. Καθώς τα εμπόδια 

τούτα γίνονται όλο και πιο ασθενή, η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως 

καταστροφική. Στο σημείο τούτο, το επίπεδο Συγκέντρωσης αυξάνει σταδιακά προς την 

κατεύθυνση της πλήρους Συγκέντρωσης, όπου και πάλι σε σχέση με την πρώτη 

περίπτωση το Ile de France εξακολουθεί να ηγείται του φαινομένου της πλήρους 

Συγκέντρωσης. Ειδικά παρατηρώντας το δεξιό παράθυρο του ΔιαγράμματοςδΟ με την 

αντεστραμμένη bell shaped curve’, εξάγεται ότι μία αύξηση των διασυνοριακών 

εμποδίων έχει σχεδόν μία μη εμφανή και εύγλωττη επίδραση στη χωρική κατανομή της 

τυχαίας δραστηριότητας.
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Εν κατακλείδι, στην προσέγγιση των Bosker et al. (2007) με τη σταδιακή εισαγωγή 

διαφόρων ασυμμετριών στο υπόδειγμα προσομοίωσης αυτών, οι τελικές τους 

παρατηρήσεις συνδέονται στενά σε κάθε περίπτωση με την υπόθεση της ύπαρξης ή της 

απουσίας δια-περιφερειακής Κινητικότητας στην 'Εργασία’. Ύπαρξη αυτής δηλώνει ότι 

οι προβλέψεις του υποδείγματος ως προς το επίπεδο της Συγκέντρωσης πιθανώς να 

είναι αρκετά ακραίο. Στην περίπτωση αυτή, μόνο λίγες περιφέρειες ή ακόμα και μόνο 

μία προσελκύουν ή προσελκύει τη συνολική ουδέτερου προσανατολισμού (‘footloose’) 

δραστηριότητα. Απουσία Κινητικότητας σημαίνει ότι οι προβλέψεις του υποδείγματος 

πιθανώς να είναι λιγότερο ακραίες. Καθώς παραμένει το αρχικό και αναπάντητο 

ερώτημα του Puga (2001) επί του σημείου του ‘bell shaped curve’ στο οποίο 

βρισκόμαστε, οι Bosker et al. (2007) απέδειξαν ότι η αύξουσα διαδικασία 

Ολοκλήρωσης σήμανε και αύξουσα Συγκέντρωση για τις 194 NUTS2 περιφέρειες του 

δείγματος κατά την περίοδο 1992-2000 σε επίπεδο ΕΕ-15.

Χάρτης 2a-2b: Δια-περιφερειακή Κινητικότητα Ε ργασίας’ και η Καλλιεργήσιμη Γη 

ως Δυνάμεις Διάχυσης των 194 Περιφερειών NUTS2 

Χάρτης 2a Χάρτης 2b

Πηγή: Bosker et al. (2007: 19)

Το στοιχείο εκείνο που συνδέει τις δύο ερευνητικές προσεγγίσεις του Puga σχετίζεται 

με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η
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πολιτική και πιο συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή διαρθρωτική πολιτική. Η διαδικασία της 

Ολοκλήρωσης είχε και έχει δημιουργήσει α-συνέχειες, αν-Ισορροπίες και α-συμμετρίες 

στον ‘ευρωπαϊκό Χώ ρο\ με συνέπεια να γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη 

ορθολογικής παρέμβασης. Ο Στόχος τούτος της περιφερειακής πολιτικής κατευθύνεται 

κατά τον Puga από τα διδάγματα της θεωρητικής θεμελίωσης των νεότερων 

προσεγγίσεων πάνω στα έντονα προβλήματα που γεννά στο ‘Χώρο’ η διαδικασία της 

Ολοκλήρωσης και από την εμπειρική στοιχειοθέτηση αυτών των νεότερων 

προσεγγίσεων.

Διάγραμμα 5a-5b: Περιορισμός Διασυνοριακών Εμποδίων και 

Μακροπρόθεσμη Ισορροπία 

Figure 6a Figure 6b
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Πηγή: Bosker et al. (2007: 25)

Με βάση συνεπώς τη δεύτερη ερευνητική προσέγγιση του Diego Puga (2002) το 

στοιχείο που κυρίως τονίζεται και από άλλους συγγραφείς, όπως επί παράδειγμα και 

εντελώς επιγραμματικά τους Brodzicki (2005: 4), Ροβολής (2003: 75), Πετράκος & 

Rodriguez Pose (2003: 56), είναι ότι παρά τη σημαντική περιφερειακή δαπάνη, οι 

περιφερειακές Ανισότητες στην Ευρώπη δεν έχουν μειωθεί αρκετά, αλλά με βάση 

ορισμένους Δείκτες έχουν αντιθέτως διευρυνθεί. Οι εισοδηματικές διαφορές των 

χωρών έχουν μειωθεί, αλλά οι Ανισότητες μεταξύ των περιφερειών έχουν αυξηθεί. 

Τούτο εγείρει, όπως υπογραμμίστηκε και νωρίτερα, ένα ουσιώδες ζήτημα για την 

αποτελεσματικότητα ή την αναγκαιότητα της τρέχουσας περιφερειακής πολιτικής
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εξισορρόπησης του 'ευρωπαϊκού Χώρου' Η ίδια η πολιτική αυτή θέτει ορισμένους 

Στόχους ως προς την άνοδο των οικονομιών και την κοινωνική και τη χωρική Συνοχή. 

Η ικανότητα της πολιτικής αυτής επηρεάζει τις δυναμικές της πραγματικής 

Μεγέθυνσης σε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών περιφερειών, με τη γνωστή διάκριση 

κέντρου-περιφέρειας να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η τελευταία παρατήρηση 

έρχεται σε αντίθεση με εκείνη των Brakman et al. (2005a/2005b), που εξετάζοντας την 

πρώτη προσέγγιση του Puga (2001) κατέληξαν στη διαπίστωση περί μη εμφανούς 

διαχωρισμού κέντρου-περιφέρειας μεταξύ 1992-2000. Ενδεχομένως και λόγω της 

περιορισμένης χρονικής επιλογής, οι τάσεις δεν αποκαλύπτονται στο σύνολό τους. Στην 

ίδια κατεύθυνση με τον Puga, οι Ezcurra & Κ^ρύη (2006) υποστηρίζουν ότι ακριβώς οι 

μεταβολές στις παραγωγικές δομές και η γεωγραφική Συγκέντρωση της οικονομικής 

δραστηριότητας είναι που επηρεάζουν τη χωρική κατανομή στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα.

Η σχετική, εντούτοις, απόπειρα διερεύνησης των τάσεων Σύγκλισης-Απόκλισης δεν 

ολοκληρώνεται με την αντίστοιχη παράθεση των κυριότερων στοιχείων των επί μέρους 

προσεγγίσεων και των υποδειγμάτων-μεθοδολογιών που τις και τα συνοδεύουν. 

Συνεπώς: Η  διαρθρωτική πολιτική είναι όντως και διορθωτική; Τούτο το ερώτημα 

αναδεικνύει το ρόλο της δημόσιας πολιτικής ως εργαλείο δικαιολόγησης ή 

επιβεβαίωσης της δημόσιας παρέμβασης για της επίτευξη 'Ισότητας’ και 

'Αποτελεσματικότητας’. Πέραν τούτων, κατά τον Phillip Martin (2000) η δημόσια 

παρέμβαση δηλώνει και τον τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακές πολιτικές επηρεάζουν 

την ' Οικονομική Γεωγραφία'’ και τις περιφερειακές Ανισότητες. Η δυσκολία έγκειται 

ακριβώς στο γεγονός ότι τούτες οι πολιτικές έχουν εξαιρετικά σύνθετες 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις ή/και επιπτώσεις, λόγω της ίδιας της φύσης της 

διαδικασίας της αυτοδιατηρούμενης Συγκέντρωσης.

Υπό ένα κοινό πλαίσιο ανάλυσης και καθώς η κοινωνική, οικονομική και εδαφική 

(χωρική) Συνοχή αντιπροσωπεύουν ένα αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Μεγέθυνση συνολικά, η άνιση Σύγκλιση 

λαμβάνει χώρα σε εθνικό επίπεδο και εμφανίζει ένα ισχυρότερο πρότυπο Απόκλισης σε 

περιφερειακό και σε χωρικό επίπεδο. Η έκταση και το βάθος της ασύμμετρης μικρο- 

και μακρο-οικονομικής επίδρασης της Κοινής Αγοράς και της ΟΝΕ δεν είναι παροδικά, 

καθώς νέες διαρθρωτικές αλλαγές δύναται να αναδειχθούν υπό την επίδραση της
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παγκόσμιας οικονομίας. Τούτο επαυξάνει την αναγκαιότητα «Νέων» πολιτικών και 

προτεραιοτήτων στο διευρυμένο ‘ευρωπαϊκό Χώρο’, μέσω θεσμών και εργαλείων και 

της κλίμακας των διαθέσιμων πόρων [E.Commission (2004b) και Fayolle & Lecuyer 

(2000)].

Η δικαιολόγησε της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στο πεδίο αυτό δεν ανάγεται 

μόνο στη σφαίρα της ‘Ισότητας’ ή ‘Δικαιοσύνης’ και της ‘Αποτελεσματικότητας’. Κατά 

την Rodriguez M. (2004) «... καθώς αποδεχόμαστε το επιχείρημα της περιφερειακής 

πολιτικής, πρέπει να στοχεύσουμε στις φτωχότερες περιφέρειες». Επιδιώκεται κατά κύριο 

λόγο η εξάλειψη των παραγόντων που δημιουργούν εμπόδια στην πορεία του 

‘Κεφαλαίου’ και της ‘Εργασίας’ στις Αγορές, η εξισορρόπηση των επιπέδων διαβίωσης, 

η ελαχιστοποίηση των εμποδίων στην Κινητικότητα και στο Εμπόριο μεταξύ των 

περιφερειών και η παροχή βοήθειας μέσω της κοινωνικής υποστήριξης (Simanaviciene 

& Kilijoniene, 2005: 38).

Για τον Martin (1997: 3-4), οι φιλόδοξες ευρωπαϊκές περιφερειακές πολιτικές 

συνιστούν στην ουσία μία κυνική ερμηνεία, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το παιχνίδι των 

διαπραγματεύσεων και την επίδοση έως σήμερα. Οι πολιτικές αυτές τείνουν να είναι 

διαταρακτικές με την έννοια ότι διαφοροποιούν την Ανάπτυξη και την ‘Οικονομική 

Γεωγραφία’ και καθορίζουν την πορεία της Σύγκλισης. Παρομοίως, (Martin, 

1999a/1999b), οι Ευρωπαίοι πολιτικοί που έχουν δουλέψει αρκετά για τη μείωση των 

δια-περιφερειακών Ανισοτήτων, την άνοδο της αποδοτικότητας σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο κοκ, κατά βάση ακολουθούν πολιτικές που αναπόφευκτα περιέχουν 

μία σχέση ανταλλαγής (‘trade-off) Ισότητας’ και ‘Αποτελεσματικότητας’ στο χωρικό 

πεδίο. Τούτο δεν υπονομεύει το ιστορικό επίτευγμα της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής 

πολιτικής, ως καλό παράδειγμα ρητών και άρρητων Στόχων. Στηρίζεται δε στην 

υπόθεση θετικών ‘spillover’ και αποδόσεων κλίμακας, το οποίο εξηγεί τα φαινόμενα 

της αυτό-διατηρούμενης Συγκέντρωσης. Μέσω αυτής ακριβώς της διαδικασίας, η 

Συγκέντρωση πιθανώς να επιφέρει και ορισμένες θετικές επιδράσεις στην 

‘Αποτελεσματικότητα’.

Σε αντίθετη τροχιά έναντι του Martin, κινούνται ορισμένοι άλλοι ερευνητές. Η 

Midelfart (2004/2003) ενδεικτικά λαμβάνει υπόψη τη θεωρία και τα εμπειρικά στοιχεία 

στις περιφερειακές Ανισότητες, νοούμενες ως η αντίθετη όψη της βιομηχανικής 

αποδιάρθρωσης. Διερωτάται αν όντως η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική έχει μάθει
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αρκετά από την όλη πορεία της. Οι διαφορετικού τύποι μίας διαταρακτικής πολιτικής 

στην επαναχωροθέτηση των δραστηριοτήτων εμφανίζουν έντονες διαφορές ως προς την 

επίτευξη της 'Ισότητας', ανεξαρτήτως του τρόπου ορισμού αυτής (μέση απώλεια 

ευημερίας, άμεση μεταφορά βοήθειας μεταξύ κέντρου-περιφέρειας κα).

Μία συναφής διάσταση που εξετάζεται από τους Dall'Erba & LeGallo (2007), Tarschys

(2005), Midelfart (2004/2003), Basile et al. (2001), Martin (1999/1998/1997), 

Vickerman et al. (1999), Venables & Gasiorek (1999), Krugman & Venables (1990) 

κοκ αφορά στο προαναφερθέν ζήτημα ως προς την επίδραση της πολιτικής υποδομών12 

στη σχέση 'Ισότητας' και Άποτελεσματικότητας' και στο επίπεδο της Ανάπτυξης. Η 

γενική παρατήρηση της ανωτέρω ενδεικτικής βιβλιογραφίας είναι ότι με τη 

χρηματοδότηση υποδομών περιφερειακής πολιτικής, που επιδρούν στο κόστος 

μεταφοράς και επομένως στην απόφαση εγκατάστασης των επιχειρήσεων, οι 

μακροχρόνιες επιδράσεις μίας σίγουρης στα αποτελέσματά της περιφερειακής 

πολιτικής ίσως είναι απροσδόκητες και ανεπιθύμητες. Παρόμοιες πολιτικές οδηγούν σε 

περαιτέρω Συγκέντρωση, αλλά και σε υψηλότερη εθνική Μεγέθυνση. Πολιτικές 

υποδομών, χρηματοδότησης υποδομών μεταφοράς κοκ, που στοχεύουν στη μείωση της 

Συγκέντρωσης, ίσως τελικά να περιορίσουν την αποδοτικότητα και το ρυθμό 

Ανάπτυξης. Κατά βάθος, [Martin (1999a) και Midelfart (2004) με ένα υπόδειγμα NEG], 

η Διάχυση της 'Γνώσης' και της Καινοτομίας καθορίζει πλέον το πρότυπο 

εγκατάστασης και το περιεχόμενο της πολιτικής.

Η αποδοτικότητα εν ολίγοις της πολιτικής της Ένωσης, συνδέεται άμεσα με την 

αναθεώρηση της πολιτικής των Διαρθρωτικών Ταμείων (Σχήμα 4). Η εικόνα, ωστόσο, 

δεν είναι απλή. Με μία πιο ενδελεχή ματιά στις χώρες της Συνοχής, αποκαλύπτεται ένα 

περισσότερο σύνθετο πρότυπο. Μεγαλύτερη ανάπτυξη εντοπιζόταν σε ορισμένες

12 Αν και η ιστορική φύση των Διαρθρωτικών Ταμείων ώθησε τις τέσσερις χώρες της Συνοχής 

προς το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα, αυξήθηκαν τελικώς οι Ανισότητες στο μέσο εισόδημα 

εντός των ορίων τους. Αν και τα έργα υποδομών προάγουν το μέσο εθνικό επίπεδο 

Μεγέθυνσης, δεν αποτελούν αποδοτικό εργαλείο μείωσης των δια-περιφερειακών ευρωπαϊκών 

Ανισοτήτων. Εν τέλει, η επίδρασή τους στην περιφερειακή Ανάπτυξη εξαρτάται από την 

Περιφερειακή Προσβασιμότητα. Η σχετική παρατήρηση αποκαλύπτει ότι εκτός του γεγονότος 

ότι συγκεντρώνονται στο κέντρο-πυρήνα της χώρας, αν και αυξάνουν τη μέση Ανάπτυξη, 

μειώνουν το μέσο εθνικό της ποσοστό (Dall'Erba & Hewings, 2003).
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περιφέρειες, όπως Μαδρίτη, Καταλονία, Δουβλίνο, Λισαβόνα κα, όπως επίσης και 

μεγαλύτερη Συγκέντρωση κεντρικών γραφείων, κέντρων R-D κα στις ίδιες. Σε 

αντίθεση, περιφέρειες Στόχουί έμεναν πίσω (Rodriguez-Pose, 2000a). Και η τομεακή 

σύνθεση του ‘convergence clubs’ είναι αποκαλυπτική: Για τη γεωργία, η συσχέτιση 

δαπάνης στις περιόδους 1975-1993 και 1981-1999 απέδειξε ότι οι περιφέρειες συναφών 

στόχων εμφάνιζαν παρόμοιο πρότυπο ομαδοποίησης. Μόνο στον τομέα των υπηρεσιών 

αγοράς αυξήθηκε η συσχέτιση δεικτών δαπάνης και προτύπου ομαδοποίησης (Corrado 

et al. 2004).

Σχήμα 4 : ‘Ν ικητές’ και ‘Χαμένοι’

Greece, Spam. Ireland. Finland, Sweden. Denmark, Belgium , Portugal, France. Germany,
th rN rth rrlin ik  UK Tjixrmhoiir? Austria Ttah1

Cohesion fund Communin' initiatives period 19^4 - 1999
Objff.tii'r 1

G ini index
p tiiud  1 9 8 5 -1 9 5 3

period 2000 -  2006
N M S-10

Πηγή: Svrckova (2007)

Επί του ρόλου και του περιεχομένου της δημόσιας παρέμβασης συνεπώς η 

βιβλιογραφία είναι και εντυπωσιακή ως προς το μέγεθος και λιγότερο ως προς τις 

βασικές διαπιστώσεις. Επιγραμματικά, ανατρέχουμε στις προσεγγίσεις των Dall’Erba & 

LeGallo (2008), Mohl & Hagen (2008), Becker et al. (2008), Ulttveit Moe (2007), 

Dall’Erba et al. (2007), Midelfart & Overman (2002), Midelfart (2004/2003), 

Schachtler & Schachtler (1996) κοκ. Καθώς, όμως, η αξιολόγηση της 

Αποτελεσματικότητας της διαρθρωτικής δαπάνης κατά την τρίτη προγραμματική 

περίοδο είναι και πρόωρη και ανεδαφική, το πλέον πιθανό είναι να οδηγηθούμε σε 

αβάσιμα και παραπλανητικά συμπεράσματα. Εκείνο που κρατάμε από τις 

συγκεκριμένες προσεγγίσεις είναι η εισαγωγή της χωρικής οικονομετρικής ανάλυσης
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στη διερεύνηση της περιφερειακής Μεγέθυνσης. Τούτο επιτρέπει αξιολόγηση της 

συνολικής επίδρασης της δαπάνης στη Συνοχή, εκτίμηση της επίδρασης σε 

συγκεκριμένη/ες περιφέρεια/ες, έλεγχο της επίδρασης στην περίπτωση καθυστερήσεων 

στις χρονολογικές σειρές, έλεγχο ενδογένειας των υπό χρήση μεταβλητών και τέλος 

ενσωμάτωση του ‘spillovers effects’ στη χωροθέτηση της δαπάνης σε μία περιφέρεια. 

Εστιάζοντας συνεπώς στη χωρική διάρθρωση της δαπάνης των ευρωπαϊκών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 και με αναφορά στην επίδραση 

της δαπάνης αυτής στην περιφερειακή Μεγέθυνση, αποδεικνύεται ότι οι παράγοντες 

που δημιουργούν κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτήματα είναι περισσότερο χωρικά 

συγκεντρωμένοι, ενισχύοντας τελικώς με τον τρόπο αυτό αυτά τα μειονεκτήματα. Παρά 

την κατά 25% άνοδο στο κατά κεφαλήν εισόδημα των περιφερειών Στόχουί σε επίπεδο 

ΕΕ-25, μόλις οι επιλέξιμές τούτες περιοχές λάβουν βοήθεια, η βοήθειά τους αυτή δεν 

συνδέεται όπως λογικά θα αναμενόταν με τα κοινωνικά και οικονομικά τους 

μειονεκτήματα (!!!) (Crescenzi, 2006)13.

Η τοποθέτηση-διαπίστωση ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές εν τέλει δεν φαίνεται να 

αποδίδουν, σε απόλυτη συμφωνία με τον Puga (2002), δηλώνει ένα κάποιο θετικό 

πρόσημο, μόνο εντούτοις ως προς την αναδιανομή που επιφέρει. Στο σύνολό της, η 

πολιτική αυτή σαφώς είχε και δυσκολίες και σαφώς και επιτυχίες. Παρά την 

παλαιότερη χρονικά άποψη του Morgan (1997) ότι αναπαράγει το χάσμα μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών περιφερειών, δεν πρέπει επ’ ουδενί η προσπάθεια να 

εγκαταληφθεί. Βάσει θεωρητικής τοποθέτησης κάθε ερευνητή, από τη νεοκλασική 

(αυτορρύθμιση Αγορών), των θεωριών προσανατολισμένων στη ζήτηση και έως τη 

θεωρία της Ενδογενούς Ανάπτυξης [Lucas (1988) για τη σημασία της Εκπαίδευσης και 

Murakami (2005) με το υπόδειγμα της Ενδογενούς Ανάπτυξης δύο περιφερειών], 

«αποκαλύπτονται» και τα αντίστοιχα επιχειρήματα υπέρ ή κατά αυτής της πολιτικής. 

Κατά τον Rosenfeld (2003), σε ομοσπονδίες, όπως η ΕΕ, υπάρχει τάση Συγκέντρωσης 

σε πολλά πεδία της περιφερειακής πολιτικής και της δημόσιας πολιτικής. Για το λόγο 

αυτό κατατίθενται προτάσεις Αποκέντρωσης. Αναλόγως των κεντρικών ή υπο- 

κεντρικών διευθετήσεων, θα εξαρτηθεί και η επιτυχία της πολιτικής. Αλλαγή στο 

πρότυπο υλοποίησης αυτής της πολιτικής σημαίνει ότι οι βοηθούμενες περιφέρειες θα

13 Τούτο δύναται να αντιπαρατεθεί με τις προγενέστερες χρονικά διαπιστώσεις των Rodrigues- 

Pose & Fratesi (2004).
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έχουν περισσότερη ελευθερία στην απόφαση βέλτιστης κατανομής των διαθέσιμων 

πόρων τους.

Η ύπαρξη της πολιτικής Συνοχής και η δραστηριότητα των Διαρθρωτικών Ταμείων δεν 

σημαίνει ότι αυτά έπεσαν από τον ουρανό. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός κατά ένα 

μεγάλο μέρος αποτελεί προϊόν επιτυχών διακυβερνητικών ωφελειών σε ποσά 

συμμετοχής, ομοίως όπως και ο Martin (1997) υποστηρίζει, και λιγότερο προϊόν 

οικονομικού ορθολογισμού. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα ότι η 

πολιτική αυτή είναι η πλέον αποδοτική, χωρίς να εκτιμήσει τα δεδομένα. Απαιτείται, 

επομένως, προσδιορισμός της έννοιας του «οικονομικού ορθολογισμού», των Στόχων 

που επιτυγχάνει η διαρθρωτική πολιτική, καθώς και των υπόλοιπων περισσότερο 

αποδοτικών μηχανισμών εξισορρόπησης που επιτυγχάνουν ακριβώς τους στόχους 

αυτούς (Santos, 2007).

2.4 Συρπεράσρατα - R6piac διαπιστώσεις

Από την παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση έως τη νεότερη και πιο σύγχρονη 

προσέγγιση της ‘Νέας Γεωγραφίας’ και της νέας θεωρίας Οικονομικής Μεγέθυνσης, ο 

δρόμος ήταν μακρύς και οι αντιτιθέμενες απόψεις χαρακτήρισαν έντονα το δημόσιο 

διάλογο. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις συνέβαλαν σαφώς στην εξέλιξη της θεωρητικής 

βάσης ανάλυσης. Προσέφεραν, όμως, και μία δυνατότητα εμπλουτισμού του 

περιεχομένου και της έκτασης των Ανισοτήτων, είτε αναφερόμενοι σε περιφερειακό 

είτε στο χωρικό επίπεδο. Τούτη η διαφοροποίηση θεωρίας και η συνακόλουθη στην 

εμπειρική παρατήρηση ανέδειξαν στην πράξη τις «Νέες» διαστάσεις που 

διαμορφώνονται στο ‘Χώρο\ Ενδεχομένως και λόγω των προηγούμενων ασφυκτικών 

θεωρητικών περιορισμών που τίθονταν στη δημόσια αντιπαράθεση οι σχέσεις και οι 

εντάσεις να μην αποκαλύπτονταν στο σύνολό τους. Με την εισαγωγή όλο και πιο 

βαθμιαία των νεότερων θεωρητικών προσεγγίσεων «ξεδιαλύνεται» το τοπίο και 

απλοποιείται το επίπεδο της ανάλυσης. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα δεν είναι και 

τόσο απλά.

Με βάση την ανάλυση των δύο επί μέρους προσεγγίσεων του Diego Puga (2001/2002) 

αποκαλύπτονται σχέσεις, δυναμικές και συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων χωρικών 

επιπέδων που πολύ απέχουν από την παραδοσιακή θεωρητική οπτική ματιά και οι

οποίες παρέχουν μία διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση. Το συνολικό ευρωπαϊκό
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πλαίσιο πάνω στο οποίο δομείται σήμερα ο 'Χώρος’ έχει περιγραφθεί με αρκετή 

παραστατικότητα και από τον Puga και από άλλους μελετητές της 'Νέας Οικονομικής 

Γεωγραφίας’ ή της ' Οικονομικής Γεωγραφίας’. Το κύριο και πλέον κρίσιμο στοιχείο 

που διαπερνά τον 'ευρωπαϊκό Χώρο’ φαίνεται να είναι η σημαντική και σχετικά 

ανυπέρβλητη διάσταση των περιφερειακών Ανισοτήτων ως προς την Ανεργία και την 

Απασχόληση. Τούτο, με ευκρινή τρόπο, εγείρει ζητήματα ως προς τη διάρθρωση της 

εσωτερικής Αγοράς ‘Εργασίας’ και τη συνάφεια ή τη σύνδεση αυτής με το ‘Χώ ρο’ 

που την περιβάλλει. Επιχειρώντας, επομένως, να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά σε 

σχέση με τις παλαιότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικές αναλύσεις και 

επιδιώκοντας να ξεφύγουμε από το δογματισμό, την αφαιρετικότητα και το 

βερμπαλισμό αυτών, με τις νεότερες και σύγχρονες θεωρίες χωροθέτησης 

μορφοποιούνται οι μηχανισμοί εκείνοι που έστω και a priori σε περιοχές με κοινά 

χαρακτηριστικά (κόστη, αμοιβές, Τεχνολογία, γη) ενδεχομένως να καταγράφονται πολύ 

διαφορετικές παραγωγικές δομές και συνεπώς και πολύ διαφορετικά επίπεδα 

Εισοδήματος.

Ένα δεύτερο σύγχρονο ζήτημα συνδέεται με το βαθμό και το μέγεθος της δια- 

περιφερειακής Κινητικότητας και τη μεταναστευτική ροή. Σε συνάρτηση με τα μόλις 

προαναφερθέντα περί σύνδεσης Ανεργίας και Εισοδήματος, στην περίπτωση της δια- 

περιφερειακής Κινητικότητας, οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις στην παραγωγική 

διάρθρωση, στην Καινοτομία, στην τεχνολογική δυναμικότητα, στην επάρκεια και στην 

προικοδότηση μίας περιοχής με φυσικούς συντελεστές κοκ επιφέρουν ένα 

Ανταγωνισμό σε επίπεδο περιοχών ως προς τα κόστη παραγωγής και Εμπορίου, το 

επίπεδο δεξιοτήτων και ατομικών ικανοτήτων, το άνοιγμα σε νέες και προχωρημένες 

πρακτικές παραγωγής κοκ. Κατά βάση οι συνθήκες που διαμορφώνονται καθορίζουν 

το βαθμό αυτονομίας της εσωτερικής αγοράς ‘Εργασίας’ και το είδος των σχέσεων 

και των αλληλεξαρτήσεων με το εξωτερικό της περιβάλλον. Στην ουσία εκείνο που 

επιδιώκεται να ανιχνευθεί με την παρούσα μεθοδολογική προσέγγιση είναι η σύνδεση 

του βαθμού αυτονομίας και του αντίστοιχου βαθμού Κινητικότητας παραγωγικών και 

μη παραγωγικών συντελεστών και κατά συνέπεια η σύνδεση μεταξύ του βαθμού 

Συγκέντρωσης της παραγωγής και του βαθμού ενθάρρυνσης ή αποθάρρυνσης της δια- 

περιφερειακής Κινητικότητας.
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Σήμερα δε είναι ακριβώς το σημείο εκείνο που η όποια μεταναστευτική ροή ορίζει 

κόστη παραγωγής, κόστη εμπορίου, τιμές αγαθών, ενοίκια γης, αμοιβές 'Εργασίας 

βαθμό ανοίγματος στο εξωτερικό περιβάλλον κοκ, τονίζεται ακριβώς η ανάγκη 

επανακαθορισμού των βασικών υποθέσεων των υποδειγμάτων της Νέας Οικονομικής 

Γεωγραφίας. Σε σημαντικό βαθμό τούτο συνδέεται με τα όρια που τίθεται από τη 

γεωφυσική χάραξη του 'ευρωπαϊκού Χώρου’. Είναι απολύτως επιβεβλημένη η σύνδεση 

γεωφυσικού χάρτη και των υποθέσεων του υποδείγματος, ώστε να καταστεί δυνατή μία 

περισσότερο πιστή απεικόνιση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας γύρω από τις σχέσεις 

και τις αλληλεξαρτήσεις που αναπτύσσονται. Τούτο θα αναβαθμίσει το περιεχόμενο και 

την εγκυρότητα των εξαγώγιμων συμπερασμάτων.

» ... Καθώς λοιπόν θα συνεχίζει να είναι σημαντικό να επιδιώκουμε τη 

δημιουργία αναλυτικών και επεξηγηματικών υποδειγμάτων αναφορικά με 

τους βασικούς μηχανισμούς Συγκέντρωσης και Διάχυσης, θα γίνει ακόμα 

πιο σημαντική η δημιουργία αριθμητικά υπολογιζόμενων υποδειγμάτων.

Εκτός των άλλων, υπάρχει μία τεράστια ανάγκη να κατευθυνθούμε 

επιτέλους πέρα από τα βασικά υποδείγματα δύο περιφερειών-δύο 

βιομηχανιών και να οδηγηθούμε σε υποδείγματα Εμπορίου και 

‘Γεωγραφίας’ με ασύμμετρες πολύ-περιφέρειες και πολύ-βιομηχανίες, 

ούτως ώστε να επιτευχθεί και μία πρακτικά χρήσιμή εφαρμογή πολιτικής.

Τα περισσότερα υποδείγματα με την έμφαση που δίνουν στην αναλυτική 

επεξηγηματικότητα, τελικώς επεξηγούν μόνο μία πολύ περιορισμένη 

διάσταση του σκηνικού και συχνά δεν είναι υπολογίσιμα με αριθμητικούς 

όρους, τουλάχιστον σε ένα όχι και τόσο σημαντικό χρονικό περιθώριο. Το 

πλέον επιθυμητό υπόδειγμα θα είναι εκείνο που θα φέρει 

επεξηγηματικότητα στο χαμηλότερο επίπεδο κάθε διάστασης αυτού και 

επίσης τη δυνατότητα υπολογισμού στο υψηλότερο επίπεδο των διαστάσεών 

του ».

Στη φράση τούτη των Fujita & Mori (2005) συνοψίζεται όλη η ουσία των 

υποδειγμάτων της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας. Καθώς για λόγους αναλυτικής 

ευπείθειας τα υποδείγματα της ΝΟΓ αντιμετωπίζουν τη διάσταση της 'Γεωγραφίας’ με
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ένα μάλλον απλό τρόπο, δηλαδή μέσω υποδειγμάτων δύο περιφερειών ή μέσω 

‘equidistant’ πολύ-περιφερειακών υποδειγμάτων, οι κύριες προβλέψεις αυτών 

αναφορικά με την επίδραση επί παράδειγμα του φθίνοντος κόστους εμπορίου 

βασίζονταν σε αυτά τα απλοϊκά υποδείγματα. Σήμερα, όμως, οι εμπειρικές εφαρμογές 

και οι εφαρμογές της πολιτικής κάνουν τούτες τις απλουστευμένες υποθέσεις των 

συγκεκριμένων υποδειγμάτων προβληματικές και τα συμπεράσματα αυτών δεν 

συνδέονται με το ετερογενές γεωγραφικό ευρωπαϊκό ανάγλυφο. Καθώς λοιπόν οι 

δυνάμεις Συγκέντρωσης, που σχετίζονται με την καλύτερη πρόσβαση στην Αγορά ή 

στους ενδιάμεσους προμηθευτές αγαθών, συνυπάρχουν με τις δυνάμεις Διάχυσης- 

Διασποράς, ως προς τις τιμές κατοικίας αντιστοίχως, αναλόγως θα ενθαρρύνεται ή θα 

αποθαρρύνεται η σχετική διαδικασία Συγκέντρωσης. Η αλληλεπίδραση τούτων των δύο 

δυνάμεων καθορίζει το βαθμό ή την έκταση μετακίνησης των οικονομικά ενεργών 

πληθυσμιακών μαζών προς άλλες περιοχές-περιφέρειες. Στο σημείο αυτό, τα θεωρητικά 

υποδείγματα δύνανται να παράσχουν προβλέψεις ως προς την επίδραση της αλλαγής 

δυνάμεων και δυναμικών.

Για το λόγο αυτό, η παρούσα προσέγγιση επιχειρεί να ενσωματώσει την πλειοψηφία 

των σύγχρονων και με τη μεγαλύτερη επίδραση υποδειγμάτων της Νέας Οικονομικής 

Γεωγραφίας, τα οποία δίνουν το στίγμα της εποχής. Η επιλογή των δύο κυριότερων 

προσεγγίσεων του Puga (2001/2002) έγινε ακριβώς για να απεικονισθεί το τρέχον 

αναλυτικό πλαίσιο προσέγγισης, καθώς περιλαμβάνουν στη μεθοδολογική τους 

ανάλυση συγκεκριμένες και πολύ γνωστές πτυχές της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας, 

όπως τούτες έχουν παρουσιασθεί από άλλους καταξιωμένους ερευνητές και 

οικονομολόγους. Το γεγονός, εντούτοις, ότι στο συγκεκριμένο έργο του Puga 

συμπυκνώνονται ορισμένες πολύ γνωστές θέσεις ως προς τις διαστάσεις της ΝΟΓ, δεν 

αποκρύπτει το ευδιάκριτο μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης, 

ότι δηλαδή είναι κατά βάση ένα υπόδειγμα δύο περιφερειών, ομοίως εκείνο των Harris 

& Todaro (1970), για το οποίο τόση κριτική ασκείται σήμερα επ’ αυτών.

Υπό το πρίσμα της ερευνητικής θεμελίωσης και απόδειξης των προσεγγίσεων του 

Diego Puga επιχειρείται ταυτόχρονα και μία διττή υπέρβαση, σαφώς άξιας λόγου. Η 

πρώτη αποκαλύπτει εν τέλει μία διαδικασία σταδιακής και όχι απότομης αλλαγής προς 

την κατεύθυνση είτε της Συγκέντρωσης είτε προς τη Διάχυση-Διασπορά. Η δεύτερη 

συνθέτει διαφορετικά οικονομικά κατά βάση μεγέθη για την απόδειξη των τρεχουσών
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ρεαλιστικών τάσεων και δυναμικών του 'ευρωπαϊκού Χώρου' Σε κάθε περίπτωση, η 

υπέρβαση τούτη ενδεχομένως να είναι τμηματική ή/και να μην εδράζεται σε μία 

συστηματική βάση αναφοράς.

Επί τοις ουσίας, με τη συγκεκριμένη επιλογή, ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο 

ανάλυσης, ακολουθείται μία αναθεωρημένη και σχετικά διαφοροποιημένη μεθοδολογία 

προσέγγισης. Τούτο είναι και το κύριο ζητούμενο της παρούσας Διδακτορικής 

Διατριβής, ώστε να καταδείξουμε με εμφανή τρόπο τη μετάβαση στη 'Νέα Ε ποχή  και 

στα 'Νέα Ε ρ γα λ ε ία 'Ν έα  Κριτήρια’ και 'Νέες Μεθόδους Ανάλυσης’ του φαινομένου 

των περιφερειακών Ανισοτήτων. Επιπροσθέτως, προσεγγίζονται επί μέρους ζητήματα 

και διαστάσεις (ρόλος της βιομηχανικής εγκατάστασης, συνέπειες ή/και επιπτώσεις της 

δια-περιφερειακής μετακίνησης των συντελεστών παραγωγής, πορεία της πραγματικής 

Ανάπτυξης διαμέσω της ανάλυσης των Αγορών, της Ισορροπίας των Αγορών, το Real 

Market Access, τους μισθούς, την εργατική Κινητικότητα κοκ). Σε γενικές γραμμές, 

αυτό που επιχειρείται σε ένα αρχικό επίπεδο από τον Puga και στο οποίο, σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, συμφωνούμε είναι ότι επιδιώκεται να τεθούν σε ένα κοινό πλαίσιο 

ανάλυσης οι κυριότερες και υπαρκτές δυνάμεις Σύγκλισης-Απόκλισης. Τούτο συνιστά 

το θεμελιώδες ζητούμενο και την αδήριτη αναγκαιότητα της σύγχρονης μεθοδολογικής 

έρευνας και ανάλυσης.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3.1 Εισαγωγή

Το γενικότερο περίγραμμα των διαφόρων επί μέρους θεωρητικών προσεγγίσεων και 

εμπειρικών αποτελεσμάτων ως προς αμφότερες τις διαστάσεις της Ανάπτυξης- 

Μεγέθυνσης και της Σύγκλισης-Απόκλισης καταδεικνύει ότι το ουσιαστικότερο 

ζήτημα σχετίζεται με την πιστότητα (ακρίβεια) των φαινομένων και των τάσεων που 

περιγράφουν. Η βαθύτερη ουσία του αποκαλούμενου ‘περιφερειακού προβλήματος’ 

έγκειται ακριβώς στη διαπίστωση ότι ο μηχανισμός της Αγοράς δεν δημιουργεί 

αυτόματα περιφερειακή Ισορροπία και ότι οι περιφερειακές Ανισότητες που 

παρατηρούνται διαχρονικά μεταξύ χωρών ή εντός μίας χώρας προσδιορίζονται με μία 

σειρά Δεικτών, όπως το ποσοστό Ανεργίας, το κατά κεφαλήν εισόδημα κοκ. Τα επί 

μέρους χαρακτηριστικά του ‘περιφερειακού προβλήματος’ (άνισες οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, χωροταξική ασυμμετρία, 

αναπτυξιακή υστέρηση ή/και διαρθρωτική οπισθοδρόμηση, αστική συμφόρηση- 

αστικός κορεσμός κοκ), δεν επαρκούν για τον καθορισμό των στοιχείων που το 

συνθέτουν, καθώς τα αίτια του ‘περιφερειακού προβλήματος’ συνθέτουν ένα 

πολύπλοκο σύστημα πολιτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών κα 

παραγόντων, που διαμορφώνονται ιστορικά ως μια μακρόχρονη λειτουργική σχέση 

ανάμεσα σε άνισου μεγέθους χωρικές μονάδες. Ο προσδιορισμός του συνόλου των 

παραγόντων που προκαλούν το ‘ περιφερειακό πρόβλημα’ παρουσιάζει πολλαπλές 

δυσκολίες, καθώς απαιτεί ειδικές εμπειρικές έρευνες και ανάλυση του περιφερειακού 

φαινομένου σε ένα ευρύτερο σύνολο χωρικών μονάδων. Τούτο είναι απαραίτητο ώστε 

να επισημανθούν οι λειτουργικές σχέσεις στο ‘Χώρο’ και να ιεραρχηθούν τα αίτια των 

προβλημάτων αν-Ισορροπίας μεταξύ των περιφερειών (Κόνσολας, 1997: 50, 52-53). 

Καθώς το πεδίο και το περιεχόμενο των περιφερειακών Ανισοτήτων διευρύνεται, για 

να είναι δυνατή η σύλληψη μίας περισσότερο συνολικής και περιεκτικής εικόνας, 

απαιτείται η ανάδειξη της σχέσης περιφερειακών Ανισοτήτων και αντίστοιχων
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Ανισοτήτων στην προσπάθεια εφαρμογής και ανάπτυξης δραστηριοτήτων R-D. Έχει 

με σαφήνεια επισημανθεί (Κόνσολας, 1997: 59), ότι οι περιφερειακές διαφορές στην 

καινοτομική δραστηριότητα επηρεάζουν την ένταση του ‘περιφερειακού προβλήματος’ 

και πολλές φορές αποτελούν τον πυρήνα του. Τούτο συνδέεται με την έλλειψη των 

προϋποθέσεων ανάπτυξης εφευρέσεων, καινοτομιών ή απορρόφησης των 

αποτελεσμάτων της τεχνολογικής έρευνας και την «απουσία» συνάντησης χρηστών 

και πηγών παραγωγής Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Υπό τούτο το πρίσμα έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα υποδείγματα1. Η άνιση και μη ομοιόμορφη χωρική διάχυση της 

‘Γνώσης’ και της Καινοτομίας έχει ήδη επισημανθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 

1980 (Malecki, 1984: 152). Το νέο στοιχείο που προστίθεται είναι η έννοια του 

«καινοτομικού περιβάλλοντος» ή «milieu innovateur»2, ως μία δυναμική επέκταση 

της έννοιας των παραδοσιακών βιομηχανικών περιοχών. Το καινοτομικό περιβάλλον 

αποτελεί ένα μικρόκοσμο, μέσα στον οποίο λειτουργούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες 

που είναι ικανοί να πυροδοτήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία μέσω συνεργειών, 

συνεργασιών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και 

επιχειρήσεων, χρηματοδοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων ή περιφερειών διαφορετικού βαθμού Ανάπτυξης [Κόνσολας (1997: 

185-186) και Νικηταρίδης (1996: 95)].

Με στόχο να καταδειχθούν οι ακριβείς διαστάσεις του «τεχνολογικού κενού», η 

συσχέτιση θεωρίας και εμπειρικής παρατήρησης είναι αρκετά αποκαλυπτική. Η 

βιβλιογραφία στο πεδίο αυτό προσφέρει μία πλειάδα απόψεων και προσεγγίσεων 

[Kokkinou (2006), Aghion & Howitt (2005), Snieska & Vasauskaite (2005), B0mer et

1 Επί παραδείγματι Fratesi (2003), Bellone & Maupertuis (2000), Paci & Pigliaru (2000), Deza 

& Marzabal (2000) κοκ.

2 Το καινοτομικό υπόδειγμα, που αναπτύχθηκε από την ομάδα ερευνών GREMI (1991) και 

είναι ευρύτερα γνωστό ως «milieu innovateur», εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της 

Ενδογενούς Ανάπτυξης, διότι στηρίζεται σε καινοτομικές διαδικασίες και όχι στην 

αποτελεσματικότητα των συντελεστών παραγωγής των τοπικών οικονομιών. Η σχετική 

έννοια διατυπώθηκε αρχικά από τον Aydalot (1986/1985), συνεχίζοντας την παράδοση των 

Perroux και Schumpeter και εμπλουτίζοντας την ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας με τις 

διαστάσεις της ευκαμψίας, της ποικιλομορφίας και της επένδυσης στην Καινοτομία και στη 

‘Γνώση’. Η προσέγγιση ακολούθως ολοκληρώθηκε από τους Maillat (1995), Crevoisier et al. 
(1990) και Perrin (1990).
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al. 2003, Hoen (2000) κοκ], Η θεωρία τελικώς εξηγεί μέσω των τριών τύπων 

Καινοτομίας (Ασυνεχής-Δυναμικά Συνεχής-Συνεχής) τους διαφορετικούς παράγοντες 

στη διαδικασία Διάχυσης κάθε χώρας. Παράλληλα, η αποτυχία των παραδοσιακών 

Δεικτών καινοτομικής παραγωγής προκρίνει την ανάγκη χρήσης του TFP ως Μέτρου 

Μέτρησης της πραγματικής έκτασης, στην οποία οι επιχειρήσεις είναι σε θέση τόσο 

να παράγουν όσο και να αξιοποιήσουν την „τεχνολογική Γνώση’ (Antonelli & 

Colombelli, 2009: 10)3. Η άνιση, επομένως, γεωγραφική κατανομή της Έρευνας και 

της Τεχνολογίας σημαίνει ότι ορισμένες περιφέρειες πλεονεκτούν σε όρους 

Καινοτομίας, με συνέπεια καλύτερες επιδόσεις σε όρους Ανάπτυξης και ευημερίας 

(Κομνηνός, 2002: 8). Το γεγονός, όμως, ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική 

κατευθύνεται κυρίως προς την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, όπως η υψηλή 

Ανεργία, και όχι των αιτίων, ήτοι η χαμηλή καινοτομική δυναμικότητα, είναι φυσικό 

η όποια χορηγούμενη βοήθεια να καθοδηγείται σε κυρίαρχες καινοτομικά περιοχές, τα 

επονομαζόμενα και «νησιά καινοτομίας», λόγω ακριβώς της ικανότητας τους αυτής. 

Με τον τρόπο αυτό αναπαράγεται και το κενό μεταξύ όλων των περιφερειών (Morgan, 

1997: 152).

Παρατηρώντας εν προκειμένω και εντελώς επιγραμματικά το „τεχνολογικό πορτραίτο’ 

της Ευρώπης (E.Communities/Eurostat, 2007:1,2,4), περίπου το 1/10 της Απασχόλησης 

στους τομείς της υψηλής Τεχνολογίας σε επίπεδο ΕΕ-27, συγκεντρώνονται σε τρεις μόνο 

περιφέρειες (!!!). Μόνο στο lie de France συγκεντρώνεται το 4% της συνολικής 

Απασχόλησης (400 χιλ. περίπου άτομα) σε σχέση με την ΕΕ-27. Σε Λομβαρδία και 

Comunidad de Madrid καταγράφεται 2,52% (230 χιλ. άτομα) και 2,08% (193 χιλ. 

άτομα) αντίστοιχα. Καμία άλλη περιφέρεια δεν προσεγγίζει το 2%4.

3 Σήμερα, η βιβλιογραφία αναφέρει μία ευρεία ποικιλία διαφορετικών Δεικτών TFP, αν και 

συνήθως οι Δείκτες αυτοί υπολογίζουν τη διαφορά μεταξύ παραγωγής (Εκροής) και 

συντελεστών (Εισροών) στη σχετική διαδικασία (Casey & Dustmann, 2005: 23-26). Ένα 

αρκετά χρήσιμο εργαλείο Μέτρησης του TFP είναι και εκείνο που προτάθηκε από τους Good 

et al. (1996).

4 Η κατάταξη σε σχετικούς όρους είναι διαφορετική: Πέντε από τις 20 περιφέρειες αφορούν 

στην περίπτωση αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέντε στη Γερμανία, και μόνο lie de France στη 

Γαλλία. Οι πρωτεύουσες, ωστόσο, είναι μεταξύ των πρωτοπόρων („leaders’) τόσο σε 

απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Με εξαίρεση την Ελλάδα, η οποία δεν αναφέρεται σε
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3.2 Μ έτρα π ο σ ο τ ικ ή  α νά λυσ ή

Η ακολουθητέα προσέγγιση διαχωρίζει το συνολικό πλαίσιο ανάλυσης στη βάση δύο 

κύριων παραμέτρων: α) Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών και του περιεχομένου της 

Σύγκλισης-Απόκλισης και β) Τρόπος Μέτρησης και καταγραφής των αντίστοιχων 

τάσεων. Το ερώτημα που προκύπτει σε ένα επόμενο επίπεδο σχετίζεται με την τελική 

επιλογή των κατάλληλων εργαλείων Μέτρησης και την υιοθέτηση ενός επαρκώς 

δομημένου οικονομετρικού υποδείγματος, το οποίο να συνάδει με το γενικό 

περίγραμμα της όλης προσέγγισης. Τούτες οι δύο αλληλοσυνδεόμενες επιλογές 

λαμβάνονται σαφώς υπόψη γνωρίζοντας ότι από τη στιγμή που ενσωματώνεται η 

εδαφική (χωρική) διάσταση στα φαινόμενα της έντονης περιφερειακής Απόκλισης, τα 

κλασικά εργαλεία και οι κλασικές μέθοδοι ανάλυσης αδυνατούν να συλλάβουν όλες 

τις επί μέρους παραμέτρους, συνιστώσες και διαστάσεις του προβλήματος. Με την 

έννοια αυτή, τα κλασικά εργαλεία και οι κλασικές μέθοδοι καθίστανται πλέον 

ανεπαρκή στη διερεύνηση των Ανισοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η τεράστια άνθηση 

που παρατηρείται περίπου κατά τα τελευταία είκοσι έτη στον τομέα της 

οικονομετρικής ανάλυσης προσφέρει μία ποικιλία «Νέων», διαφοροποιημένων και 

εξελιγμένων εργαλείων, συμβαδίζοντας τούτα με την εξέλιξη, τις αναπροσαρμογές και 

τις τροποποιήσεις του θεωρητικού πεδίου. Συνεπώς, η πρακτική διερεύνηση και η 

εμπειρική απεικόνιση των τάσεων Σύγκλισης-Απόκλισης οφείλει να βρίσκεται σε 

άμεση συνάφεια με τη θεωρητική κατεύθυνση και η επιλογή των αντίστοιχων 

εργαλείων Μέτρησης των σχετικών τάσεων και εισαγωγής τούτων σε ένα 

οικονομετρικό υπόδειγμα οφείλει να μην είναι ουδέτερη ως προς το ουσιαστικότερο 

περιεχόμενο των τάσεων Σύγκλισης-Απόκλισης. Στις επί μέρους Ενότητες επιχειρείται 

μία όσο το δυνατόν συνοπτική επισκόπηση των παρατηρούμενων ευρωπαϊκών τάσεων 

Σύγκλισης-Απόκλισης, χρησιμοποιώντας ορισμένα από τα πλέον γνωστά και ευρέως 

διαδεδομένα εργαλεία και μεθόδους απεικόνισης αυτών.

επίπεδο NUTS2, καμία περιφέρεια δεν εμφανίζει ποσοστό Απασχόλησης σε τομείς υψηλής 

Τεχνολογίας άνω του μέσου ευρωπαϊκού, το οποίο διαμορφώνεται στο 4,3%. Σε εθνικά μέσα 

επίπεδα, Γερμανία Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο είχαν το 2006 Απασχόληση στους τομείς 

αυτούς άνω του μέσου. Γενικά, τούτη είναι η περίπτωση των χωρών του ευρωπαϊκού βορρά. 

Σε αντίθεση, τα Νέα Κράτη Μέλη από τις αντίστοιχες εισόδους του 2004 και του 2007 είχαν 

ποσοστά κάτω του μέσου.
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3.2.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγρΠ)

Εάν σκοπός είναι η μέτρηση των περιφερειακών Ανισοτήτων ως προς την ευημερία 

πρέπει αρχικώς να οριστεί τι σημαίνει «ευημερία» και τι «περιφερειακή Ανισότητα». Η 

πρώτη μπορεί να οριστεί ως οι δυνατότητες κατανάλωσης των νοικοκυριών που ζούνε 

σε μία περιφέρεια. Ένας κατάλληλος Δείκτης θα ήταν το περιφερειακό διαθέσιμο 

εισόδημα. Λόγω μη επάρκειας στοιχείων το ΑΕΠ είναι ως μέτρο παραγωγής μία 

κατάλληλη ένδειξη της ποσότητας που έχει παραχθεί σε μία περιφέρεια. Καθώς 

παρατηρούνται Ανισότητες σε επίπεδο τιμών μεταξύ των χωρών, οι οποίες δεν 

αντικατοπτρίζονται στις τιμές συναλλάγματος, το ΑΕΠ (ΜΑΔ) βελτιώνει τη 

συγκρισιμότητα των στοιχείων (Ε.Επιτροπή/ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων & Eurostat, 2001: 89). Εντούτοις, το ΑΕΠ (ΜΑΔ) δεν λαμβάνει υπόψη 

ότι οι τιμές και επομένως η αγοραστική δύναμη των χωρών δύναται να διαφέρει σε 

σημαντικό βαθμό (E.Parliament, 2007a: 16)5.

Το ΑΕΠ ως το πλέον διαδεδομένο Μέτρο Μέτρησης της παραγωγή μίας περιφέρειας 

αναφέρεται στη νομισματική αξία όλων των αγοραίων και μη αγοραίων αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται σε μία δοσμένη περιοχή. Εντούτοις, ορισμένες χώρες ή 

περιφέρειες είναι μικρές σε μέγεθος, σε αντίθεση με άλλες, και τούτο καθιστά 

δυσχερή τη σύγκριση διαφορετικών χωρικών οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή το ανά εργαζόμενο ΑΕΠ αποτελεί μία αξιόπιστη σχετικά λύση. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δύναται λοιπόν να νοηθεί ως ένας Δείκτης της περιφερειακής 

ευημερίας, ενώ το αντίστοιχο ΑΕΠ ανά εργαζόμενο παρέχει μία γενική εικόνα της 

συνολικής Παραγωγικότητας της περιοχής. Εντούτοις, τα ανωτέρω Μέτρα είναι μόνο 

προσεγγίσεις, καθώς η ευημερία περιλαμβάνει πολλές πλευρές μη ενσωματωμένες στο 

ΑΕΠ, ενώ και με βάση το δεύτερο μέτρο υπολογισμού, αγνοούνται οι διαφορές στις 

πραγματικές εργατοώρες και στα επίπεδα Ικανοτήτων των εργαζομένων.

Ως μέτρο ευημερίας, το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους ΜΑΔ διαφέρει σε 

σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Τότε με βάση το ΑΕΠ (ΜΑΔ) του

5 Ένα σύστημα PPP σε επίπεδο περιφερειών NUTS2 δύνατο να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί 

για την εξυπηρέτηση των πολιτικών της Ένωσης. Το βασικό πρόβλημα, όμως, που τίθεται 

αφορά στις διαφορές των Μέτρων που βασίζονται σε στοιχεία δαπάνης και εκείνων σε 

στοιχεία με βάση τη διαδικασία εκροής. Είναι δηλαδή δίλημμα επιλογής μεταξύ εθνικού PPP 

και περιφερειακού GDP (Bretell & Gardiner, 2002).
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Συντελεστή Μεταβλητότητας6 το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη Μέτρηση της περιφερειακής Ανισότητας ευημερίας. Και αυτός 

ο Δείκτης είναι ευαίσθητος σε ακραίες τιμές και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 

γενικευμένες ερμηνείες. Πολλάκις δε οι πρωτεύουσες των χωρών παρουσιάζουν 

εξαιρετικά υψηλό GDPpc και τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα αντικειμενικά 

(Ε.Επιτροπή/ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων & Eurostat, 2001: 90).

Σε ένα επόμενο επίπεδο, ο Δείκτης GDPpc παραμένει προβληματικός από την άποψη 

ότι δεν ενσωματώνει τη μετάβαση από το χώρο κατοικίας στο χώρο „Εργασίας’ κατά 

μήκος των εθνικών συνόρων. Τούτο είναι αρκετά σοβαρό, καθώς οι περιφέρειες 

εμφανίζουν την τάση να ανταλλάσσουν και να επικοινωνούν μεταξύ τους, όχι μόνο 

λόγω του ότι είναι γεωγραφικά εγγύτερα, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι έχουν 

αναπτύξει αμοιβαίες συνδέσεις οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής κοκ φύσης. 

Παρόμοια, παρατηρείται περιοχές με υψηλότερο πληθυσμό, όπου αυτός μετακινείται 

μεταξύ δύο χωρών, να περικλείονται από χαμηλότερες κατά κεφαλήν αξίες. Τούτο 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθυσμός τους παράγει προστιθέμενη αξία σε μία 

γειτονική περιοχή, καθώς οι μικρότερες (σε μέγεθος και βαρύτητα) περιοχές 

περικλείονται από μεγάλες μητροπολιτικές.

Σε παρόμοιο πλαίσιο (Edvardsen, 1997), από την περιφερειακή κατανομή του GDP με 

βάση ορισμένα επιλεγμένα στοιχεία, δύναται να εξαχθεί μία εναλλακτική προσέγγιση 

ως προς την κατάσταση της Περιφερειακότητας, αν και στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι δύσκολο να ισχυριστούμε ότι μία μέθοδος είναι περισσότερο ορθή 

σε σχέση με μία εναλλακτική. Στην ουσία, τα διάφορα αποτελέσματα ερευνούν την 

ευαισθησία των μεγεθών στο περιφερειακό GDP και στη συμβατική μέθοδο σταθερών 

αποφάσεων. Το δίλημμα που προκύπτει αφορά εν τέλει στην επιλογή της μεθόδου 

σταθερών αποφάσεων της ΕΕ σε σχέση με τους Εθνικούς Λογαριασμούς, τους

6 Ο Συντελεστής Μεταβλητότητας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο Μέτρο Μέτρησης της 

συνολικής Διασποράς, διότι παρέχει τις υπάρχουσες αποκλίσεις των τιμών του εξεταζόμενου 

χαρακτηριστικού ως ποσοστό της κεντρικής του τιμής και επιτρέπει με τον τρόπο αυτό τη 

διενέργεια συγκρίσεων τόσο διαχρονικών όσο και μεταξύ περιφερειών με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (μέσους όρους) ή μεταξύ μεγεθών που εκφράζονται με διαφορετικές μονάδες 

Μέτρησης. Παρέχει, εντούτοις, πληροφόρηση για ένα μόνο χαρακτηριστικό 

(Παπαδασκαλόπουλος, 1995: 64-65).
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Ευρωπαϊκούς Λογαριασμούς και τη Eurostat και τα ατελή συστήματα βάσης 

δεδομένων αρκετών κρατών-μελών.

Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό των κρατών μελών (ΕΕ-27) μόλις το 10% 

του συνολικού πληθυσμού κατοικεί στις πλέον ευημερούσες περιφέρειες, το οποίο 

αντιστοιχεί στο 19% του συνολικού GDP. Αντίθετα, το 1,5% του 10% του πληθυσμού 

ζει στις λιγότερο ευημερούσες περιοχές (E.Commission, 2006: 7). Συμπληρωματικά 

στους Πίνακες 1-2-3 στο Παράρτημα 1. Με τις συνεχείς διευρύνσεις της Ένωσης, 

όπου ο πληθυσμός της προσεγγίζει σχεδόν το μισό δις., η πορεία έχει συνοδευθεί από 

μία αύξηση της εσωτερικής της ποικιλομορφίας. Με βάση το GDPpc (PPS) επιπέδου 

ΕΕ-25 έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένες ομάδες (clusters): 1) Λουξεμβούργο - 

Ιρλανδία - Δανία - Κάτω Χώρες -  Αυστρία -  Βέλγιο -  Σουηδία -  Φινλανδία - Ηνωμένο 

Βασίλειο με GDPpc κατά 10% ή περισσότερο άνω του μέσου της Ένωσης, 2) 

Γερμανία - Γαλλία ελαφρώς άνω του μέσου, 3) Ισπανία - Ιταλία πλησίον του μέσου και 

τέλος 4) Πορτογαλία -  Ελλάδα -  ΧΚΑΕ μεταξύ 34% και 84% του μέσου. Το κενό αυτό 

είναι περισσότερο εμφανές λόγω του γεγονότος ότι οι διαφορές μεταξύ πλουσιότερων 

και φτωχότερων κρατών-μελών κυμαίνονται από 256% (Λουξεμβούργο) έως σχεδόν 

35% (Βουλγαρία). Παρατηρώντας, από την άλλη πλευρά, το μέσο ποσοστό 

Ανάπτυξης του πραγματικού GDPpc μεταξύ 1960-1999 τούτο ανήλθε στο 2,8%. Την 

περίοδο αυτή, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία εμφάνιζαν το χαμηλότερο ποσοστό 

μεταβολής (2,01 και 2,05 αντιστοίχως), ακολουθούμενοι από Δανία (2,13%) και Κάτω 

Χώρες (2,35%). Μία άλλη ομάδα χωρών ακολούθησε μία ταχεία Ανάπτυξη: Ιρλανδία 

(3,85% του μέσου), Πορτογαλία (3,76%), Ισπανία (3,32%), Λουξεμβούργο (3,16%). 

Τούτο υπογραμμίζει εμφανείς ενδείξεις απόλυτης Σύγκλισης σε επίπεδο κρατών- 

μελών, μεταφράζεται δε σε μία προσέγγιση μεταξύ των αρχικά ευημερούντων 

οικονομιών (Brodzicki, 2005: 3-4).

Η  ποικιλομορφία είναι μεγαλύτερη σε περιφερειακό επίπεδο1: Το κενό κυμαίνεται 

μεταξύ 300% (Inner London) και σε λιγότερο του 25% (Nord-Est Romania) 

(Svrckova, 2007). Για δε την περίοδο 1995-2004, οι Ανισότητες στο GDPpc των 

περιφερειών NUTS2 επιπέδου ΕΕ-27 έχουν περιορισθεί, κυρίως κατά την τελευταία 7

7 Σε προγενέστερη περίοδο διερεύνησης (αρχές δεκαετίας 1980-τέλη δεκαετίας 1990), οι 

B0mer et a\. (2003) αντιμετώπιζαν μία δυσχέρεια εξαγωγής μίας γενικής τάσης εντός των 

χωρών, όπου παρατηρούνταν ταυτοχρόνως διεύρυνση και περιορισμός των Ανισοτήτων.
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τετραετία της υπό εξέταση περιόδου. Αυτό επιβεβαιώνεται και με έναν αριθμό 

στατιστικών Δεικτών (Συντελεστής Gini και Σταθμισμένος Συντελεστής 

Μεταβλητότητας). Στην πραγματικότητα, η Σύγκλιση (σε Αυστρία και σε μικρότερη 

έκταση σε Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο και Φινλανδία) στο 

GDPpc σε περιφερειακό επίπεδο αφορά κατά τα τελευταία έτη της περιόδου, ενώ σε 

ορισμένα άλλα (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία) 

παρατηρείται Απόκλιση ιδίως μεταξύ 1995-2000 (E.Commission, 2007:5,7,9).

Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία βάσει του GDP ή της κατά κεφαλήν εκροής στις 

φτωχότερες περιφέρειες δείχνουν Σύγκλιση προς το μέσο ευρωπαϊκό. Τούτες οι 

περιφέρειες έχουν τυπικά περιορίσει το χάσμα κατά περίπου 10 μονάδες (αριθμός 10) 

τη δεκαετία του 1990 ως προς το μέσο ευρωπαϊκό όρο (Moucque, 2000: 22). 

Φαίνεται, επομένως, ότι σε όρους GDPpc οι ευρωπαϊκές περιφέρειες δεν έχουν γευθεί 

τη διαδικασία της οικονομικής Σύγκλισης [Bailey & de Propus (2000) για την περίοδο 

1989-1997]. Συμπληρωματικά, δύναται να ανατρέξουμε στις διαπιστώσεις έτερων 

κειμένων (επί παράδειγμα Ε.Επιτροπή, 2001: 30) ή συναφών ερευνητικών 

προσεγγίσεων [Cour & Nayman (1999) βάσει του σταθμικού Gini της περιόδου 1986

1996 ή/και Πετράκος & Rodriguez-Pose (2003: 52, 56-57)]. Στο πλαίσιο τούτο 

οφείλουμε να μην παραβλέψουμε τη σπουδαιότητα του ‘Χώρου’ και της ‘Γεωγραφίας’ 

στην κατανομή των Ανισοτήτων. Επιγραμματικά, οι Crozet & Koening (2004) 

σημειώνουν την εξάπλωση των ενδο-περιφερειακών Ανισοτήτων μεταξύ βόρειων- 

νότιων περιφερειών. Σε τούτη τη διαδρομή η Διασπορά Πυκνότητας ανά km2 

διαστρεβλώνει το βαθμό χωρικής Συγκέντρωσης δραστηριοτήτων. Οι δε L0pez-Bazo 

et al. (1996) για μία προγενέστερη περίοδο εξέτασης (1981-1990) κατέληξαν ότι η 

Οικονομική Ολοκλήρωση διεύρυνε περαιτέρω τις περιφερειακές Ανισότητες. Η 

Σύγκλιση συνιστά μία ‘forward seeking’ διαδικασία, με έντονη την ανάδειξη του 

ρόλου της ‘Γεωγραφίας’.

Ως προς τη διαδικασία Σύγκλισης Ελλάδας και υπολοίπων χωρών, από την έκθεση 

του 2007 του ΟΟΣΑ (Πηγή: Ηλεκτρονική Έκδοση ‘Το Βήμα 14 Ιουλίου 2007’) 

καταρρίπτεται ο μύθος περί δύο ταχυτήτων Ανάπτυξης μεταξύ της πρωτεύουσας και 

της υπόλοιπης χώρας. Για την περίοδο 1998-2003, ακολουθώντας τη συνολική 

διακύμανση στο GDPpc σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η Ελλάδα εμφανίζει τις 

μικρότερες δια-περιφερειακές οικονομικές διαφορές σε σχέση με τα υπόλοιπα 26 μέλη
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του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων Αυστραλίας, Κάτω Χωρών, Ισπανίας και 

Σουηδίας. Σε κάθε περίπτωση, για την Ελλάδα στόχος παρέμενε η Σύγκλιση με την 

ΕΕ και σημαντικά λιγότερο η εισοδηματική Σύγκλιση εν γένει.

3.2.2 Απασχόληση και ποσοστά Ανεργίας

Με βάση ορισμένες κύριες παρατηρήσεις του Diego Puga (2001/2002) ή/και των 

Overman & Puga (2000) οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα αντίστοιχα φαινόμενα 

της Απασχόλησης και της Ανεργίας δεν είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν και 

συνεπώς η Ανεργία δεν είναι ένας ολοκληρωτικός καθρέπτης της Απασχόλησης. Μία 

χώρα ή μία περιφέρεια με χαμηλό ποσοστό Απασχόλησης δεν θα έχει απαραίτητα και 

υψηλό ποσοστό Ανεργίας, αλλά αντίθετα πιθανώς ένας μεγάλος αριθμός ατόμων δεν 

θα συμμετέχουν στην αγορά ‘Εργασίας’. Επί παράδειγμα τούτη είναι η περίπτωση των 

γυναικών στη νότια Ιταλία και εν προκειμένω συνδέεται με την εκούσια απόφαση μη 

εύρεσης Απασχόλησης. Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση κατά την οποία η 

Απασχόληση αυξάνει, σε γενικές γραμμές συνοδεύεται από μία άνοδο στη συμμετοχή 

στην αγορά ‘Εργασίας’ και από μία πτώση στην Ανεργία. Εν κατακλείδι, η Ανεργία 

μπορεί να δώσει μία λανθασμένη ένδειξη ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα 

ήθελαν να εργασθούν, αλλά δεν βρίσκουν Απασχόληση, και επομένως μία 

λανθασμένη ένδειξη ως προς το μέγεθος του δυνητικού εργατικού δυναμικού. 

Εντούτοις, είναι η πλέον εμφανής ένδειξη αν-Ισορροπίας στην αγορά ‘Εργασίας’ και 

του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται η κοινωνική Συνοχή (E.Commission, 2007: 25).

Οι διαπιστώσεις των Ederveen et al. (2005) ως προς τα ποσοστά Ανεργίας, το κατά 

κεφαλήν εισόδημα και την Κινητικότητα της ‘Εργασίας’ συμφωνούν με εκείνες των 

Brakman et al. (2005a) και Puga (2001). Παρομοίως, και από μία προγενέστερη 

έρευνα των Nahius & Parikh (2002), όπου πέρα από τη συμμετοχή ανδρών-γυναικών, 

η ημι-Απασχόληση φαίνεται να μην αποτελεί ένα σημαντικό εναλλακτικό μηχανισμό 

προσαρμογής. Ενώ οι ανισότητες στο GDPph των περιφερειών της Ένωσης φαίνεται 

να εμφανίζουν ένα σαφή περιορισμό, δεν συμβαίνει το ίδιο και στα ποσοστά 

Ανεργίας και Απασχόλησης. Κατά την περίοδο 1995-2004, η μέση αύξηση της 

Απασχόλησης κυμάνθηκε κάτω του 1% ανά έτος σε επίπεδο ΕΕ-27. Υπήρχε μία 

σημαντική διαφορά στο σχετικά υψηλό ποσοστό αύξησης της Απασχόλησης έως το 

2001 και μία απουσία ακολούθως κάθε ένδειξης οικονομικής Ανάπτυξης κατά τα έτη
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2003-2004, όπου και το GDP αυξήθηκε ελάχιστα. Το ποσοστό αύξησης της 

Απασχόλησης ήταν κυρίως έντονο σε Ισπανία (3,35 ετησίως) και άνω του μέσου 

ευρωπαϊκού σε Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ελλάδα, η αύξηση 

κινήθηκε ως προς το μέσο επίπεδο έως το 2001 (περίπου 0,5% ετησίως), αλλά 

ακολούθως κινήθηκε σε υψηλότερο ποσοστό (σχεδόν 2% το 2005). Τούτες οι 

διαφορές στα ποσοστά Απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο αποκαλύπτουν ευρείες 

Αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών, αντανακλώντας μία περιφερειακή και επομένως 

μία τοπική φύση των προβλημάτων που σχετίζονται με την Απασχόληση.

Η πλειοψηφία των υπόλοιπων χωρών, με εξαίρεση τα Νέα Κράτη Μέλη, βίωσε ένα 

σχετικά υψηλό ποσοστό εξάπλωσης της Απασχόλησης μεταξύ 1995-2001: Κάτω 

Χώρες και Φινλανδία άνω του 2%, Λουξεμβούργο 4%, Ιρλανδία 5%, αν και με 

μικρότερη αύξηση την επόμενη περίοδο. Έως το 2003, η Απασχόληση είχε αυξηθεί, 

έστω και λιγότερο του 1% ετησίως στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντίθετα, στα Νέα 

Κράτη Μέλη μειώθηκε σημαντικά έως το 2001 στα περισσότερα εξ αυτών. Με 

εξαίρεση την Ουγγαρία και την Κύπρο, η τάση αντιστρέφεται, έστω και οριακά αργά. 

Εξαίρεση επ’ αυτού αποτελούν η Λετονία και η Λιθουανία.

Σχεδόν όλες οι περιφέρειες (οι εννέα στις δέκα περίπου) με GDPph κάτω του 75% του 

μέσου ευρωπαϊκού, εμφάνισαν ποσοστά αύξησης της Απασχόλησης μεταξύ 1995

2004 περίπου στο 1,2% ετησίως συνολικά. Μόνο 16 από αυτές τις περιφέρειες είχαν 

μείωση Απασχόλησης μεγαλύτερη του 0,1% ετησίως, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά 

καταγράφονται σε εκείνες της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και του ΝΑ Ηνωμένου 

Βασιλείου. Στις μισές περιφέρειες που η Απασχόληση μειώθηκε, οι μεγαλύτερες 

μειώσεις (άνω του 3% ετησίως) αφορούν σε ένα αριθμό περιφερειών σε Ρουμανία και 

Πολωνία. Κυρίως η τάση ανόδου έως το 2000 κατευθύνθηκε από τη δημιουργία 

σχεδόν 11,5 εκατ. θέσεων στις υπηρεσίες, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες εξελίξεις στη 

βιομηχανία (-1,6 εκατ.) και στη γεωργία (-1,2 εκατ.).

Η γενικότερη βραδεία αύξηση της Απασχόλησης μπορεί να αποδοθεί στην πτώση της 

Απασχόλησης σε Γερμανία και Πολωνία, τους δύο πληθυσμιακούς „ γίγαντες' της 

Ένωσης. Ταυτοχρόνως, σε Ελλάδα και Ιταλία η αύξηση ήταν κάτω των στόχων που 

είχαν τεθεί, ενώ και οι δύο αυτές χώρες βίωσαν ισχυρές φυλετικές διαφορές, 

μετρούμενες από τις διαφορές στο εργατικό ωρομίσθιο ανδρών-γυναικών. Επ’ αυτού, 

ανατρέχουμε για δεύτερη φορά στους Schlicht (2009) και Ant0n et al. (2009).
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Την περίοδο 2000-2005 παρατηρούνται ίχνη (ενδείξεις) Σύγκλισης στα περιφερειακά 

ποσοστά Απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ-27, όπου οι διαφορές του υψηλότερου και του 

χαμηλότερου 10% σε σχέση με το μέσο μειώθηκε από 30% σε 27%. Παρόμοια και ως 

προς το Συντελεστή Gini και το Συντελεστή Μεταβλητότητας. Εντούτοις, το 2005 τα 

ποσοστά Απασχόλησης στις μειονεκτούσες περιφέρειες ήταν περίπου 11% 

χαμηλότερα από εκείνα στο σύνολο (57% έναντι 67%) και κατά 9% υψηλότερα από 

την αντίστοιχη εικόνα το 2000. Ελαφριά τάση περιορισμού των περιφερειακών 

Ανισοτήτων στα ποσοστά Απασχόλησης παρατηρήθηκαν κυρίως σε Ισπανία, 

Βουλγαρία, Ιταλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιθέτως, σε Αυστρία, Βέλγιο, 

Ουγγαρία και Σλοβακία διευρύνθηκαν (E.Commission, 2007: 20-24)8.

Μία παραστατική απεικόνιση των σχετικών τάσεων (Διάγραμμα 1), όπου 

αποτυπώνεται η ανομοιογένεια στα ποσοστά Απασχόλησης ομοιογενή (ΕΕ-27): 

Χαμηλά και σε παλαιά κράτη-μελή (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία) και σε Νέα Κράτη Μέλη 

(Πολωνία, Βουλγαρία, Ουγγαρία). Χωρίς εξαίρεση, τα ποσοστά Απασχόλησης στα 

παλαιά κράτη αυξήθηκαν τα τελευταία έτη, ενώ και στα Νέα Κράτη Μέλη η 

κατάσταση είναι πιο σύνθετη, αποκαλύπτοντας το φαινόμενο της «Μεγέθυνσης χωρίς

θέσεις ‘Εργασίας’» (‘jobless growth’).

Στην αντίθετη κατεύθυνση των τάσεων ως προς την Απασχόληση, βρίσκονται οι 

τάσεις ως προς την Ανεργία. Στην Ευρωζώνη, το εποχιακά προσαρμοζόμενο ποσοστό 

Ανεργίας κινήθηκε στο 9,6% τον Αύγουστο του 2009 (9,5% τον Ιούλιο του 2009 και 

7,6% τον Αύγουστο του 2008). Σε επίπεδο ΕΕ-27 το ποσοστό Ανεργίας ήταν στο 

9,1% τον Αύγουστο του 2009, συγκρινόμενο με το 9,0% τον Ιούλιο του ίδιου έτους 

και το 7,0% τον Αύγουστο του 2008. Για δε την Ευρωζώνη τούτο ήταν το υψηλότερο 

ποσοστό από το Μάρτιο του 2004 (!). Μεταξύ των κρατών-μελών τα χαμηλότερα 

ποσοστά Ανεργίας καταγράφονταν τον Αύγουστο του 2009 σε Κάτω Χώρες (3,5%) 

και Αυστρία (4,7%) και τα υψηλότερα σε Ισπανία (18,9%) και Λετονία (18,3%). 

Συγκρινόμενα με ένα έτος νωρίτερα, όλα τα κράτη-μέλη κατέγραφαν αύξηση των

8 Μία εικόνα της κατάστασης δίνεται και με βάση τις σχετικές διαπιστώσεις μεταξύ 1998 - 

2002, όπου τα ποσοστά αύξησης της Απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ-11 είναι οριακά προς τα 

άνω. Στις ΗΠΑ αντιθέτως έχουν ελαφρώς μειωθεί. Οι ετήσιες εργατοώρες ανά εργαζόμενο 

στις ΗΠΑ. αυξήθηκαν 0,2% ετησίως και στην ΕΕ-11 μειώθηκαν 0,38% ανά έτος. Οι διαφορές 

αυτές αντανακλώνται στο συνδυασμό επιλογής διαφόρων παραγόντων (Dunford, 2002).
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ποσοστών Ανεργίας τους. Η μικρότερη αύξηση παρατηρήθηκε σε Βέλγιο (από 7,5% 

στο 7,9%) και Γερμανία (από 7,2% σε 7,7%), ενώ η μεγαλύτερη σε Λετονία (από 

7,4% σε 18,3%) και Εσθονία (από 4,1% σε 13,3% κατά το δεύτερο τετράμηνο του 

2008 και έως τον Αύγουστο του 2009).

Διάγραμμα 1: Ποσοστά Απασχόλησης ως Ποσοστό του Πληθυσμό 

Ηλικίας 25-65 Ετών (1998 και 2003)

Πηγή: Romisch (2007b: 5)

Πίνακας: Εποχιακά Προσαρμοζόμενο Ποσοστό Ανεργίας (Αυγ.2008-Αυγ.2009, Τιμές σε Ποσοστά)
Νέοι ηλικίας κάτω

Άνδρες Γυναίκες

7
των 25 ετών

Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Αυγ. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Αυγ. Ιουν. Ιουλ. Αυγ.
09 09 09 08 09 09 09 08 09 09 09

ΕΕ- 15,6 19,4 19,6 19,7 7 9,2 9,3 9,4 8,3 9,6 9,7 9,8
16

ΕΕ-

27
15,5 19,5 19,7 19,8 6,7 8,9 9 9,1 7,5 8,8 8,9 9

Πηγή: Eurostat (2009)
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Εκτιμάται ότι τον Αύγουστο του 2009 21,872 εκατ. άνδρες και γυναίκες σε επίπεδο 

ΕΕ-27, εκ των οποίων 15,165 εκατ. στην Ευρωζώνη, ήταν άνεργοι/ες. Συγκρινόμενα 

με τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 236 χιλ. σε 

επίπεδο ΕΕ-27 και κατά 165 χιλ. στην Ευρωζώνη. Συγκρινόμενα τώρα με τις 

αντίστοιχες τάσεις τον Αύγουστο του 2008, η Ανεργία υπολειπόταν κατά 5,008 εκατ. 

σε επίπεδο ΕΕ-27 και κατά 3,224 εκατ. στην Ευρωζώνη σε σχέση με τις τάσεις του 

Αυγούστου 2009. Σύμφωνα και με τις επισημάνσεις της Επιτροπής (E.Commission, 

2007: 27, 29), μεταξύ 2000-2005 το συνολικό ποσοστό Ανεργίας σε επίπεδο Ε.Ε.-27 

αυξήθηκε οριακά, από 8,6% σε 8,7% του εργατικού δυναμικού. Σε επίπεδο Ανεργίας 

ανδρών-γυναικών η όλη εικόνα είναι επίσης αρκετά πιο δυσοίωνη. Τα χαμηλότερα 

ποσοστά Ανεργίας νέων εντοπίζονταν σε Κάτω Χώρες (6,3%) και τα υψηλότερα σε 

Ισπανία (39,2%) και Λιθουανία (31,2% το δεύτερο τετράμηνο του 2009)9 (Χάρτης 1).

9 Από τις σχετικές αναφορές, (E.Commission, 2007: 27), για την περίοδο 2000-2005 τα 

ποσοστά Ανεργίας των ανδρών ελαφρώς αυξήθηκαν από 7,5% σε 7,9%, των γυναικών 

μειώθηκαν ελαφρώς από 10% σε 9,7%. Το κενό, εντούτοις, εξακολουθεί να υφίσταται και να 

εμφανίζεται πιο έντονο σε Ελλάδα (6,6%), Ισπανία (4,6%) και Πολωνία (3,1%). Σε επίπεδο 

Ανεργίας νέων, εκείνη παραμένει υψηλή (18,6%), περίπου διπλάσια και άνω της συνολικής, 

υποδεικνύοντας μία υπερπροσφορά νέων εργαζομένων με σχετικά χαμηλές ικανότητες. 

Αντίθετα, η μακροχρόνια Ανεργία το 2005 ήταν ίδια με εκείνη το 2000 (4%) και πιο έντονη 

στις γυναίκες (4,5% το 2005) απ’ ό,τι στους άνδρες (3,6%). Οι μεγαλύτερες διαφορές επ’ 

αυτού εντοπίζονται σε Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία (περίπου 2% και άνω και στις τρεις 

χώρες), αλλά με μεγάλη διαφοροποίηση στην Ελλάδα (8,9% γυναίκες-2,6% άνδρες).
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Χάρτης 1: Κατανομή περιφερειακών ποσοστών Ανεργίας (2005)

Πηγή: E.Commission (2007: 26)

Όπως και στην περίπτωση της Απασχόλησης, τα ποσοστά Ανεργίας μεταξύ 2000

2005 έχουν περιορισθεί και οι διαφορές στο μέσο ποσοστό ως προς το υψηλότερο 

10% και το χαμηλότερο 10% των περιφερειών έχει μικρύνει, από 19% σε 16%. Στις 

μειονεκτούσες περιοχές, η Ανεργία έπεσε ως προς το μέσο από 13,4% σε 12,4%, με 

τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στις περιφέρειες Βουλγαρίας, χωρών της 

Βαλτικής και στη νότια Ιταλία. Ωστόσο, σε 17 εξ αυτών των περιφερειών, που κυρίως 

αφορούν Πολωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ουγγαρία, η Ανεργία αυξήθηκε κατά 

2%. Ο απόλυτος, ωστόσο, αριθμός των ανέργων φανερά δηλώνει το αντίθετο. 

Καθώς χρησιμοποιείται ο Συντελεστής Gini, μία καθαρή διαδικασία Πόλωσης
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αποκαλύπτεται. Από το 0,47 το 2002 φθάνει το 0,49 το 2005. Σε όρους αριθμού 

ανέργων που αναζητούν 'Εργασία’, τα άτομα αυτά εμφανίζουν μία πιο έντονη 

συγκέντρωση μεταξύ 2002-2005. Τούτο αντανακλάται στις πραγματικές αλλαγές στην 

αγορά 'Εργασίας’, σε σχέση με το σχετικό αριθμό των ανέργων, και επομένως 

δηλώνει μία κατάσταση ανόδου των ενδο-περιφερειακών Ανισοτήτων. Η ταχύτητα 

δημιουργίας νέων θέσεων 'Εργασίας'' σε περιφέρειες με λιγότερο σημαντικές πόλεις 

(μικρού ή μεσαίου μεγέθους) έχει στην καλύτερη περίπτωση μετριασθεί, ενώ έχει 

χειροτερεύσει σε σχέση με τις περιφέρειες που δεν διαθέτουν σημαντικές αστικές 

λειτουργίες.

Πίνακας: Περιοδικά ετήσιαπΠοσοστά Απασχόλησης - Ανεργίας (1999-2001)

Ποσοστά Απασχόιησηο Ποσοστά Ανεργίας

1999 2001 2003 2005 2007 1999 2001 2003 2005 2007

ΝΚΜ-10 60,1 59,4 60,2 61,1 63,8 11,5 11,1 10,2 9,3 6,4
ΕΕ-15 64,4 65,8 65,9 66,7 68,2 7,4 6,1 6,9 7,1 6,2
ΕΕ-25 62,9 63,3 63,6 64,5 66,5 8,8 8,1 8,2 8,0 6,3

Πηγή:ΕπΓθ8ΐα1 (εξαιρούνται Κύπρος και Μάλτα για το έτος 1999)

Μία βασική διάσταση της Ανεργίας στην οποία έχουμε αναφερθεί με έμμεσο τρόπο 

είναι η λεγόμενη «διαρθρωτική Ανεργία». Παρατηρείται μείωση του αντίστοιχου 

μεγέθους στο 7,6% το 2008 και έως το 2009 παρέμενε σημαντικά χαμηλότερη σε 

σχέση με το 2000. Η τάση τούτη ενδεχομένως να επιβεβαιώνει την όποια θετική 

επίδραση των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πνεύμα της στρατηγικής 

της Λισαβόνας. Εντούτοις ορισμένα διαρθρωτικά προβλήματα επιμένουν. Τα στοιχεία 

αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά 'Εργασίας’ παραμένει κατακερματισμένη και 

εντόνως μεταβαλλόμενη ως προς την πορεία των σχετικών τάσεων. Παρατηρείται ένα 

ιδιαιτέρως σημαντικό σε μέγεθος κενό μεταξύ καλύτερων και χειρότερων επιδόσεων 

στις αγορές 'Εργασίας’, επαληθεύοντας επί του σημείου τούτου και τις αντίστοιχες 

διαπιστώσεις του Diego Puga. Στην πράξη, οι αγορές ‘Εργασίας’, που δεν δύναται να 

αποφυγουν την υψηλή Ανεργία, είναι εκείνες των οποίων οι αγορές τους δεν 

μπορούν να ενσωματωσουν μία υψηλή συμμετοχή στην Απασχόληση . Σε γενικές
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γραμμές, οι κατακερματισμένες αγορές καταγράφουν χαμηλή Απασχόληση και 

χαμηλή Ανεργία (Σχήμα 1).

Μία χρήσιμη συμβολή στην προσπάθεια απεικόνισης του προβλήματος της έντονης 

Ανεργίας, αποτελεί η έρευνα των Κρητικίδη & Παπαβασιλείου (2001) για τον 

ελλαδικό χώρο την περίοδο 1993-2000. Συγκρίνονται τα ποσοστά Ανεργίας ανά 

ελληνική περιφέρεια αναφορικά με την Ευρώπη και στη βάση των 25 καλύτερων και 

χειρότερων, οι περιφέρειες και οι νομοί ταξινομούνται βάσει της κλαδικής τους 

διάρθρωσης (ταξινόμηση Boudeville) και υπολογίζεται ο ρυθμός μεταβολής της 

εθνικής Απασχόλησης. Οι μεταβολές που έχουν συντελεσθεί είναι αρκετά 

ενδιαφέρουσες.

Σχήμα 1: Ομαδοποίηση Ποσοστών Απασχόλησης και Ανεργίας 

ανά Κράτος-Μέλος ΕΕ-25 (2008)

Πηγή: COM  (2009, 34/2 :16)
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3.2.3 Εισόδημα και ' Φτώχεια’

Με την ευρεία χρήση των GDP, GDPpc, GDPph κοκ μετράται η δυνατότητα της κάθε 

περιφέρειας να δημιουργήσει πλούτο και προσεγγίζεται η έννοια της Ανάπτυξης σε 

μία συνολική διάσταση. Με την εισαγωγή της έννοιας και των διαστάσεων του 

Εισοδήματος προσεγγίζεται με έμμεσο τρόπο το επίπεδο ευημερίας των ατόμων. 

Συνεπώς, το συνολικό ζήτημα προσδιορισμού των περιφερειακών Ανισοτήτων δεν 

συνιστά μόνο ζήτημα προσδιορισμού αυτών σε περιφερειακό επίπεδο και μόνο, αλλά 

στην πράξη συνιστά ζήτημα προσδιορισμού της συνδεόμενης στο Εισόδημα έννοιας 

της «Φτώχειας», ως η αντίθετη όψη του ίδιου νομίσματος. Η κατανομή των 

εισοδημάτων μπορεί να μετρηθεί εξετάζοντας τον τρόπο κατανομής του συνολικού 

Εισοδήματος μεταξύ διαφόρων στρωμάτων του πληθυσμού, τα οποία διαμορφώνονται 

σύμφωνα με το επίπεδο Εισοδήματος.

Ένας άλλος τρόπος εξέτασης των εισοδηματικών Ανισοτήτων είναι η σύγκριση της 

γνωστής καμπύλης Συγκέντρωσης Lorenz ή απλώς καμπύλης Lorenz, δηλαδή της 

πραγματικής εισοδηματικής κατανομής με τη γραμμή της απόλυτης ίσης κατανομής. 

Αναφέρεται τούτη στην αναλογία του τμήματος μεταξύ της ευθείας της πλήρους 

(τέλειας) ισοκατανομής και της καμπύλης της πραγματικής κατανομής. Από 

μαθηματική άποψη τούτο δύναται να εκφραστεί με το Συντελεστή Gini10.

Σε κάθε περίπτωση, στην όλη εισοδηματική ανάλυση προκύπτουν περιορισμοί και 

δυσχέρειες, που αφορούν κυρίως στον προσδιορισμό των προαναφερθέντων εννοιών 

«ευημερία», «περιφερειακή Ανισότητα» και τη «Φτώχεια». Σε σχέση με το περιεχόμενο 

της „Φτώχειας’ και του „ορίου Φτώχειας’ (συνήθως σε όρους PPP), η εξέταση του 

Εισοδήματος απαιτεί προσδιορισμό εκείνων που βρίσκονται κάτω αυτού του ορίου 

και αντιμετωπίζουν „κίνδυνο Φτώχειας’. Τούτη, όμως, η εξέταση δεν αποκαλύπτει τη 

σοβαρότητα της „Φτώχειας’. Συνήθως το όριο τίθεται με τρόπο υποκειμενικό. Η 

Μέτρηση, εντούτοις, της διαφοράς στο επίπεδο Εισοδήματος των «φτωχών» και στο

10 Ο Συντελεστής Gini προσεγγίζει καλύτερα τις περιφερειακές Ανισότητες σε σύγκριση με το 

Συντελεστή Gini-Hirschman ή το Συντελεστή Συγκέντρωσης R  διότι είναι σταθμισμένος με 

τα γινόμενα των πληθυσμών. Παρουσιάζει, παρ’ όλα αυτά, όμοιο μειονέκτημα με εκείνο των 

έτερων Συντελεστών Συγκέντρωσης, δηλαδή το μέγεθός του εξαρτάται από την εκάστοτε 

περιφερειακή διαίρεση: Μικρότερος αριθμός περιφερειών συμπιέζει προς τα κάτω την τιμή του 
(Παπαδασκαλόπουλος, 1995: 76-79).
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όριο „κινδύνου Φτώχειας’ καταδεικνύει τη σοβαρότητα της εισοδηματικής φτώχειας: 

Το 'χάσμα’ ή ‘βάθος’ της Φτώχειας.

Η ανάλυση της παρούσας ενότητας οριοθετείται κυρίως από τις σχετικές αναφορές 

της 4ης Έκθεσης της Επιτροπής για τη Συνοχή (2007: 27-31). Αν και στην ουσία δεν 

υπάρχει ένα Μέτρο του αριθμού των ατόμων που να ζούνε σε συνθήκες „ Φτώχειας’ σε 

απόλυτους όρους, χρησιμοποιούνται τελικά Δείκτες για το τμήμα εκείνο του 

πληθυσμού που το εισόδημά του είναι αρκετά χαμηλό, με συνέπεια να ελλοχεύει ο 

κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού σε σχετικούς όρους11. Συνήθως, και μετά την 

Ανοικτή Μέθοδο Συνεργασίας στην Κοινωνική Ενσωμάτωση μεταξύ των κρατών- 

μελών τον Ιούλιο του 2006 και την υπόθεση της ίσης κατανομής του Εισοδήματος 

των νοικοκυριών σε όλα τα κράτη-μέλη, ορίστηκε ως μέγεθος («όριο κατώφλι») το 

επίπεδο του διαθέσιμου Εισοδήματος κάτω του 60% του μέσου εθνικού12.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 2005 από την καταγραφή του 2004, η 

αναλογία του πληθυσμού που βρίσκεται σε „κίνδυνο Φτώχειας’, όπως τούτο

11 Η ανάλυση της „Φτώχειας’ με απόλυτους ή/και σχετικούς όρους είναι σύνθετη και συχνά 

οδηγεί σε προβλήματα ως προς την πιστή απεικόνιση των τάσεων. Για το λόγο αυτό, ο 

Πίνακας 4 στο Παράρτημα 1 παρέχει μία εικόνα του σχετικού μέσου ποσοστού „κινδύνου 
Φτώχειας’ την περίοδο 1997-2008, ως η διαφορά μεταξύ του μέσου ισορροπημένου 

συνολικού καθαρού Εισοδήματος των ατόμων κάτω του „ ορίου Φτώχειας’ και του 

αντίστοιχου ορίου, εκφρασμένο ως ποσοστό του ορίου του 60%. Το μέσο ποσοστό σε επίπεδο 

ΕΕ αφορά ένα μέσο σταθμισμένο πληθυσμό από τα σχετικά μεμονωμένα εθνικά μεγέθη. Σε 

συνάφεια με τις αποφάσεις του Ε.Συμβουλίου, η αναλογία που ορίζει τον „ κίνδυνο Φτώχειας’ 

μετράται από τη σχετική θέση κάθε χώρας, παρά από ένα κοινό όριο για όλες τις χώρες.

12 Η πλέον πρόσφατη εφαρμογή στατιστικών γύρω από το Εισόδημα και την κοινωνική 

απομόνωση αποτελεί το EU-SILC και το κανονιστικό πλαίσιο Νο. 1177/2003. Το 2007 και 

για πρώτη φορά τα στοιχεία του EU-SILC αφορούσαν και τα 25 κράτη-μέλη. Κατά τη 

διάρκεια της μετάβασης στο EU-SILC, όπου το Εισόδημα που βασιζόταν σε Δείκτες 

υπολογισμού ως προς τις υπό διάθεση εθνικές πηγές (έρευνα προϋπολογισμού των 

νοικοκυριών, micro-censuses κοκ), ανέκυψε πρόβλημα μη συμβατότητας των Δεικτών αυτών 

με τη μεθοδολογία του SILC. Κατά συνέπεια, οι τιμές στο Εισόδημα δεν δύναται να 

συγκριθούν με τις εκτιμήσεις προηγούμενων ετών. Τούτο αποτελεί και το κυριότερο 

πρόβλημα, διότι στην 4η Έκθεση της Επιτροπής για τη Συνοχή δεν παρουσιάζονται οι τάσεις 

στο εισόδημα βάσει Δεικτών.
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προσδιορίζεται με σχετικούς όρους, ποικίλει μεταξύ 24% (Λιθουανία και Πολωνία), 

20% (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία), 11% (Κάτω Χώρες), 10% (Τσεχία) 

και 9% (Σουηδία). Σε μέσο επίπεδο, το 16% του πληθυσμού της Ένωσης ή περίπου 

75 εκατομμύρια άτομα βρίσκονταν το 2004 σε „κίνδυνο Φτώχειας’. Ως προς την 

αναλογία ανδρών-γυναικών, μία ελαφρώς μεγαλύτερη αναλογία γυναικών εμφανίζει 

επίπεδο Εισοδήματος κάτω της εισοδηματικής γραμμής (17% έναντι 15%). Στα 

κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Ουγγαρία και την Πολωνία, ο σχετικός αριθμός 

γυναικών χαμηλότερου εισοδήματος είναι μεγαλύτερος ή σχεδόν ίδιος με εκείνο των 

ανδρών. Τούτο μερικά αντανακλάται στο μεγαλύτερο αριθμό γυναικών ηλικίας 65+ 

σε σχέση με τον αντίστοιχο των ανδρών και στη σχετικά υψηλή αναλογία όσων εξ 

αυτών μένουν μόνες και εξαρτώνται από τη σύνταξή τους.

Κυρίως, όμως, ο „ κίνδυνος Φτώχειας’ είναι πιο έντονος σε παιδιά και νέους απ’ ό,τι σε 

πιο ηλικιωμένους13. Οι νέοι εμφανίζουν υψηλότερη αναλογία ένταξης σε ένα „κίνδυνο 

Φτώχειας’ (19% για παιδιά κάτω των 18 ετών και 18% για τις ηλικίες 18-24 ετών). 

Παρ’ όλα αυτά, η αναλογία φθίνει, καθώς εισέρχονται στην αγορά „Εργασίας’, αλλά 

και πάλι αυξάνει κατά την περίοδο συνταξιοδότησης και έως ότου δεν έχουν κανένα 

Εισόδημα που να προέρχεται από την Απασχόληση. Ο κίνδυνος για τα άτομα 65+ 

είναι πιο έντονος σε Ιρλανδία (33%) και Κύπρο (51%), ενώ είναι σημαντικά έντονος 

για τον πληθυσμό ως σύνολο, σε έναν όχι και τόσο αμελητέο αριθμό κρατών-μελών. 

Από την ανάλυση της Έκθεσης προκύπτει τελικώς ότι η αναλογία των ατόμων που 

βρίσκονται σε „όριο Φτώχειας’ είναι συγκεκριμένο για κάθε χώρα, βασιζόμενο στα 

εξαιρετικά διαφορετικά επίπεδα Εισοδήματός τους. Εντούτοις, το όριο αυτό είναι επτά 

φορές (!!!) υψηλότερο στο Λουξεμβούργο και τέσσερις φορές (!!!) στην Αυστρία, απ’ 

ό,τι σε Λετονία, Λιθουανία και Βουλγαρία και κατά δώδεκα φορές (!!!) και οκτώ 

φορές (!!!) αντίστοιχα σε σχέση με τη Ρουμανία. Τούτο σημαίνει ότι το „όριο 

Φτώχειας’ για ένα νοικοκυριό ενός ατόμου φθάνει τα 558€ ετησίως στη Ρουμανία και 

έως τα 17.087€ στο Λουξεμβούργο. Κατά μέσο όρο, το 2004 το κενό μεταξύ μέσου 

Εισοδήματος-Γραμμής Εισοδήματος όσων ήταν σε „κίνδυνο Φτώχειας’ προσέγγιζε το

13 Περισσότερο αναλυτικές παρατηρήσεις δίνει ο Πίνακας5 στο Παράρτημα_1 ως προς τον 

„κίνδυνο Φτώχειας’ ανά ηλικιακή ομάδα την περίοδο 1997-2008, ως η αναλογία των ατόμων 

με εξισορροπημένο διαθέσιμο εισόδημα κάτω του ορίου του 60% έναντι του συνολικού 

πληθυσμού. Το όριο του 60% ορίζεται μετά την παροχή των κοινωνικών μεταβιβάσεων.
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23%. Κράτη-μέλη με τη μικρότερη αναλογία όσων βρίσκονταν σε „κίνδυνο Φτώχειας’ 

έτειναν να εμφανίζουν χαμηλότερη „ένταση Φτώχειας’. Και vice versa ως προς τα 

περισσότερα εξ αυτών με τη μεγαλύτερη αναλογία κινδύνου. Επιπροσθέτως, κράτη- 

μέλη με τη μικρότερη αναλογία έτειναν να έχουν και την περισσότερο ίση κατανομή 

Εισοδήματος. Τούτο, εντούτοις, αποτελεί ένα αποσπασματικό Δείκτη Κοινωνικής 

Συνοχής. Συγκρίνοντας το λόγο των κρατών που βρίσκονταν στο βυθό και εκείνων 

που βρίσκονταν στην επιφάνεια, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο το 2004 αυτός ο λόγος 

διαμορφωνόταν στο 4,9, το οποίο σημαίνει ότι το 20% του Εισοδήματος 

οποιουδήποτε ατόμου στην επιφάνεια ήταν σχεδόν πέντε φορές όσο εκείνου του 

αντίστοιχου 20% στο βυθό. Στην Πορτογαλία, ωστόσο, ο λόγος αυτός βρισκόταν στο 

οκτώ (!!!), και σε Λιθουανία, Λετονία και Ρουμανία ελαφρώς πιο κάτω.

Παρατηρώντας την κατανομή του Συντελεστή Gini ως προς το συνολικό 

περιφερειακό GDP (PPP) για τις 1.283 περιφέρειες NUTS3, το 1995 λάμβανε τιμή 

0,55 και το 2004 τιμή 0,5614. Τούτο αποκαλύπτει μία σχετικά έντονη διαδικασία 

οικονομικής Συγκέντρωσης, πιο ισχυρή σε επίπεδο περιφερειών NUTS2, απ’ ό,τι 

συνολικά σε επίπεδο ΕΕ-15 και χωρίς να παραβλέπεται και το γεγονός ότι οι 

περιφερειακές διαφορές στα 12 Νέα Κράτη Μέλη ήταν ισχυρότερες το 1995 κατά την 

εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας (E.Parliament, 2007a: 4).

Στα 10 Νέα Κράτη Μέλη οι περιφέρειές τους με Εισόδημα άνω του μέσου 

ευρωπαϊκού αποτελούν εξαίρεση. Όλες δε είναι πρωτεύουσες των χωρών (Πράγα 

152,8%, Βαρσοβία 132%, Βουδαπέστη 124%, Μπρατισλάβα 119,5%, Λιουμπλιάνα 

106,6%, Ταλίν 71,3%, Ρίγα 70,1% και Βίλνιους 60,1%). Συνολικά, σχεδόν μόνο το 

1/3 των περιφερειών των νέων μελών το Εισόδημά τους υπερέβαινε το 50% του 

μέσου ευρωπαϊκού. Κυρίως τούτες οι περιφέρειες κατά τους Paas & Schlitte (2006)15,

14 Σε καθαρά θεωρητικούς όρους, η τιμή 0,56 δηλώνει ότι το 56% της συνολικής παραγωγής 

της ΕΕ θα πρέπει να επαναχωροθετηθεί, ώστε να επιτευχθεί συνολική ισοκατανομή σε όρους 

προστιθέμενης αξίας της παραγωγής.

15 Σύμφωνα με τους Paas & Schlitte (2006) η υπόθεση της σ-Σύγκλισης φαίνεται να 

επαληθεύεται για την ΕΕ-25/ΕΕ-15/ΕΕ-10 μεταξύ 1995-2002. Η διακύμανση στο 

περιφερειακό κατά κεφαλήν εισόδημα έχει παραμείνει σχετικά σταθερή για τα περισσότερα 

εκ των 15 κρατών-μελών, ενώ σε Ιταλία και Πορτογαλία έχουν περιορισθεί. Αντίθετη είναι η 

κατάσταση για τα 10 Νέα Κράτη Μέλη. Συνεπώς, περιφερειακή σ-Σύγκλιση δεν επιτεύχθηκε
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με εξαίρεση εκείνης της Τσεχίας, ήταν ή οι πρωτεύουσες ή όσες περιφέρειες 

συνόρευαν με ορισμένα εκ των υπολοίπων άλλων κρατών-μελών της Ένωσης.

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση των 

ατόμων και επομένως και τη ‘Φτώχεια’ είναι το μέγεθος και η σύνθεση του

νοικοκυριού. Είναι ενδεικτικό ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο ΕΕ-27/ΕΕ-15 

τα νοικοκυριά με παιδιά έχουν υψηλότερα ποσοστά ‘Φτώχειας’, συγκρινόμενα με 

εκείνα χωρίς παιδιά. Η κατανομή των ‘φτωχών’ ανά τύπο νοικοκυριού 

διαφοροποιείται ανά κράτος-μέλος και το γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν υψηλό 

ποσοστό μονογονεϊκών οικογενειών, ή ακόμα και πολύτεκνων, δεν συνιστά 

απαραίτητα και υψηλό ποσοστό πληθυσμού κάτω του ορίου φτώχειας (Περιστερά, 

2009:3). Μία εικόνα επ’ αυτού προσφέρει οι Πίνακες 6-7 στο Παράρτημα 1. 

Παράλληλα, συντάξεις και λοιπά επιδόματα, ως εισοδηματικές ενισχύσεις, 

εμφανίζουν να έχουν διαφορετική αποτελεσματικότητα ανά κράτος-μέλος: 1) Βέλγιο, 

Γερμανία, Δαλία, ΑΌστρία, Κάτω Χώρες και Σ χ εδ ία  με αποτελεσματική διάθεση 

δαπανών, 2) Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία με μέση επίδραση και τέλος 3) Ελλάδα, 

Ισπανία και Ιρλανδία με χαμηλή.

Σε εθνικό επίπεδο και σε αναφορά μίας περιόδου που καλύπτει τα τελευταία 40 έτη, ο 

Andres Rodriguez-Pose (2006) αναφέρει ότι οι Ανισότητες στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα έχουν περιορισθεί στα κράτη της δυτικής Ευρώπης, άλλοτε ακολουθούμενες 

και άλλοτε όχι την πορεία των φάσεων του οικονομικού κύκλου16. Οι εισοδηματικές 

Ανισότητες εμφανίζουν τάση περιορισμού διαχρονικά, αν και φαίνεται ότι αυτό 

εξελίσσεται σε μία μακρά χρονικά περίοδο. Ομοίως, τούτο διαπιστώνεται και από τον 

Villaverde Castro (2002). Σύμφωνα δε με τον Kim (2007) σε επίπεδο ΕΕ και σε 

αντιδιαστολή με την κατάσταση στις ΗΠΑ17 συνολικά την περίοδο των τελευταίων 40

κατά τη μεταβατική περίοδο προ της ένταξης στην ΕΕ. Επί του ιδίου πλαισίου, η Svrckova 

(2007) υπογραμμίζει ότι η Σύγκλιση ήταν στην πράξη πολύ αργή. Σε απόλυτους όρους, δεν 

ήταν ομαλή η βελτίωση της θέσης των πιο αδύναμων τμημάτων της Ένωσης. Παρομοίως και 

σε όρους σχετικούς. Για δε την περίοδο 1997-2008 δύναται να ανατρέξουμε στον Πίνακα7 
στο Παράρτημαί.

16 Βλ. και Robinson (1976).

17 Η μεταβολή του Εισοδήματος στις ΗΠΑ με βάση τη χωρική της συσχέτιση ποικίλει μεταξύ 

των πολιτειών με θετική συσχέτιση στα ποσοστά μεταβολής του Εισοδήματος γειτονικών
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ετών παρατηρείται Σύγκλιση μεταξύ κρατών-μελών μεταξύ 1970-1980 και Απόκλιση 

μεταξύ 1980-1998, κυρίως μεταξύ των περιφερειών των κρατών-μελών. Στον αστικό 

ιστό, οι τάσεις στις πόλεις δεν είναι ορατές18. Και οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις 

φαίνεται να συμφωνούν με τις αντίστοιχες του Diego Puga (2001).

Η κυρίαρχη εικόνα κατά τους Corrado et al. (2004) και Niebuhr & Stiller (2003) 

συνοψίζεται στο ότι οι εδαφικές Ανισότητες και οι Ανισότητες στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα ακολουθούν ένα παρόμοιο πρότυπο: Το κατά κεφαλήν εισόδημα τείνει να 

αυξάνει με την αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας. Κατά τον Berthoud (2004: 5), 

αντιθέτως, η „ συμβατική γραμμή της Φτώχειας’ (60% του μέσου ετήσιου

Εισοδήματος) πιθανώς να εμφανίζεται κατώτερη της πραγματικής αν-Ισορροπίας. 

Χώρες χαμηλού εθνικού Εισοδήματος είχαν και πιο ευρείες Ανισότητες μεταξύ των 

άλλων χωρών [ομοίως αποδεδειγμένο και από τον Phillip Martin (2005)], όπως 

επίσης και υψηλότερο ποσοστό ‘σχετικής εθνικής Φτώχειας’. Αναφορικά με τις 

περιφέρειες των πρωτευουσών (Μαδρίτη, Λονδίνο, Παρίσι) εξαιρετικά υψηλά 

Εισοδήματα ως προς το μέσο εθνικό επίπεδο συνυπήρχαν με πολύ υψηλά επίπεδα 

Ανισοτήτων19.

πολιτειών, αν και η ένταση διαφοροποιείται. Όπως και στον „ ευρωπαϊκό Χώρο\ η 

„Γεωγραφία’ και η Γειτνίαση καθορίζουν το αποτέλεσμα και τη σύσταση της ανάλογης 

πολιτικής (Garrett et.al 2005).

18 Έως πρόσφατα, ήταν ορατός ο διαχωρισμός „κέντρου’ (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, βόρεια Ιταλία) 
και „περιφέρειας’ (χώρες της Συνοχής και νότια Ιταλία) στα παλαιά 15 κράτη-μέλη. Οι 
αλλαγές, όμως, που συντελέστηκαν, έκαναν πιο θολή αυτή τη διάκριση. Παρατηρείται φτωχή 

οικονομική επίδοση και σε ορισμένες χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου (Φινλανδία, Σουηδία 
και Ηνωμένο Βασίλειο) και αντιθέτως υψηλή Μεγέθυνση στην περίμετρο (Ιρλανδία) 
[Rodriguez M. (2004) και Rodriguez-Pose (2000a)].

19 Κατά τους Davies & Hallet (2002) οι χώρες που προσπαθούν να προσεγγίσουν άλλες 

βίωσαν ισχυρές αναπτυξιακές τάσεις και εξάπλωση των περιφερειακών τους Ανισοτήτων. 

Τούτη ήταν σύμφωνο με τις διαπιστώσεις των Williamson (1965), Hirschman (1958), Myrdal 

(1957) και Kuznets (1955). Η δε σχέση Ανάπτυξης-Χαμηλότερου επιπέδου Ανισοτήτων 

γενικώς είναι παρατηρήσιμη στα πλουσιότερα κράτη, αλλά δεν φαίνεται τούτη η 

αναπόφευκτη σύνδεση να εμφανίζεται και στα φτωχότερα εξ αυτών.
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Υπό μία νεότερη και περισσότερο σύντομη περίοδο διερεύνησης (1995-2002), το κενό 

μεταξύ Νέων και παλαιών κρατών-μελών παραμένει σημαντικό, ενώ οι Ανισότητες στις 

περιφέρειες όλων των Νέων Κρατών Μελών παρουσίαζαν σημαντική άνοδο κατά την 

περίοδο 1995-2002 προ της ένταξης (Romisch, 2007a: 17).

3.2.4 Παραγωγικότητα, Διάρθρωση, Ειδίκευση, Ενσωμάτωση (ή/και Ολοκλήρωση)

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι κύριες εξελίξεις σε τέσσερις (αριθμός 4) βασικές 

παραμέτρους. Ως προς την ‘Π α ρ α γ ω γ ικ ό τη τα η οικονομετρική ανάλυση των 

παραγόντων που συμβάλλουν στη μεταβολή του ΑΕΠ στις επί μέρους περιφέρειες της 

ΕΕ δείχνει ότι τέσσερις είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της μεταβολής, οι οποίοι 

εξηγούν κατά ποσοστό 65% την περιφερειακή διαφοροποίηση του GDPph:

-I- Η  δομή της οικονομικής δραστηριότητας, που μετράται με την 

κατανομή της Απασχόλησης στους επί μέρους τομείς παραγωγής.

Η  περιφερειακή Προσβασιμότητα, που μετράται από ένα Σύνθετο 

Δείκτη Προσβασιμότητας.

Η  δραστηριότητα Καινοτομίας βάσει του αριθμού αιτήσεων 

απόκτησής ευρεσιτεχνίας.

Η  Εξειδίκευση των εργαζομένων, κυρίως ηλικίας 25-69 ετών 

(Κομνηνός, 2002: 6).

Σύμφωνα με τους Καμαριανάκης & LeGallo (2001: 3-4) τρεις παράγοντες 

προσδιορίζουν το περιφερειακό διαφορικό στην Παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο: 1) 

Το μείγμα οικονομικών τομέων (‘industry mix’) κάθε περιφέρειας με τη διαφορά 

εθνικής Παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο και μέσου ευρωπαϊκού, 2) Το ανά τομέα 

διαφορικό (‘sectoral mix’) ως προς την προηγούμενη διαφορά και τέλος 3) Το 

συνδυασμό των δύο προηγούμενων παραγόντων ως διανεμητικός (‘allocative’) 

παράγοντας.

Όπως αναφέρεται στην 4η Έκθεση της Επιτροπής για τη Συνοχή (2007: 7, 9-10, 13, 

15, 17), έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και σε επίπεδο ΕΕ-27 είχε ακολουθηθεί 

μία πορεία οικονομικής ανόδου στη μεταβολή του πραγματικού GDPph, που έφθανε
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σχεδόν το 4% το 2000, και στη συνέχεια μία πτώση λιγότερο του 1% την περίοδο 

2002-03. Τα επόμενα δύο έτη (2004-2005) παρατηρήθηκε μία ήπια ανάκαμψη και μία 

αντίστοιχη Μεγέθυνση στο 1,9% και στο 1,3%, ενώ τα 12 Νέα Κράτη Μέλη 

εμφάνισαν υψηλή Μεγέθυνση στο GDPph το 2000 της τάξης του 6%. Η 

ακολουθούμενη επιβράδυνση, ωστόσο, ήταν λιγότερο έντονη και με μικρότερη 

εξάπλωση, κυρίως επηρεάζοντας την Πολωνία20.

Σε κατώτερο επίπεδο αναφοράς (‘capital city regions’) για όλα τα κράτη-μέλη, με την 

εξαίρεση Μάλτας, Κύπρου και Λουξεμβούργου, παρατηρείται τάση αυτών να 

δραστηριοποιούνται ως πόλοι Ανάπτυξης, προσελκύοντας βιομηχανικές επενδύσεις 

από άλλες περιοχές, λόγω κυρίως της μεγάλης Αγοράς που αντιπροσωπεύουν και των 

υπηρεσιών και των διευκολύνσεων που παρέχουν. Μεταξύ 1995-2004, οι εν λόγω 

περιφέρειες βελτίωσαν την οικονομική τους θέση εντός της χώρας τους. Κατά μέσο 

όρο, αύξησαν τη συμμετοχή τους στο εθνικό GDP κατά 9%, ενώ και ο πληθυσμός 

αυξήθηκε κατά 2%. Εξαίρεση αποτελεί το Βερολίνο (-10%) και το Δουβλίνο (-3%). 

Grosso modo στις περισσότερες περιπτώσεις το GDPph παραμένει γύρω ή κάτω του 

μέσου εθνικού. Μόνο σε Γερμανία και Ιταλία υπάρχουν δευτερεύουσες πόλεις με 

GDPph υψηλότερο εκείνου των ‘capital city regions’. Από την άλλη πλευρά, η 

Παραγωγικότητα ως προς το GDP ανά εργαζόμενο ποικίλει σημαντικά και είναι 

υψηλότερη στις βόρειες και δυτικές περιφέρειες, λόγω ακριβώς capital city και 

μεγάλων αστικοποιήσεων, και χαμηλότερη στα Νέα Κράτη Μέλη. Στις περισσότερες 

περιφέρειες σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα το GDP ανά εργαζόμενο είναι πολύ 

κοντά στο μέσο όρο, αλλά κάτω αυτού. Παρόμοια διαφορά εντοπίζεται στην 

Παραγωγικότητα και στο GDPph (Διάγραμμα 2). Σε όρους GDP ανά εργατοώρα, ως 

πιο ακριβές Μέτρο, οι περιφερειακές Ανισότητες Παραγωγικότητας τείνουν να είναι 

πιο ευρείες, καθώς ο μέσος χρόνος ‘Εργασίας’ είναι σε γενικό βαθμό μεγαλύτερος στις 

μειονεκτούσες περιφέρειες. Ειδικότερα, οι εννέα στις δέκα μειονεκτούσες περιφέρειες

20 Κατά μέσο όρο, η Ανάπτυξη ανήλθε στο 3,1% το 2001 και στο 3,4% το 2002. Κατά την 

περίοδο 1995-2004 τα ποσοστά Ανάπτυξης ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των Νέων Κρατών 

Μελών, αν και ως γενική παρατήρηση προκύπτει ότι οι χώρες με ένα πολύ χαμηλό επίπεδο 

GDPph (PPS) τελικώς προσέγγισαν τις υπόλοιπες με πιο ταχύ ρυθμό. Παρόμοια εικόνα 

Σύγκλισης και περιορισμού του κενού και στις τέσσερις πρώην χώρες της Συνοχής, αν και η 

επίδοσή τους μεταξύ 1995-2004 ήταν άνιση και μη ομαλή.
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έχουν επίπεδα Παραγωγικότητας κάτω του 75% του μέσου. Τούτο παρατηρείται 

συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες περιφέρειες στις πρώην χώρες της Συνοχής21.

Διάγραμμα 2: Πραγματική Μεγέθυνση GDPph ΕΕ-25 (1993-2000 και 2000-05)

Πηγή: Romisch (2007b: 4)

Σε τομεακό επίπεδο, αν και το επίπεδο Παραγωγικότητας ποικίλει μεταξύ των 

τομέων σε όλες τις περιφέρειες, είναι υψηλότερο στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις 

και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το κενό Παραγωγικότητας των περιφερειών

21 Σημαντική εξέλιξη έχει σημειωθεί και στα Νέα Κράτη Μέλη: Στις χώρες της Βαλτικής και 

σε τμήματα της Πολωνίας έχει ανέλθει σε ετήσια κλίμακα η παραγωγικότητα της „ Εργασίας’ 

(GDP ανά εργαζόμενο) κατά 6,5%, ενώ σε όλα τα Νέα Μέλη, οι 27 από τις 31 περιφέρειες 

κατέγραψαν υψηλά ποσοστά Μεγέθυνσης της Παραγωγικότητας άνω του 4%, ενώ μόνο μία 

περιφέρεια (Guyane) παρουσιάζει, σε σχέση με τις υπόλοιπες 29 των πλέον χαμηλότερων 

ποσοστών, μειούμενο GDP ανά εργαζόμενο όλη την περίοδο.
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με GDPph μεταξύ 50-75% του μέσου και μεταξύ των άλλων περιφερειών, είναι πιο 

χαμηλό σε όλους τους τομείς και ειδικότερα στις υπηρεσίες. Αν και ορισμένα 

αποκαρδιωτικά αποτελέσματα, συνδέονται με ανεπιθύμητες οικονομικές δομές, 

τούτος ο συνδυασμός δεν είναι και ο μοναδικός, που το GDPph είναι κάτω του μέσου 

στις μειονεκτούσες περιοχές. Η χαμηλή Απασχόληση είναι, επίσης, μία σημαντική 

συνιστώσα.

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων (1995-2004) και αναφορικά με την 

κατάσταση στις χώρες του OECD, οι παρατηρούμενοι ρυθμοί Ανάπτυξης πιθανώς 

αποτελούν απόρροια της συσσώρευσης Ανθρώπινου Φυσικού Κεφαλαίου. Οι 

Ανισότητες σε Εισόδημα και Απασχόληση ενδεχομένως σε ένα γενικό επίπεδο να 

έχουν περιορισθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Οι διαφορές, όμως, στις 

εξωτερικές οικονομίες και οι αλληλεπιδράσεις στην πορεία των Επενδύσεων 

διαφορετικών δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων καθορίζουν εν τέλει την πορεία 

χωρών ή/και περιφερειών (Kokkinou, 2006: 11, 16-17). Ως προς δε τη σύνδεση 

Παραγωγικότητας -  Ανισοτήτων - Φάσεων του Οικονομικού Κύκλου, η θετική μορφή 

της σχέσης αυτής έχει τονισθεί και από τους Paas & Schlitte (2006: 4). Κατά τη 

δεκαετία του 1990, (Petrakos et.al 2005: 8), παρά την προοδευτική εναρμόνιση των 

ευρωπαϊκών και εθνικών οικονομιών, οι διαφορές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 

ήταν πιο εμφανείς, όπου χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Ιρλανδία 

αποτέλεσαν ακραία παραδείγματα απουσίας συμμόρφωσης. Ταυτοχρόνως, δεν 

βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής 

Ανάπτυξης22. Σε γενικές γραμμές, οι περιφερειακοί οικονομικοί κύκλοι στην ΕΕ

22Σύμφωνα δε με τους Petrakos et al. (2007: 11-12, 14) μαζί με τους εθνικούς παράγοντες, οι 

αντίστοιχοι παράγοντες καθορισμού του επιπέδου Ανάπτυξης των περιφερειών φαίνεται ότι 

προσδιορίζουν την ικανότητα επένδυσης σε Ανθρώπινο και Φυσικό Κεφάλαιο. Οι παράγοντες 

της οικονομικής δομής, της γεωγραφικής θέσης αναφορικά με την ευρωπαϊκή Αγορά και της 

ικανότητας αξιοποίησης των θετικών εξωτερικών οικονομιών Συγκέντρωσης δεν εμφανίζουν 

μία συμβατική σύνδεση. Για ορισμένους εξ αυτών η ανωτέρω σχέση είναι μη γραμμική, 

εγείροντας ερωτήματα για τις γραμμικές υποθέσεις όλων των ερευνών. Ενσωματώνοντας την 

τρίτη διάσταση της Ειδίκευσης, η ένταση της Ειδίκευσης φαίνεται να εξαρτάται από τον τύπο 

της. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα κρίσιμο Εριο Ειδίκευσης’, με θετική επίδραση στην 

περιφερειακή οικονομική επίδοση.
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ακολούθησαν στενά τους αντίστοιχους εθνικούς. Εν κατακλείδι, βραχυχρόνια οι 

Ανισότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ακολούθησαν κυκλική συμπεριφορά, 

αυξανόμενες σε φάση επέκτασης και μειούμενες σε περιόδους επιβράδυνσης.

Με ένα αναδρομικό έλεγχο (1977-1999) οι Ezcurra et al. (2005) ως προς το ρόλο των 

περιφερειακών και των τομεακών παραγόντων για την Παραγωγικότητα 

αποδεικνύεται ότι η περιφερειακή Απόκλιση έχει στενή σχέση με τις εγγενείς 

διαφορές που αναπτύσσονται μεταξύ κράτους και περιφέρειας. Υπογραμμίζεται δε και 

η συνάφεια με το υπόδειγμα Ανάπτυξης του «ενός τομέα». Παρόμοιος αναδρομικός 

έλεγχος (1975-1995) με το ‘augmented spatial log’ του Verdoorn Law από τον 

Bernard Fingleton (1999a), όπου η Σύγκλιση, επομένως, δεν ακολούθησε ένα κοινό 

μονοπάτι. Τελικώς, απόθεμα Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Περιμετρικότητα και επίπεδο 

Αστικοποίησης καθορίζουν το πρόσημο.

Ως βασική διάσταση της έννοιας της Παραγωγικότητας το TFP συνιστά μία επαρκή 

βάση προσέγγισης. Για λόγους οικονομίας ανατρέχουμε μερικώς στις σχετικές 

επισημάνσεις των Dettori et al. (2009) και DiLiberto et al. (2005)23. Η πρόσφατη 

εμπειρική βιβλιογραφία στην Οικονομική Ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο, τονίζει ότι οι εισοδηματικές διαφορές οφείλονται κυρίως 

σήμερα σε διαφορές στο TFP. Στην πραγματικότητα, η παρατηρούμενη Σύγκλιση 

ίσως είναι το αποτέλεσμα της Σύγκλισης στη συσσώρευση Κεφαλαίου, στη μεταφορά 

Τεχνολογίας (‘catching up’) και στο συνδυασμό και των δύο.

Η δεύτερη συνιστώσα αναφέρεται στην ‘Οικονομική Δομή — Παραγωγική 

Διάρθρωση7 Κατά την 4η Έκθεση της Επιτροπής για τη Συνοχή (2007: 36) τα 

περιφερειακά χαρακτηριστικά αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα της οικονομικής 

δομής. Η διάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιφέρειες συνδέεται 

όχι μόνο με το επίπεδο του GDPph, αλλά και με εγγενή γνωρίσματα. Αν και η 

οικονομική δραστηριότητα τείνει να μετακινείται από τομείς χαμηλής προστιθέμενης

23 Συμπληρωματικά επ’ αυτού στις προσεγγίσεις των Antonelli & Colombelli (2009), Dettori 

et al .(2009), DiLiberto et al. (2008), Lentz & Mortensen (2007), Godinho Rodrigues (2006), 

Benhabib & Spiegel (2005/1994), Casey & Dustmann (2005), Cette (2005), DiLiberto et al. 
(2005), Islam (2003a), Bonaglia et al. (2000), Paci & Rovelli (1997), Mankiw et al. (1992), 

Nelson & Phelps (1966), με μία πληθώρα οικονομετρικών τεχνικών και εργαλείων.
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αξίας σε τομείς υψηλής, καθώς η περιφέρεια αναπτύσσεται, τούτη η τομεακή σύνθεση 

συνεχίζει να αντανακλά σε κάποιο βαθμό τα βαθύτερα χαρακτηριστικά της 

περιφέρειας. Παράγοντες, όπως η γεωγραφική θέση, η τυπολογία, το κλίμα, το 

πρότυπο αστικής εγκατάστασης, η πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά, η 

συσσώρευση τεχνογνωσίας κοκ, καθορίζουν το ‘ανταγωνιστικό πλεονέκτημα’ και 

τείνουν να επηρεάζουν τη δομή της οικονομίας, ακόμη και σε περιφέρειες υψηλού 

επιπέδου GDPph. Καθώς οι περιφέρειες τείνουν να γίνονται περισσότερο όμοιες σε 

όρους οικονομικής δομής, βρισκόμενες σε φάση Ανάπτυξης και βιώνοντας μία κοινή 

μετατόπιση από τον πρωτογενή στο δευτερογενή τομέα παραγωγής και στις 

υπηρεσίες, τούτη η εξέλιξη επιδρά και στην «ευαισθησία» τους σε εξωτερικά 

γεγονότα. Η συνεχής και εξελισσόμενη διαδικασία Παγκοσμιοποίησης, η εξάντληση 

παραδοσιακών πηγών ενέργειας και η σχετιζόμενη άνοδος των τιμών, ή η παγκόσμια 

υπερθέρμανση, τις επηρεάζουν και μάλιστα διαφορετικά.

Αναφορικά με τα Νέα Κράτη Μέλη (Kallioras, 2006: 2-3), μετά την κατάρρευση του 

διπολικού κόσμου, τούτα βίωσαν την επίδραση της διαδικασίας μετάβασης από τον 

κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία της ελεύθερης Αγοράς και την επίδραση της 

Ολοκλήρωσης προς ένα ‘οικονομικό Χώρο’, όπου συναντώνται ευημερούσες 

περιφέρειες και χώρες. Οι δυναμικές που παρήχθησαν, και ορισμένες εκ των οποίων 

είναι ακόμα σε κίνηση, κατέληξαν στην εμφάνιση έντονων διαταραχών (‘shock’) 

στους βασικούς Οικονομικούς τους Δείκτες. Πρόσθετα, η εναρμόνιση με τις διεθνείς 

τιμές και τις ελεύθερες Αγορές ενδεχομένως να περιόρισε τη μεταξύ τους 

αλληλεξάρτηση, αλλά τελικά είχε μία αρνητική επίδραση στο επίπεδο του GDP 

αυτών. Χώρες, όπως επί παράδειγμα Πολωνία και Ουγγαρία, ως καλοί και επιμελείς 

μαθητές της φιλελεύθερης μετάβασης, εμφάνισαν και τις πιο έντονες περιφερειακές 

Ανισότητες (Πετράκος & Ψυχάρης, 2004).

Επιχειρώντας να προσδιορίσουμε τις σχετικές τάσεις, και έχοντας λάβει υπόψη τις 

συναφείς διαπιστώσεις του Antonio Vazquez Barquero (2006: 2, 4, 16-17), η 

διαμόρφωση διαφοροποιημένων χώρων παραγωγής, εγκατεστημένων σε μεμονωμένες 

ομάδες πόλεων και περιφερειών εξίσου σε Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες χώρες 

και η πορεία των δυνάμεων που κατευθύνουν την παραγωγή εξαρτάται τόσο από την 

παραγωγική διαφοροποίηση όσο και από την αντίστοιχη διαφοροποίηση των μορφών- 

τύπων της χωρικής οργάνωσης της παραγωγής, δηλαδή τις βιομηχανικές περιοχές, τα
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βιομηχανικά συμπλέγματα, τα επιχειρηματικά και καινοτομικά δίκτυα24. Εκείνο δε 

που σύμφωνα με τους Caroleo & Coppola (2005: 9-10) φαίνεται να προσδιορίζει σε 

σημαντικό βαθμό τις περιφερειακές παραγωγικές δομές και κατ’ επέκταση και τις 

θεσμικές μεταβλητές στην αγορά ‘Εργασίας’ είναι το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης, 

το γραφειοκρατικό περιβάλλον και ένα ιδιότυπο ‘παζάρι' (ανταλλαγή) στους μισθούς 

που καθορίζει τα ποσοστά Ανεργίας.

Η τρίτη συνιστώσα αφορά στην ‘Τομεακή Ειδίκευση’. Αναφορά επ’ αυτού στις 

σχετικές διαπιστώσεις των Petrakos et al. (2007) και Bellone & Maupertuis (2003). 

Σύμφωνα με τις αντίστοιχες επισημάνσεις του Stefano Marelli (2007), η τομεακή 

δομή έχει καταστεί περισσότερο όμοια στις περισσότερες ευρωπαϊκές περιφέρειες, 

αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικά στη βιομηχανία και σε ορισμένους τομείς των 

υπηρεσιών) ανιχνεύεται μία αυξανόμενη Ειδίκευση. Για την περίοδο 1980-2005 σε 

επίπεδο ΕΕ-15 ή για την περίοδο 1990-2005 σε επίπεδο ΕΕ-10, η Σύγκλιση στο κατά 

κεφαλήν εισόδημα παρατηρείται μέσω της σταθερής σ- και της β-Σύγκλισης, ενώ 

αποδεικνύεται και μία σχέση ‘trade-off μεταξύ ταχύτερης εθνικής Μεγέθυνσης και 

περισσότερο ίσης εσωτερικής κατανομής, ειδικά σε ‘transition countries’.

Οι Venables et al. (2001) με τομεακά δεδομένα της περιόδου 1980-1997 σε επίπεδο 

ΕΕ και οι Ezcurra et al. (2005) για την περίοδο 1977-1999 καταλήγουν ότι η 

διαδικασία Σύγκλισης των περιφερειακών παραγωγικών δομών κινήθηκε κυρίως 

βάσει της συμπεριφοράς των περιφερειών υψηλού επιπέδου Ειδίκευσης στην αρχή 

της περιόδου. Οι παραγωγικές τους δομές έτειναν προς το μέσο επίπεδο, ενώ και εδώ 

τονίζεται η σημασία του περιφερειακού μεγέθους, του επιπέδου Ανάπτυξης και της 

γεωγραφικής θέσης. Εν τέλει, τα εμπειρικά στοιχεία προτείνουν ότι οι αλλαγές στις 

περιφερειακές παραγωγικές δομές συνδέονται στενά με την εξέλιξη στη χωρική 

κατανομή του ευρωπαϊκού κατά κεφαλήν εισοδήματος. Ταυτοχρόνως, (Midelfart- 

Knarvik et al. 2000), η αυξανόμενη τομεακή Ειδίκευση στα κράτη-μέλη έχει

24 Οι συνεχείς μετασχηματισμοί της παραγωγικής διαδικασίας έχουν προσφέρει με τη σειρά 

τους μία ποικιλία υποδειγμάτων, που ενσωματώνουν εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες 

κλίμακας και μειώσεις στο κόστος παραγωγής και εμπορίου, και συνεπώς μπορεί να ειπωθεί 

ότι η χωρική οργάνωση της παραγωγής είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται με την οικονομική 

Ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών και με τις στρατηγικές οργάνωσης και εγκατάστασης των 

επιχειρήσεων.
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ακολουθήσει ένα μη ομαλό βηματισμό εξετάζοντας τις διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΕ, 

όπου η δεκαετία του 1990 καταγράφει την πλέον εμφανή και οξεία τάση. Τούτες οι 

παρατηρήσεις μάς φέρνουν εγγύτερα στην τέταρτη συνιστώσα, εκείνη της 

„Ολοκλήρωσης’ ή/και Ενσωμάτωσης’.

Κατά τον Brodzicki (2005: 3) υπάρχει μία κοινή πεποίθηση ότι η Οικονομική 

Ολοκλήρωση, ακόμα και περιφερειακά περιορισμένη, είναι πιθανό να φέρει οφέλη 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, τα οφέλη 

αυτά έχουν να κάνουν με μία σημαντική άνοδο στο γενικό επίπεδο ευημερίας, όπως 

τούτο μετράται με το GDPpc (Πίνακας που ακολουθεί). Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, 

ότι η ευρεία βιβλιογραφία και επ’ αυτού δίνει μία θολή εικόνα. Παρά την κοινά 

αποδεκτή πεποίθηση περί οφέλους, τούτα τα οφέλη δεν είναι απόλυτα. Πολλές 

προσεγγίσεις υποδειγμάτων οδηγούν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα και δεν 

υπάρχει μία συμφωνία γύρω από τη σημασία ή την κατεύθυνση του κατά πόσο η 

Μεγέθυνση επηρεάζει την Οικονομική Ολοκλήρωση.

Πίνακας: Φάσεις Διεύρυνσης και Μεταβολή στο G D P p c  (P P S ) (1 9 5 7 -  σήμερα)

‘‘Ευρωπαϊκός Χώρος’

Επίπεδο
Αναφοράς

Έτος
Διεύρυνσης

Απόσταση σε 
km2

Ποσοστιαία 
Αλλαγή από 

Προηγούμενες 
Διευρύνσεις

Μέση
Πληθυσμιακή
Πυκνότητα

ΝΚΜ

%Διαφορά
GDPpc
(PPS)

Παλαιών-
ΝΚΜ

Μεταβολή 
GDPpc 

(PPS=100) 
Μετά τη 

Διεύρυνση 
ΝΚΜ

ΕΕ-6 1957 1.284 -84 241,3 0 0
ΕΕ-9 1973 1.641 27,7 143,7 17,2 5,72
ΕΕ-10 1980 1.773 8 84 25 2,5
ΕΕ-12 1986 2.371 33,7 99,5 37,4 6,23
ΕΕ-15 1995 3.243 36,8 53,8 2,5 0,5
ΕΕ-25 2004 4.297 32,5 204,8 49,2 19,68

ΕΕ-27 2007 4.646 8,1 80,5 65,5 4,85

ΕΕ-29
(+Τουρκία

και

Εξαρτάται 
από το 
Έτος

Εξαρτάται 
από το 
Έτος;;; 5.486 18,1 87

Κροατία) Εισόδου Εισόδου

Πηγή: E.Parliament (2007b)
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Στο πλαίσιο του Σχεδίου “The impact of European integration and the enlargement of 

regional and structural change and cohesion” (Puig9erver-Penalver, 2007: 3) της 

Επιτροπής κατά το 2005 εξαιτίας της βραδείας αλλαγής των περιφερειακών χωρικών 

συστημάτων παραγωγής η παρατηρούμενη διαδικασία Ενσωμάτωσης δεν ωφέλησε 

ισότιμα τις περιφέρειες. Καταγράφεται Ανταγωνισμός, απολύτως φυσιολογικός, στην 

προσέλκυση ΞΑΕ μεταξύ των περιφερειών. Τούτο, όμως, δεν σημαίνει ότι μία 

πολιτική προσέλκυσης ΞΑΕ υποκαθιστά πολιτικές περιφερειακής Ανάπτυξης. Κατά 

τον Venables (2005) η απάντηση της πολιτικής στις Ανισότητες που προκαλεί η 

Ολοκλήρωση είναι χαλαρή. Η προσδοκία ενθάρρυνσης των διαφορών στις 

παραγωγικές δομές δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, αν σε μερικές εξ αυτών, η 

προσδοκία σχετίζεται τελικά με διαφορές στο επίπεδο Εισοδήματος και τους 

παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές. Οι Ανισότητες είναι περισσότερο δυνατό να 

αναπτυχθούν όταν ορισμένα, όχι όλα, τα εμπόδια στην Κινητικότητα του Εμπορίου 

καταρρεύσουν και αυτό βάσει συμφωνιών περιφερειακής Ενοποίησης.

3.3 Σύνθεσε παοα»έτοων

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη παρέχουν μία σχετικά μονόπλευρη και 

μονοδιάστατη εικόνα των περιφερειακών Ανισοτήτων. Η σφαιρική και ολοκληρωμένη 

αποτύπωση των τάσεων Σύγκλισης-Απόκλισης και των διαχρονικών εξελίξεων 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της σύνθεσης αυτών. Από τις σχετικές αναφορές της 4η 

Έκθεσης της Επιτροπής για τη Συνοχή (2007:17,34) συνδυάζοντας επίπεδο ευημερίας 

(GDPph) - ποσοστού Ανεργίας προκύπτει ότι στις πλέον αναπτυγμένες περιφέρειες 

με GDPph άνω του 75% του μέσου, η Ανεργία παρέμεινε σταθερή μεταξύ 2000-2005 

(περίπου 8%). Σε περιφέρειες Ισπανίας-Γαλλίας-Ιταλίας-Ηνωμένου Βασιλείου 

παρατηρήθηκε γενικώς πτώση, ενώ σε εκείνες των Δανίας-Γερμανίας (πρωτίστως)- 

Αυστρίας- Βελγίου παρατηρήθηκε μία περιορισμένη άνοδος. Σε αυτή την ομάδα των 

περιφερειών, οι 44 εξ αυτών βίωσαν μία άνοδο της Ανεργίας μεγαλύτερη του 4%, εκ 

των οποίων οι 33 είναι γερμανικές (!) (Πίνακας 8 στο Παράρτημα I25). Με αναφορά 25

25 Ως προς το GDPpc και τα ποσοστά Ανεργίας και σε ένα περισσότερο περιορισμένο πλαίσιο 

(χώρες της Συνοχής), μεταξύ 1994-2001 η μεταβολή στο GDPpc στις χώρες αυτές, 

αποκλείοντας από την ανάλυση ακόμα την Ιρλανδία λόγω της απότομης Ανάπτυξής της, ήταν 

περίπου άνω του 1% σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό (3% έναντι 2%). Η αναλογία
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στις πρόσφατες δυναμικές των περιφερειακών Ανισοτήτων σε όρους GDPpc και 

Ανεργίας στην Ένωση μεταξύ 2001-2003, η διασπορά του περιφερειακού GDPpc26 27 28 

και του ποσοστού Ανεργίας σε όλες τις χώρες της, με εξαίρεση την Κύπρο, το 

Λουξεμβούργο και τη Μάλτα, παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Το πλέον 

ανησυχητικό σημείο είναι η αύξηση των δια-περιφερειακών Ανισοτήτων τόσο στην 

παραγωγή όσο και στην αγορά „Εργασίας’ . Σε απότομα Αναπτυσσόμενες οικονομίες 

(Εσθονία, Λετονία και Ιρλανδία), οι περιφερειακές διαφορές Ανεργίας κινήθηκαν 

προς μία θετική κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό, όμως, αναπόφευκτα περικλείει 

περιφερειακή Πόλωση. Η μετανάστευση προς τις ταχέως Αναπτυσσόμενες αστικές 

οικονομίες περιλαμβάνει και ένα μεγάλο αριθμό «πειραματικών ανέργων», οι οποίοι 

επαναχωροθετούν την Απασχόληση. Αντίθετη κατάσταση κυριαρχεί σε Αυστρία και 

Ρουμανία, όπου οι Ανισότητες σε όρους ποσοστών Ανεργίας έχουν αυξηθεί, παρά τη 

μείωση των διαφορών στο GDPpc. Οι περιφερειακές διαφορές σε Φινλανδία, Ισπανία 

και Γαλλία έχουν σε γενικό επίπεδο μειωθεί, με έναν αστερίσκο στην περίπτωση της 

Φινλανδίας (δομική Ανεργία περιμετρικών περιοχών και ήπιες μεταβολές στην 

Ανεργία σε σχέση με τις αντίστοιχες στην παραγωγή). Επομένως, και στη συνολική 

ευρωπαϊκή εικόνα παρατηρείται ένα πολύπλοκο πρότυπο σε όρους οικονομικής 

Ανάπτυξης και συνθηκών Απασχόλησης-Ανεργίας.

Περά από αυτή καθεαυτή την κατάσταση στο επίπεδο Εισοδήματος, πιο ανησυχητική 

είναι η εικόνα από το συνδυασμό Ανεργίας-Εισοδήματος-‘κινδύνου Φτώχειας’2*.

εργαζόμενου πληθυσμού στις χώρες της Συνοχής, εξαιρώντας την Ελλάδα, αυξήθηκε πολύ 

περισσότερο σε σχέση με το μέσο όρο. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ιρλανδία, η αύξηση της 

παραγωγικότητας της „Εργασίας’ ήταν άνω του διπλάσιου μέσου ευρωπαϊκού όρου. Παρόμοια 

και για την Πορτογαλία (E.Parliament, 2007b).

26 Η διασπορά αυτή μετράται με το Συντελεστή Μεταβλητότητας (Τετράγωνο της Τυπικής 

Απόκλισης) σε επίπεδο NUTS3 μεταξύ των χωρών. Οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την 

ποσοστιαία διαφορά με βάση το σημείο της αρχικής και της τελικής χρονικής περιοχής.

27 Η εν λόγω περίπτωση συναντάται σε Ουγγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία, αν και στην αρχή 

της περιόδου η κατάσταση σε Ουγγαρία και Σλοβακία ήταν αρκετά ισορροπημένη.

28Κατά τον Rodriguez-Pose (2006), οι ανισότητες στην Ανεργία και η σύνδεσή τους με 

εκείνες στο Εισόδημα, συνιστούν την κοινωνική διάσταση της Συνοχής, ως άμεση απάντηση 

των αρχικών παρατηρήσεων στην Ενότητα3.2.3. Συνήθως, περιφέρειες με υψηλή Ανεργία 

έχουν και υψηλή Ανισοκατανομή στο κατά κεφαλήν εισόδημα αντιμετωπίζουν και
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Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της ‘ Φτώχειας’ σε όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες παραμένει η θέση στην αγορά ‘Εργασίας’ των μελών των νοικοκυριών. Η 

Απασχόληση αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για να προστατευθεί ένα άτομο από 

τη ‘Φτώχεια’, αν και τούτο δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για να απομακρυνθεί 

κάποιος από αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα, όπου το ποσοστό 

των ατόμων κάτω του ορίου του 60% εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλό ακόμα και 

για όσους εργάζονται. Επιπλέον, η ‘Φτώχεια στην Εργασία’ παραμένει η κύρια αιτία 

για τα νοικοκυριά χαμηλού Εισοδήματος. Η ‘Φτώχεια’ αυτή συνδέεται αφενός με 

χαμηλές αμοιβές, χαμηλή Ειδίκευση και την προσωρινή (ή μερική) Απασχόληση και 

αφετέρου με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε νοικοκυριού (αριθμός εξαρτημένων 

ατόμων, ένταση ‘Εργασίας’ κοκ).

Όπως προκύπτει από την έρευνα SILC της Eurostat έως το 2007, χώρες με χαμηλά 

ποσοστά Απασχόλησης (Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία) είχαν και υψηλά ποσοστά 

‘Φτώχειας’, ενώ στον αντίποδα βρίσκονταν Σουηδία, Δανία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, 

Φινλανδία και Γερμανία. Παρ’ όλα αυτά, σε Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και 

Ιρλανδία τα υψηλά ποσοστά Απασχόλησης δεν αποτρέπουν την εμφάνιση υψηλών 

ποσοστών ‘Φτώχειας’, καθώς η ένταξη των μελών των νοικοκυριών στην αγορά 

‘Εργασίας’ είναι μεν η αναγκαία συνθήκη για την καταπολέμηση της ‘Φτώχειας’, δεν 

είναι όμως και η ικανή, στην περίπτωση κατά την οποία η ‘Εργασία’ δεν παρέχει 

επαρκές Εισόδημα και ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες (Περιστερά, 2009:4,5) 29.

εντονότερα κοινωνικά προβλήματα, διότι αποτελούνται από άτομα με μικρή ή καθόλου 

συμμετοχή στα ημερομίσθια.

29 Πάνω ακριβώς στη σχέση εισοδηματικών Ανισοτήτων-Ανισοτήτων στις αμοιβές ‘Εργασίας’ 
στηρίχθηκε η διερεύνηση των Galbraith & Garcilazo (2008) με τη βοήθεια του Δείκτη Theil 

Τ. Με βάση διάφορους τύπους στο GDP παρατηρείται άρρηκτη σύνδεση των Ανισοτήτων 

Απασχόλησης-Εισοδήματος με τις πολιτικές της ΕΕ και τις διαταραχές που αυτή επέφερε. Οι 

σχετικές τάσεις αποκαλύπτουν μία ‘ποινή’ στην Απασχόληση, που προέρχεται από το 

δημοσιονομικό κορσέ της Συνθήκης ΕΕ (περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες έως το 1998). 

Αντιθέτως, η είσοδος του Ευρώ το 1999 φαίνεται να είχε μία θετική επίδραση στην 

Απασχόληση, ειδικά των νέων ατόμων. Ως προς τη σχέση εισοδηματικών Ανισοτήτων - 

Ανισοτήτων στην Απασχόληση μία ενδεικτική περιγραφή παρέχει και η Kerstin Enflo (2006: 

11-12, 14-15).
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Σύμφωνα με την 4η Έκθεση της Επιτροπής (2007:31) . ο κίνδυνος Φτώχειας είναι

πιο έντονος για τους ανέργους’’. Όντας άνεργος, τούτο περικλείει ένα πιο σημαντικό 

κίνδυνο από το να έχεις Εισόδημα κάτω της γραμμής της ‘Φτώχειας’. Τούτη η 

κατάσταση αφορά όλη την Ευρώπη και παρά τα σχέδια υποστήριξης του Εισοδήματος 

που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη. Η αναλογία όσων παρέμειναν περισσότερο από 

έξι μήνες άνεργοι και είχαν Εισόδημα στο επίπεδο ‘Φτώχειας’ κυμάνθηκε το 2004 

από 26% σε Δανία και Σουηδία έως το 60% στις τρεις χώρες της Βαλτικής. Στα εννέα 

από τα 24 κράτη-μέλη, ο σχετικός αριθμός ήταν μεταξύ 44% και 51%. Τούτο 

παρατηρήθηκε σε τέσσερα Νέα Κράτη Μέλη (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία και 

Μάλτα) και σε τρία από τα πλέον ευημερούντα (Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Αυστρία). 

Εν αντιθέσει, σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία ο σχετικός αριθμός ήταν 

μικρότερος από οποιουδήποτε αλλού. Αυτό δεν αποτελεί αντανάκλαση των 

επιδοτήσεων της Ανεργίας, αλλά απόρροια του γεγονότος ότι ένας μεγάλος αριθμός 

ανέργων ζούνε σε νοικοκυριά όπου τουλάχιστον κάποιος εργάζεται. Κυρίως σε 

Ελλάδα, Πολωνία και Πορτογαλία κατά 13-14% όσων εργάσθηκαν σχεδόν όλο το 

2004 είχαν εισόδημα κάτω της γραμμής της ‘Φτώχειας’30.

Ως προς το συνδυασμό Εισοδήματος - Παραγωγικότητας εκείνο που χρήζει 

περαιτέρω επισήμανσης είναι η χωρική διαφοροποίηση της Παραγωγικότητας. Κατά 

τους Niebuhr & Stiller (2003: 157, 159, 161-162) παρατηρούνται ουσιώδεις διαφορές 

στην Παραγωγικότητα και στο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ διαφόρων χωρικών 

κατηγοριών. Σε περιφέρειες υψηλής Συγκέντρωσης, που είναι και οι πιο 

ανταγωνιστικές στον ‘ευρωπαϊκό Χώρο’, η ομάδα αυτή των περιοχών το 2000 

εμφάνιζε Παραγωγικότητα κατά 10% άνω του μέσου, ενώ στις αστικοποιημένες 

περιοχές των μεγάλων οικονομικών κέντρων η κατάσταση δεν διαφέρει δραματικά. 

Τούτο αντανακλά ως ένα σημείο τις λειτουργικές συνδέσεις μεταξύ χωρικών 

κατηγοριών και πιθανώς οφείλεται στο commuting, ενώ και το κενό μεταξύ 

αραιοκατοικημένων περιοχών και περιοχών Συγκέντρωσης είναι μεγαλύτερο ως προς

30 Μία δεκαετία νωρίτερα (1998), το ποσοστό κινδύνου να περιέλθουν σε συνθήκες 

‘Φτώχειας’ άτομα που ζούσαν σε νοικοκυριά όπου δεν απασχολούνταν κάποιος ήταν 51%, 

περίπου 2,3 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό εάν τουλάχιστον απασχολούνταν 

ένας και μόνο (Ε.Επιτροπή, ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Eurostat, 

2001: 92-93).
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το κατά κεφαλήν εισόδημα, παρά ως προς την Παραγωγικότητα. Η διαγραφόμενη 

αυτή πορεία συμβαδίζει με εκείνη του Romisch (2007a: 17-18) για τις περιφέρειες 

υψηλού-χαμηλού επιπέδου Εισοδήματος, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί ένα 

διαχωρισμό μεταξύ περιφερειών υψηλών και χαμηλού επιπέδου Ικανοτήτων και 

συνεπώς ένα περισσότερο έντονο διαχωρισμό κέντρου-περιφέρειας.

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει να επιδείξει διάφορα υποδείγματα και προσεγγίσεις 

(Pissarides & Valanti 2004, Pissarides 2000, Aghion & Howitt 1998 κοκ) και ως προς 

τη σχέση Απασχόλησης - Παραγωγικότητας και ειδικότερα στο σκέλος του TFP. Με 

βάση το υπόδειγμα των Pissarides & Valanti (2004), απεδείχθη (Ladu, 2005: 4, 17, 

19, 22-23) ότι η ταχύτερη μεταβολή του TFP προσωρινά μόνο οδηγούσε σε μείωση 

Απασχόλησης. Δεν παρατηρήθηκε, εντούτοις, καμία επίδραση σε αυτή μετά το πρώτο 

έτος της περιόδου διερεύνησης. Τούτο οφειλόταν κυρίως στο γεγονός της ταχύτερης 

αντίδρασης της Ανεργίας (ή ‘job destruction’), έναντι της Απασχόλησης (ή ‘job 

creation’).

3.4 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις

3.4.1 Οικονομετρία και ανάλυση των φαινομένων

Κατά τα τελευταία περίπου 20 έτη η οικονομετρική ανάλυση έχει σημειώσει ραγδαία 

πρόοδο, παρέχοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας όλο και περισσότερο αξιόπιστων 

δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά ενσωματώνουν δύο κύριες διαστάσεις, το ‘Χρόνο’ 

(χρονολογικές σειρές ή ‘time series data’) και το ‘Χώρο’ (χωρικές ή χωροταξικές 

σειρές). Ανεξάρτητα από το είδος των δεδομένων μίας εκτίμησης, τούτα πρέπει να 

επεξεργάζονται πριν χρησιμοποιηθούν σε μία οικονομετρική εκτίμηση.

Στην πλειοψηφία των οικονομικών μεγεθών είτε αυτά αφορούν μακρο-οικονομικά 

δεδομένα (GDP, επιτόκια, χρηματικό απόθεμα κοκ), είτε χρηματοδοτικά δεδομένα 

(μεταβολή των τιμών των μετοχών), σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καθορίζονται από 

το ‘Χρόνο'. Το μέγεθος το οποίο μετράται κάθε φορά (GDP, μισθοί, επιτόκια κοκ), 

αναφέρεται ως μία ‘μεταβλητή’. Τα δεδομένα χρονολογικών σειρών καταγράφονται σε 

διάφορες συχνότητες εμφάνισης (ετήσιες, περιοδικές, μηνιαίες, εβδομαδιαίες κοκ). Σε 

αντίθεση με τη Μικρο-οικονομική και την Οικονομική της ‘Εργασίας’ συχνά 

καταπιανόμαστε με δεδομένα μεμονωμένων μονάδων (άτομα, επιχειρήσεις, χώρες).

Ένα σύνηθες παράδειγμα είναι τα δεδομένα που ενσωματώνουν τόσους διαφορετικούς
~ 184 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Τρίτο: Μέθοδοι και μεθοδολογίες

χαρακτήρες σε μία ομάδα. Με τέτοια διαστρωμματικά στοιχεία, η κατάταξη των 

στοιχείων τυπικά δεν είναι κρίσιμη, όπως στις χρονολογικές σειρές (Koop, 2000: 5-6). 

Αντικειμενικός σκοπός, επομένως, μίας οικονομετρικής προσέγγισης είναι η 

εκτίμηση των συντελεστών (‘coefficients’) ή των παραμέτρων (‘parameters’) της 

παλινδρόμησης του πληθυσμού. Αντικειμενικός σκοπός του ερευνητή είναι να 

εκτιμήσει τους συντελεστές παλινδρόμησης του δείγματος ( ‘sample regression 

coefficients’) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποκλίσεις από τους συντελεστές 

παλινδρόμησης του πληθυσμού να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Οι πλέον 

συνηθισμένες στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των 

συντελεστών των υποδειγμάτων είναι οι OLS31 και ML. Το OLS θεωρείται η πλέον 

δυναμική και δημοφιλής διαδικασία εκτίμησης του υποδείγματος της γραμμικής 

παλινδρόμησης λόγω του γεγονότος ότι είναι σχετικά απλή στην εφαρμογής της και 

του αντίστοιχου γεγονότος ότι οι εκτιμητές που προκύπτουν από αυτή έχουν πολλές 

από τις επιθυμητές ιδιότητες. Αντιθέτως, η εφαρμογή της μεθόδου ML για την 

εκτίμηση των παραμέτρων ενός υποδείγματος με σφάλματα μέτρησης στις 

ερμηνευτικές μεταβλητές είναι δυνατή υπό ορισμένες πολύ αυστηρές υποθέσεις. Το 

πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι παράμετροι που πρέπει να εκτιμηθούν είναι 

περισσότερες από τις αντίστοιχες στατιστικές του δείγματος (Χρήστου, 1998/Τόμος 

Β': 350).

Υπό το ευρύ περιεχόμενο των διαφόρων μεθόδων προσέγγισης, ανάλυσης και 

αξιολόγησης του φαινομένου των περιφερειακών Ανισοτήτων και των τάσεων 

Σύγκλισης-Απόκλισης, η εισαγωγή της χωρικής οικονομετρίας επιτρέπει στην πράξη 

μέτρηση της έκτασης κατά την οποία το ποσοστό Ανάπτυξης μίας περιφέρειας 

εξαρτάται από αυτό των γειτονικών της, ή στο κατά πόσο η χωροθέτηση της δαπάνης 

σε περιφερειακό επίπεδο έχει μία σημαντική επίδραση στο ποσοστό Ανάπτυξης- 

Μεγέθυνσης στοχευόμενων περιφερειών και σε εκείνο των γειτονικών τους. Παρ’ όλα

31 Η μέθοδος τούτη βασίζεται στην αρχή ότι οι εκτιμητές του υποδείγματος παλινδρόμησης 

του δείγματος ελαχιστοποιούν το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων και όχι καθένα 

ε  ξεχωριστά (Ανδρικόπουλος, 2003: 37 και Χρήστου, 1998/Τόμος Α': 133). Και είναι 

ακριβώς η ερμηνεία των εκτιμητών με τη μέθοδο του OLS που επιτρέπει τον ανεπαίσθητο, 

αλλά σημαντικό, διαχωρισμό μεταξύ των περιπτώσεων της απλής και της πολλαπλής 

ανάλυσης της παλινδρόμησης (Koop, 2000: 42-45, 81-85).
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αυτά, αν και η ένταξη τεχνικών χωρικής οικονομετρίας γίνεται όλο και πιο ευρεία, το 

πρόβλημα της ενδογένειας στις επεξηγηματικές μεταβλητές ενός χωρικού 

οικονομετρικού υποδείγματος φαίνεται συνήθως να παραγνωρίζεται (Dall’Erba et al. 

2007:7). Οι πρώτες εφαρμογές στην περιφερειακή επιστήμη περιφερειακών 

οικονομετρικών υποδειγμάτων ήταν ουσιαστικά περαιτέρω εξειδικεύσεις των μακρο

οικονομικών υποδειγμάτων. Τα περιφερειακά οικονομετρικά υποδείγματα 

επεκτάθηκαν προς την κατεύθυνση των υποδειγμάτων βαρύτητας και των 

υποδειγμάτων χωρικών αλληλεπιδράσεων, όσο βελτιωνόταν η αξιοπιστία των 

κλαδικών στοιχείων που χρησιμοποιούνταν. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

υποδειγμάτων αυτών ήταν ο τρόπος εξειδίκευσής τους και η εκτίμηση των 

συντελεστών τους και λιγότερο η ύπαρξη μίας συγκεκριμένης θεωρίας, όπως 

συνέβαινε στα άλλα υποδείγματα περιφερειακής ανάλυσης (Κόνσολας, 1997: 358

359). Σε αδρές γραμμές, τα περιφερειακά οικονομετρικά υποδείγματα διαφέρουν από 

τα κλασικά οικονομετρικά υποδείγματα στο βαθμό που διαφοροποιούνται η χωρική 

αυτό-συσχέτιση και η ετεροσκεδαστικότητα από τις αντίστοιχες έννοιες της κλασικής 

οικονομετρίας. Η διαφοροποίηση τούτη οφείλεται στη χωρική διάσταση των 

περιφερειακών δεδομένων. Οι τυπικές τεχνικές της κλασικής οικονομετρίας δεν 

μπορούν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση των περιφερειακών δεδομένων, όπως στις 

χρονολογικές σειρές, καθότι η φύση της εξάρτησης των παρατηρήσεων μεταξύ τους 

διαφέρει εντελώς. Στα περιφερειακά δεδομένα, η εξάρτηση είναι πολυδιάστατη, 

έναντι μόνο του χρονικού παράγοντα που η κλασική αυτό-συσχέτιση εξετάζει. Τούτο 

καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση ενός διαφορετικού μεθοδολογικού πλαισίου. Εν 

αντιθέσει με τη χωρική εξάρτηση, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χωρική 

ετερογένεια αντιμετωπίζονται συνήθως με τις κλασικές οικονομετρικές τεχνικές, 

δηλαδή τη μελέτη της ετεροσκεδαστικότητας, καθώς η αιτία που τα προκαλεί είναι 

ίδια: Η  έλλειψη σταθερότητας στο ‘Χώ ρο’ του ερευνώμενου περιφερειακού 

χαρακτηριστικού (Κόνσολας, 1997: 359).

3.4.2 ‘Panel data models’
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Καθώς ορισμένα σετ δεδομένων χρησιμοποιούν τόσο χρονολογικές σειρές όσο και 

διαστρωμματικά στοιχεία, τα δεδομένα αυτά αναφέρονται σε panel data32. Η έννοια 

και η συνακόλουθη χρησιμότητα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας απαντάται και 

στην Οικονομικής της ‘Εργασίας’ και όχι μόνο στην Περιφερειακή Οικονομική ή/και 

στην Οικονομική της Ανάπτυξης. Η βιβλιογραφία στα στατικά panel υποδείγματα 

προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένων επιδράσεων, τις οποίες ούτε η 

διαστρωμματική ανάλυση ούτε η ανάλυση χρονολογικών σειρών επιτυγχάνουν. 

Αντιθέτως, με τα δυναμικά panel υποδείγματα33 προσφέρεται η δυνατότητα 

διαχρονικής ενσωμάτωσης της σειριακής εξάρτησης μεταξύ των παρατηρήσεων κάθε 

διαστρωμματικής μονάδας. Grosso modo, τα υποδείγματα panel data παρέχουν 

περισσότερες πληροφορίες και περικλείουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και μικρότερη 

συγγραμμικότητα μεταξύ των μεταβλητών. Η χρήση αυτών οδηγεί σε μεγαλύτερη 

διαθεσιμότητα ως προς το βαθμό ελευθερίας και κατά συνέπεια αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα της εκτίμησης. Επιτρέπουν εξειδίκευση περισσότερων σύνθετων 

συμπεριφοριστικών υποθέσεων, περιλαμβάνοντας και εδώ επιδράσεις που ούτε η 

καθαρή cross-sectional ούτε η time series ανάλυση δύναται να συλλάβουν. Καθώς τα 

υποδείγματα panel data είναι σχεδιασμένα να περικλείουν τη μη παρατηρήσιμη

32 Ενδεικτικά Baltagi (1995), G0rgens et al. (2009), Hsiao (2003/1986), Ladu (2005), Longhi 

& Nijkamp (2007) κοκ.

33 Σε γενικές γραμμές τα δυναμικά υποδείγματα περιλαμβάνουν μεταβλητές σε διαφορετικά 

χρονικά σημεία και συγκεκριμένα μεταβλητές με χρονικές υστερήσεις (‘lag-structure’), όπως 

και στο VAR, και υποθέσεις προσδοκιών σχετικά με τη διαμόρφωση οικονομικών μεγεθών 

στο υπόδειγμα. Καθώς στην πράξη η επίδραση μίας υπό διερεύνηση μεταβλητής σε μία 

οικονομική σχέση δεν είναι αυτόματη (instantaneous) εισάγονται χρονικές υστερήσεις 

μεταξύ του χρόνου λήψης της απόφασης και του χρόνου υλοποίησης του τελικού 

αποτελέσματος. Επιγραμματικά, τα δυναμικά υποδείγματα απεριόριστων χρονικών 

υστερήσεων περιλαμβάνουν υποδείγματα γεωμετρικής μορφής χρονικών υστερήσεων, 

αναπροσαρμοσμένων προσδοκιών, μερικής προσαρμογής και συνδυασμού των δύο 

τελευταίων. Αντιθέτως, εκείνα των περιορισμένων χρονικών υστερήσεων περιλαμβάνουν 

υποδείγματα πολυωνυμιακής μορφής, αριθμητικής μορφής και αντίστροφης μορφής 

(Ανδρικόπουλος, 2003: 368-369, 466-467).
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ετερογένεια των δεδομένων34, η τεχνική της τοπικής εκτίμησης στο περιεχόμενο των 

panel data δύναται να παράσχει πρόσθετη βοήθεια. Από τη σχετική τοποθέτηση των 

Angulo et al. (2008) προκύπτει ότι από τα δυναμικά panel data υποδείγματα με την 

εξαγωγή του ‘ML estimator’ δύναται να εντοπισθεί το ‘cross-sectionally corrected 

error terms’. Τούτο προσφέρει μία επιπλέον βοήθεια και στο σκέλος των 

προβλέψεων. Πιθανότατα, το κύριο πρόβλημα που προκύπτει από τη χρήση panel data 

models κατά τον Peracchi (2001), και στο οποίο συμφωνούν οι Arbia & Piras (2005), 

σχετίζεται με την επιλογή του δείγματος, βάσει των διαφορετικών του τύπων και τη 

μη ανταπόκριση, την φθορά και την εισαγωγή νέων οντοτήτων. Τούτο δεν απαντάται 

στην περίπτωση μακρο-οικονομικών δεδομένων.

Επεκτείνοντας τη σχετική αναφορά, στην προσέγγιση της Christine M. Aumayr 

(2007) διακρίνονταν 14 τύποι περιφερειών (δέκα μη αστικές και τέσσερις αστικές), 

όπου ορισμένες αναμένεται να οδηγηθούν σε Σύγκλιση προς ένα διαφορετικό επίπεδο 

steady state35. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες η 

Ανάπτυξη είναι υψηλότερη στις περιμετρικές περιοχές, ενώ στις κεντρικές και 

ανατολικές χώρες η Ανάπτυξη εμφανίζει πιο έντονο χαρακτήρα στις κεντρικές 

περιοχές. Με τη μεθοδολογία panel data από τον Toni Mora (2006: 6-7, 12, 14-15) 

αποτυπώνεται η ύπαρξη μίας ‘twin peaked’ κατανομής στο GDPpc. Ο Δείκτης Theil

34 Όπως παρατηρεί και ο Islam (2003b/1995) το κύριο πλεονέκτημα της προσέγγισης με panel 

data για την πορεία της Σύγκλισης είναι ότι με αυτά πιθανώς να διορθωθεί η προκατάληψη 

που δημιουργούν οι μεταβλητές που δεν λαμβάνουν υπόψη την ετερογένεια της κλασικής 

διαστρωμματικής παλινδρόμησης. Στην πράξη, η τεχνική panel data επιτρέπει οι τεχνολογικές 

διαφορές μεταξύ των περιφερειών, ή τουλάχιστον οι μη παρατηρήσιμες και μη μετρήσιμες 

πλευρές τούτων των διαφορών, να ενσωματωθούν σε ένα υπόδειγμα που θα διερευνά τις 

ειδικές και συγκεκριμένες επιδράσεις τους σε περιφερειακό επίπεδο. Μερική ενσωμάτωση της 

Ενδογενούς τεχνολογικής διαδικασίας επιτεύχθηκε με ένα ‘υβριδικό’ υπόδειγμα Οικονομικής 

Ανάπτυξης από την Mari Carmen Puig^erver-Penalver (2007) για την περίοδο 1989-2000.

35 Σε προγενέστερο χρόνο ανάλυσης, οι Canova & Marcet (1995) εξετάζοντας διάφορα 

συμπληρωματικά στοιχεία, παρατήρησαν ότι το Εισόδημα και το ποσοστό Σύγκλισης φτωχών 

περιφερειών κινούνταν προς ένα χαμηλό ‘ steady state income’ μάλλον γρήγορα, όπου και 

τελικά «κλειδώνονται» στο επίπεδο αυτό. Αντίθετα, οι πιο πλούσιες κινούνται αργά προς ένα 

υψηλό ‘steady state income’. Τούτο, όμως, δεν επέτρεψε κάποιο περιορισμό των 

περιφερειακών εισοδηματικών Ανισοτήτων.
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και εκείνος της σ-Σύγκλισης καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση, ενώ ο Δείκτης 

Πόλωσης μειώνεται σταθερά από το 1992. Τα αποτελέσματα σημειώνουν ότι όλες τις 

περιφέρειες είναι αδύνατο να ωφεληθούν στην ίδια έκταση από τη διαδικασία της 

Ολοκλήρωσης. Ομοίως και στο E.Commission/DG Research (2005). Εντούτοις, με το 

Συντελεστή Gini και το Δείκτη Πόλωσης παρουσιάζεται ένα διαφορετικό πρότυπο για 

τις χώρες που εισήλθαν στην Ένωση τη δεκαετία του 1980: Συνεχής άνοδος των 

Ανισοτήτων λόγω μη ομαλής κατανομής στα ποσοστά Ανάπτυξης36. Απεναντίας, 

δεν καταγράφεται κανένα σημείο Σύγκλισης, όπως αυτό περιγράφεται από τον 

Kuznets, ενώ και η σχέση Οικονομικής Μεγέθυνσης-Ανισοτήτων είναι θετική από το 

σημείο αλλαγής και εφεξής.

Ο έλεγχος των τάσεων από την Gabriele Tondl (1997a/1997b) (Τυπική Απόκλιση στο 

‘steady state income’) απέδειξε ότι οι περιφέρειες απόκλιναν πολύ πιο γρήγορα σε 

διαφορετικά επίπεδα Εισοδήματος, στα οποία και «καθηλώθηκαν», ενώ η πορεία που 

εμφάνισαν συνιστούσε περιορισμό του επιπέδου ‘steady state income’ στο 60%. 

Ενδεχομένως, η εξέλιξη τούτη να οφειλόταν στις διαρθρωτικές παραμέτρους που 

καθορίζουν μακροπρόθεσμα το Εισόδημα, και οι οποίες βελτιώθηκαν σε πολλές 

φτωχές περιφέρειες. Συνεπώς, ένας νέος γύρος Σύγκλισης είχε μόλις ξεκινήσει, σχετικά 

χαμηλής έντασης (β-Σύγκλιση)37. Μία διαφοροποιημένη προσέγγιση στο περιεχόμενο 

των panel data για τις εισοδηματικές δυναμικές επιχειρήθηκε από τον Gonzalez 

(2007), συνδέοντας τη φύση και την έκταση του γνωστού ‘commuting’ με την 

απόφαση απόσυρσης από την αγορά ‘Εργασίας’ των ανδρών στις ΗΠΑ. Τα σχετικά 

συμπεράσματα λαμβάνουν υπόψη ορισμένες κρίσιμες θεσμικές μεταβλητές. 36 37

36 Ομοίως οι Cuadrado-Roura et al. (2000: 1, 5, 7, 8, 10-11, 18, 23) ως προς το τρέχον GDP 

και GVA, κατατάσσοντας τις χωρικές μονάδες σε κλίμακες (θετικά ή αρνητικά και στατιστικά 

σημαντικά ή μη σημαντικά fixed effects), αναδεικνύουν ένα ετερογενές πανόραμα 

ανεπιθύμητων επιδόσεων, ανεξαρτήτως επιπέδου Ανάπτυξης.

37 Η πορεία και η ταχύτητα της Σύγκλισης εξετάζεται σε μία ευρύτερη χρονικά προσέγγιση 

από τη δεκαετία 1950 και εξής (Tondl, 1997b), υιοθετώντας τη μεθοδολογία των Barro & 

Sala-i-Martin. Σε αντίθεση με προηγούμενα νεοκλασικά αποτελέσματα τίθεται μία εκτίμηση, 

που βασίζεται στην τεχνική panel data, ώστε να αποδειχθεί ότι η ατομική επίδραση καθορίζει 

το επίπεδο στο ‘steady state income’, με τρόπο παρόμοιο της προηγούμενης προσέγγισης 

(1997a). Αναφορικά με τα ευρήματα, τούτα συμφωνούν με τα αντίστοιχα των Mora (2006), 

Rodriguez-Pose (2006), Πετράκος & Rodriguez-Pose (2003) και Villaverde Castro (2000).
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Ως προς τη σχέση περιφερειακής Απασχόλησης - Ανεργίας το όλο ζήτημα είναι 

εξαιρετικά ενδιαφέρον λόγω της μακράς διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

και της απόκλισης στις σχετικές επιδόσεις της Απασχόλησης. Οι Perugini & Signorelli 

(2009: 3, 4, 6, 34) με αναφορές στο νόμο του Okun και στην προτίμησή τους σε 

Δείκτες Απασχόλησης παρά Ανεργίας της περιόδου 1999-2004 διαπιστώνουν 

αρνητική επίδραση των οικονομικών, χωρικών και δομικών μεταβλητών στο επίπεδο 

της μακροπρόθεσμης Ανεργίας. Παρ’ όλα αυτά, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι είναι 

αρκετά δύσκολο να εξαχθεί μία εικόνα ως προς την εθνική και την περιφερειακή 

κατάσταση σε Απασχόληση και Ανεργία.

Αντιστοίχως στο υπόδειγμα των Caroleo & Coppola (2006: 2, 9-10) η Ανεργία και τα 

κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη ήταν πιο έντονα στα αστικά κέντρα, καθώς 

προχωρούσε η διαδικασία τριτογενοποίησης της παραγωγής. Οι Zeilistra & Elhorst 

(2006: 1, 3-8, 12, 24) στην προσέγγισή τους χρησιμοποιούν έτερες μεταβλητές38 (143 

περιφέρειες NUTS2 της περιόδου 1983-1997 σε επίπεδο ΕΕ-11) με ένα mixed model 

τυχαίων συντελεστών και αντίστοιχες εθνικές μεταβλητές σταθερών συντελεστών. Εν 

τέλει, η σημαντική ετερογένεια των εθνικών συντελεστών και τα περιφερειακά 

ποσοστά Ανεργίας στην ΕΕ δεν καθορίζονταν βάσει μίας κοινής δομής.

Από τις σχετικές προσεγγίσεις ως προς την περιφερειακή Ανεργία εντοπίζουμε σαφείς 

ενδείξεις σύνδεσης αυτής με την Ανισότητα στις αμοιβές ‘Εργασίας’ και στους 

μισθούς. Τούτο αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τους Galbraith & Garcilazo 

(2005: 13, 17, 19), σε συνάφεια προγενέστερων ερευνών τους. Στη βάση ενός 

ιεραρχικού panel data υποδείγματος μεταξύ περιφερειών, χωρών και ΕΕ συνολικά 

αποκαλύπτεται ένα φθίνον πρότυπο στις Ανισότητες των μισθών όλης της 

Ευρώπης, κυρίως λόγω αναβάθμισης της σχετικής θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου 

και της αντίθετης πορείας και θέσης της Γερμανίας. Κύριος τομέας επίτευξης 

Σύγκλισης παραμένει και εδώ το εθνικό επίπεδο και λιγότερο το περιφερειακό. Σε ένα 

ευρύτερο χρονικό ορίζοντα39 (1984-2000), οι Galbraith & Garcilazo (2004: 2-3, 9-10,

38 Εντάσσονται δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού, εκπαιδευτική προσέλευση, 

οικονομική δομή, απόθεμα ‘Εργασίας’ και υστερούσα Ανεργία (‘lagged unemployment’).

39 Ομοίως ως προς την περίοδο διερεύνησης και υπό ένα ευρύτερο ‘γεωγραφικό Χώρο’ (11 

χώρες OECD), οι Calistri & Galbraith (2001: 4, 7, 10) με το Συντελεστή Μεταβλητότητας και
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12) με το Δείκτη Theil Τ η υψηλότερη Ανισότητα στους μισθούς συνδεόταν 

περισσότερο ή λιγότερο με την Ανεργία. Η επίδραση ήταν εντονότερη σε γυναίκες και 

νέους. Από τις σχετικές διαπιστώσεις των fixed effect προκύπτει ότι οι θεσμοί των 

εθνικών αγορών ‘Εργασίας’ δεν αποτελούσαν τον πλέον αποφασιστικό παράγοντα 

προσδιορισμού της Ανεργίας. Οι αλλαγές στις μακρο-οικονομικές συνθήκες και στο 

μακρο-οικονομικό περιβάλλον, ομοίως Galbraith (2006: 25-26), έχουν συμβάλλει 

στην παρουσία έντονης Ανεργίας* 40.

Στη βάση των panel data υποδειγμάτων οι εναλλακτικές και διαφοροποιημένες 

προσεγγίσεις διευρύνουν το πεδίο ανάλυσης και σχετίζονται με την Περιμετρικότητα, 

την ‘Απόσταση’, την Αστικοποίηση, την τεχνολογία κοκ. Οι Rodriguez-Pose & Gill 

(2003), ως προς την πιθανή συσχέτιση μεταξύ αυξανόμενων εισοδηματικών 

Ανισοτήτων και των αντίστοιχων παγκόσμιων διαδεδομένων πρωτοβουλιών 

Αποκέντρωσης προκύπτει, πέρα από την περαιτέρω ισχυροποίηση των περισσότερο 

Αναπτυγμένων χωρών, μία ανεπαίσθητη, αλλά προφανή, αποκήρυξη του 

παραδοσιακού εξισορροπητικού ρόλου της εθνικής κυβέρνησης. Τούτο προσφέρει μία 

έμμεση δήλωση και ως προς τη σημασία των εθνικών παραγόντων. Κατά τον Tomasz 

Brodzicki (2005: 5) η σχέση centrality-peripheriality είναι στατιστικά σημαντική (1%) 

με μία αρνητική επίδραση στη σχετική κατάσταση centrality εντός της ΕΕ, ιδίως στα 

μεγάλα κράτη-μέλη. Τις διαστάσεις της ‘οικονομικής Απόστασης’, των διμερών 

εμπορικών προτύπων και του κατά κεφαλήν εισοδήματος συνδυάζουν οι Peltrault & 

Yazidi (2005: 2, 4-5, 11) σε ένα ευρύτερο πεδίο εντός και εκτός ΕΕ. Στη βάση του 

δυναμικού panel data υποδείγματος MFR διερευνάται η ύπαρξη αιτιότητας Granger 

στα διμερή εμπορικά πρότυπα και στο κατά κεφαλήν εισόδημα, αναδεικνύοντας εν 

τέλει το ρόλο της ‘οικονομικής Απόστασης’. Εισάγοντας μεταβλητές σχετικά με το

τη STAN μεθοδολογία, παρατηρούν θετική σχέση Ανεργίας (σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο 

OECD) και ευκαμψίας στους μισθούς.

40 Στα πλαίσια της νεοκλασικής θεωρίας Εμπορίου και ορισμένων άλλων αντίστοιχων 

κριτηρίων και υποδειγμάτων, οι Tondl & Traistaru-Siedschlag (2006) στο GVA και στο 

ποσοστό αύξησης αυτού, η βαθύτερη Εμπορική Ολοκλήρωση στην Ευρωζώνη είχε μία 

εντονότερη άμεση θετική επίδραση στο συγχρονισμό των περιφερειακών κύκλων Ανάπτυξης 

εντός της. Τούτο και ορισμένα άλλα συμπεράσματα συνάδουν με τις μακρο-οικονομικές 
διαταραχές κάθε συγκεκριμένης περιφέρειας κατά την πορεία προς την ΟΝΕ.
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βιομηχανικό TFP, την τεχνολογική Διάχυση και το τεχνολογικό κενό, οι Scherngell et 

al. (2007) με ένα ‘fixed effect panel regression model’, που ενσωματώνει και τη 

χωρική αυτό-συσχέτιση, η δια-περιφερειακή τεχνολογική Διάχυση και η επίδραση της 

Παραγωγικότητας εμφάνιζαν σημαντικό βαθμό γεωγραφικής Συγκέντρωσης. Τούτο 

ενισχύει την υπόθεση εγκατάστασης των επιχειρήσεων με βάση τις τρέχουσες 

συνθήκες τεχνολογικής Διάχυσης.

3.4.3 ‘Cross-sectional analysis’

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Anselin (1988) οι χωρικές επιδράσεις εισάγονται 

στην ανάλυση της διαδικασίας Σύγκλισης με τη διαστρωμματική (‘cross-sectional’) 

προσέγγιση. Στην πράξη, τα χωρικά υποδείγματα εξάρτησης αποτελούν ένα βασικό 

εναλλακτικό έμμεσο τρόπο ελέγχου των επιδράσεων των δια-περιφερειακών ροών ή 

των χωρικών επιδράσεων της αλληλεξάρτησης στη Μεγέθυνση και στη Σύγκλιση. Σε 

αρχικό επίπεδο, η χωρική εξάρτηση εισάγεται σε ένα υπόδειγμα μέσω του SAR41. Μία 

εναλλακτική εκδοχή της ενσωμάτωσης των χωρικών επιδράσεων προτείνεται και 

μέσω SEM. Αμφότερα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής ανάλυσης από τους 

Anselin & Bera (1998).

Με την εισαγωγή της διαστρωμματικής ανάλυσης σε κάθε χωρικό πεδίο (δήμοι, 

επαρχίες, περιφέρειες ή χώρες) η χωρική εξάρτηση μεταξύ των διαστρωμματικών 

μονάδων σε κάθε σημείο του ‘Χρόνου’ καθίσταται εξόχως σημαντική. Η χωρική 

εξάρτηση δηλώνει ότι εξαιτίας των επιδράσεων της Διάχυσης, ως προς τις εμπορικές 

ροές ή την Απασχόληση που στηρίζεται στο commuting, οι γειτονικές περιφέρειες 

πιθανώς να εμφανίζουν όμοια οικονομική επίδοση. Επ’ αυτού, οι σχετικές σημειώσεις 

των Angulo et al. (2008) για την επέκταση των παραδοσιακών υποδειγμάτων panel 

data (εισαγωγή της χωρικής διάστασης) φέρνουν στο προσκήνιο της διαστρωμματικής 

ανάλυσης τις διαπιστώσεις των Pesaran (2006) και Elhorst (2003).

41 Το SAR ή εποχιακή αυτοπαλίνδρομη συνιστώσα θεωρείται το κύριο οικονομετρικό 

εργαλείο σε εμπορικές και οικονομικές χρονολογικές σειρές. Η μέτρηση του SAR ακολουθεί 

συγκεκριμένα στάδια, όπως ορίζουν οι σχετικοί Δείκτες των σταδίων αυτών. Τούτοι οι 

Δείκτες είναι ο κινητός μέσος, οι κεντρικοί κινητοί μέσοι, η εποχιακή συνιστώσα και οι 

εποχιακοί Δείκτες (Ανδρικόπουλος, 2003: 417-419).
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Το κυριότερο, εντούτοις, πρόβλημα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας εντοπίζεται στη 

μη διαθεσιμότητα χωρικών δεδομένων. Η διαθεσιμότητα χωρικών δεδομένων είναι 

σχετικά περιορισμένη και σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να διαθέτουμε 

εναρμονισμένα set δεδομένων, που να επιτρέπουν παράλληλα περιφερειακές 

συγκρίσεις (Arbia & Piras, 2005: 11-12). Ταυτοχρόνως, αν και η ανάλυση τούτη

προέρχεται από τη νεοκλασική θεωρία, δεν επιτρέπει έλεγχο εγκυρότητας της 

νεοκλασικής θεωρίας έναντι των υπολοίπων θεωριών. Επί παράδειγμα, το ‘cross

sectional regression’ δεν επιτρέπει το διαχωρισμό της νεοκλασικής θεωρίας από τη 

θεωρία της Ενδογενούς Ανάπτυξης.

Ένα δεύτερο μειονέκτημα αφορά στο περιεχόμενο της πληροφόρησης. Για να 

ακολουθήσουμε μία ανάλυση β-Σύγκλισης συνήθως διακρίνουμε δύο σημεία, την 

αρχική και την τελική περίοδο. Το μέσο ετήσιο ποσοστό Ανάπτυξης υπολογίζεται 

τότε από αυτές τις δύο τιμές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν επιτρέπει να ληφθεί υπόψη η 

πραγματική διαχρονική εξέλιξη. Και το τρίτο και τελικό μειονέκτημα, αφορά στην 

παράλειψη της χωρικής διάστασης των υποδειγμάτων β-Σύγκλισης, κάτι που 

επισημάνθηκε έντονα και από τον Danny Quah (1996c). Έως πρόσφατά, χώρες και 

περιφέρειες αντιμετωπίζονταν ως ανεξάρτητες οικονομίες, χωρίς καμία 

αλληλεξάρτηση. Ωστόσο, σε περιφερειακό επίπεδο, το ενδιαφέρον εστιάζει στη 

χωρική Διάχυση και στην αλληλεπίδραση γειτονικών περιφερειών. Παράλληλα, 

(Cette, 2005: 59, 60-61, 64, 66), οι εκτιμήσεις των μακρο-οικονομικών μεταβλητών, 

όπως η Απασχόληση, οι ώρες Απασχόλησης, το GDP κοκ, εμφανίζουν περιορισμούς 

στις διαστρωμματικές συγκρίσεις, καθώς οι ορισμοί αυτών και τα συνήθη Μέτρα 

Μέτρησής τους ποικίλουν από χώρα σε χώρα και πιθανώς να αλλάζουν στο πέρασμα 

του ‘Χρόνον’. Τούτο σημαίνει ότι διεθνείς συγκρίσεις και μακροπρόθεσμες αναλύσεις 

πιθανώς να υπόκεινται ή να εμφανίζουν ένα περιθώριο λάθους.

Στο ρεύμα του ‘cross-sectional analysis’ τα αρχικά ευρήματα των Barro & Sala-i- 

Martin (1991)42 υποδήλωναν ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες εμφάνισαν β-Σύγκλιση σε

42 Εξετάζοντας την περιφερειακή εισοδηματική Σύγκλιση σε επτά κράτη μέλη (αρχικά έξι και 

το Ηνωμένο Βασίλειο) από τη δεκαετία του 1950 οι τιμές στο Συντελεστή Σύγκλισης 

διαφέρουν τόσο ως προς την κάθε εξεταζόμενη υπο-περίοδο (1,78 για την περίοδο των αρχών 

του 1950 και έως το 1985, 2% τη δεκαετία του 1950, 2,4% την επόμενη δεκαετία, 1,3% τη
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ποσοστό πλησίον του 2%. Ωστόσο, υπογράμμιζαν ότι η περιφερειακή εισοδηματική 

Σύγκλιση ήταν ασθενέστερη απ’ ό,τι στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερα τα τελευταία 40 έτη, οι 

διάφορες ερευνητικές προσπάθειες που ακολούθησαν, και ορισμένες παρατίθενται 

στη συνέχεια, σημείωναν τη σημαντική πτώση της πορείας της Σύγκλισης από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1970. Στην πορεία αυτή, τελικά, δεν περιλαμβάνονταν οι 

περιφέρειες Στόχουΐ. Η κύρια κριτική που ασκήθηκε στους Barro & Sala-i-Martin 

συνίσταται στο γεγονός ότι δεν αναφέρονται στην κατάσταση εντός των χωρών και 

κυρίως επικεντρώνονται στις χώρες που συνέθεταν τον ευρωπαϊκό πυρήνα. Λίγα έως 

ελάχιστα αναφέρονται για τις φτωχότερες νότιες περιμετρικές περιοχές. Τούτα τα 

μειονεκτήματα έρχονται να υπερκερασθούν από άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις.

Με δεδομένα GDP (PPS) και προσαρμοσμένα σε εθνικό επίπεδο οι Paas & Schlittle 

(2006: 8, 14, 16)43 κατέληξαν ότι η εκτιμώμενη μέση απόλυτη Σύγκλιση ήταν 1,4% 

για την EE-25 (ΕΕ-15: 1,5%), υπονοώντας ότι θα απαιτηθούν 49 έτη για τον 

περιορισμό των αρχικών περιφερειακών διαφορών στο εισόδημα των 25 και 

αντίστοιχα 47 έτη για εκείνες των 15. Η παράμετρος β  δεν ήταν στατιστικά σημαντική 

στο περιφερειακό επίπεδο EE-25 και επομένως δεν αποδείχθηκε η υπόθεση της 

απόλυτης Σύγκλισης44. Στη σχετική Σύγκλιση, και με την εισαγωγή 

ψευδομεταβλητών, οι τιμές διαφοροποιούνται. Στις περιφέρειες επιπέδου ΕΕ-10 η 

παράμετρος β  είναι αρνητική. Οι εκτιμήσεις δηλώνουν ότι μία έντονη διαδικασία 

Απόκλισης έλαβε χώρα μεταξύ των περιφερειών των 10 Νέων Κρατών Μελών, με 

αυξανόμενες ετήσιες περιφερειακές Ανισότητες κατά 2,2% την περίοδο αυτή, ενώ και 

σε εθνικό επίπεδο η προσέγγιση στα Νέα Κράτη Μέλη κατευθύνθηκε κυρίως από και

δεκαετία του 1970, 1,1% τη δεκαετία του 1980) όσο και ως προς την τιμή ανά χώρα 

(Ηνωμένο Βασίλειο 3%, Ισπανία 2,3%, Γερμανία 1,4%, Γαλλία 1,6% και Ιταλία 1%).

43 Χρησιμοποιείται για την ακρίβεια η OLS και το Moran-1-Test για τη διερεύνηση της 

χωρικής αυτό-συσχέτισης και της χωρικής αλληλεπίδρασης στις περιφέρειες της ΕΕ.

44 Τούτο αποτυπώθηκε και από τους Neven & Gouyette (1995/1994), όπου κατά τη δεκαετία 

1980 καταγράφουν τιμή 1,1% στο ποσοστό Σύγκλισης, παρόμοιο με εκείνο των Barro & Sala- 

i-Martin (1995/1991). Πιο έντονη είναι, όμως, η Σύγκλιση στο πρώτο μισό (β=2% έναντι 

β=0,42%), ενώ και οι διαφορές κάθε χώρας παραμένουν σημαντικές. Καθώς, όμως, το GDP 

αναφέρεται ως προς το μέσο επίπεδο ολόκληρης της ΕΕ και όχι σε κατηγορίες (βόρειες - 

νότιες) τούτο φαίνεται με τη σειρά του να οδηγεί σε μία παραπλανητική αξιολόγηση.
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προς ορισμένες περιφέρειες υψηλής Ανάπτυξης. Σε παρόμοιο πλαίσιο, οι Crozet & 

Koening (2007: 4-5) υπογραμμίζουν την έντονη Απόκλιση στο GDPpc, ενώ στη 

συνολική χρονική περίοδο 1980-2000 και σε εκείνη ανά υπο-περίοδο, τα 

αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνα μόλις προγενέστερα των Paas & 

Schlitte (2006). Μία έτερη προσέγγιση από τον Javier Corral Mora (1997), 

συγκρινόμενη με εκείνη των L0pez-Bazo ei.al (1996), διαπίστωνε ότι η εξέταση της 

Σύγκλισης για όλο το δείγμα και η εκτίμηση της καμπύλης Kuznets δεν συνιστούσε 

την παρουσία ενός διακριτού ‘convergence clubs’ στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Gabrielle Tondl (1997a/1997b) στην όλη ανάλυση των Ανισοτήτων η 

επιλογή της χρονικής υπο-περιόδου παίζει σημαντικό ρόλο45. Σε επίπεδο ΕΕ-12, ο 

Συντελεστής β  κινήθηκε από 1,3% (1975-1980) στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο του 

1,2% (1980-1986) και ακολούθως στο 1,2% (1986-1992). Η πορεία της ταχύτητας 

Σύγκλισης την περίοδο 1950-1973 διαφοροποιείται και εδώ με την πάροδο του 

‘Χρόνου’ και εξαρτάται από το αν αναφέρεται στη Σύγκλιση μεταξύ κεντρικών 

περιφερειών, νότιων περιοχών ή στη δυτική Ευρώπη συνολικά.

Παρόμοια μεθοδολογική προσέγγιση και χρονική αναφορά 1980-2003 από τους Arbia 

ei al. (2006)46. Κατά την εξέταση, περιφέρειες στην αρχή της περιόδου με επίπεδο 

κατά κεφαλήν εισοδήματος πολύ κάτω του μέσου έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα 

να βελτιώσουν τη σχετική τους θέση τα επόμενα 15 έτη. Αντιστρόφως ανάλογα 

εμφανίζονται τα δεδομένα για τις περιφέρειες άνω του μέσου. Τούτο σημαίνει ότι οι 

φτωχότερες προσεγγίζουν τις πιο πλούσιες, αλλά η εν λογω διαδικασία είναι πολύ 

αργή (κατανομή πιθανοτήτων στη διαγώνιο των 45°). Υπό τη βάση ανάλυσης του

45 Οι Jan Fagerberg και Bart Verspagen (1996), που επίσης διερευνούν για β-Σύγκλιση στο 

κατά κεφαλήν εισόδημα, διέκριναν τη διαδικασία της Σύγκλισης σε υπο -περιόδους: 1950

1970 και 1970-1990. Η περιφερειακή Σύγκλιση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη κατά την πρώτη 

περίοδο, ενώ με το γραμμικό Συντελεστή β οι τιμές διαφέρουν. Χρησιμοποιώντας στοιχεία 

και από άλλες πηγές, οι εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως τούτα να υποφέρουν από 

λάθη.

46 Περιγράφεται ο νόμος της Κίνησης στην cross-sectional κατανομή στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα και στα συστατικά αυτού. Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά γραφικά στοιχεία και 

εκτιμητές (‘siacked’ και ‘highesi density ploi ). Όλες οι μεταβλητές αναφέρονται στο μέσο 

ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβάνοντας 184 περιφέρειες επιπέδου NUTS2.
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GVA και των διαφόρων επί μέρους συνιστωσών του, και συνδυάζοντας στοιχεία και 

δεδομένα από τα panel data και το ‘cross-sectional analysis’ το καλάθι των διαφόρων 

επί μέρους προσεγγίσεων αποδεικνύεται αρκετά διαφωτιστικό. Οι Debarsy & Ertur

(2006) διακρίνουν μεταξύ ‘Black sheep vs. Wealthy islet’ και την εμφάνιση δύο 

‘convergence club ’ μεταξύ δυτικοευρωπαϊκών και ανατολικών περιφερειών, όπου 

παραδόξως εντονότερη ετερογένεια καταγράφεται στις πρώτες (σ-Σύγκλιση Δύσης 4, 8 

έναντι 2 σε Ανατολικές). Παρ’ όλα αυτά, δεν πιστώνεται ένα κλασικό υπόδειγμα- 

πρότυπο ‘convergence clubs’, με την έννοια και μόνο της μη επαρκούς εξειδίκευσης 

αυτού.

Οι Corrado et al. (2004) καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η Παραγωγικότητα της 

περιόδου 1975-1999 ήταν περισσότερο συγκεντρωμένη σε περιοχές όπου ο 

πληθυσμός αυξάνει με ρυθμό μεγαλύτερο του μέσου. Οι Herz & Vogel (2003), ομοίως 

με προγενέστερες διαπιστώσεις, σημειώνουν ότι η Σύγκλιση κατευθύνθηκε μεταξύ 

χωρών. Παρατηρούνται δε ίχνη σχετικής β-Σύγκλισης, ενώ είναι οι δομικές 

μεταβλητές που καθορίζουν την Περιφερειακή Μεγέθυνση. Σύμφωνα με τους Niebuhr 

& Stiller (2003) οι Ανισότητες της περιόδου 1995-1999(2000) στην οικονομική Δομή 

αντανακλούν τις αντίστοιχες Ανισότητες στον καταμερισμό της ‘Εργασίας’, 

διαμορφώνοντας χωρικές κατηγοριοποιήσεις και μία λειτουργική σύνδεση μεταξύ 

αυτών. Περισσότερο από εμφανής είναι η διασύνδεση χωρικών κατηγοριών, 

πληθυσμιακής πυκνότητας και επιπέδου Παραγωγικότητας τούτων των χωρικών 

κατηγοριών. Οι δε Haaland et al. (1998) σε μία προγενέστερη περίοδο διερεύνησης 

(1985-1995) καταγράφουν μία ευδιάκριτη διαδικασία Απόλυτης και Σχετικής 

Συγκέντρωσης της βιομηχανίας, ενώ οι Fingleton et al. (1996), πέρα από μία χωρική 

αυτοσυσχέτιση, μία αντίστοιχη διασύνδεση περιφερειακού GVApc με τις φάσεις του 

κοινού επιχειρηματικού κύκλου (1975-1980, 1980-1986/1987, 1986/1987-1992/1993). 

Εντός του πλαισίου του ‘cross-sectional analysis’ και διευρύνοντας το πεδίο εξέτασης 

ως προς το επίπεδο Ανάπτυξης και το χωρικό καταμερισμό οι Acedo Montoya & 

Haan de (2007) καταδεικνύουν την υπόθεση ύπαρξης ενός ‘national border effect’. 

Αντιθέτως, οι Roberts & Setterfield (2007) επιχείρησαν να ενταχθεί η διάσταση του 

‘Χώρου’ στην Ενδογενή θεωρία Μεγέθυνσης. Αποκαλύπτεται μεγάλη έκταση 

Ανισοτήτων μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων περιφερειών σε Βέλγιο, Γερμανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία και Νορβηγία. Με εξαίρεση Δανία και Ελβετία από
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τη μία και Ελλάδα και Πορτογαλία από την άλλη, όλες οι χώρες είχαν περιφέρειες 

τόσο στην ανώτερη (‘επιφάνεια’) όσο και στην κατώτερη (‘βυθός’) βαθμίδα βάσει της 

κατανομής του GVApc.

Η διαστρωμματική προσέγγιση χρησιμοποιείται και ως προς τις τάσεις σε 

περιφερειακή Απασχόληση-Ανεργία. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης την προσέγγιση 

των Perugini & Signorelli (2009: 23-24), η ανάλυση έδειξε ότι η μακροχρόνια 

Ανεργία επηρέασε σημαντικά τα ποσοστά Απασχόλησης, με μία σταθερά υψηλή τιμή 

του σχετικού Συντελεστή. Ταυτοχρόνως, το επίπεδο Οικονομικής Ανάπτυξης 

(περιφερειακό GDPpc) επηρέασε θετικά τόσο το ποσοστό Απασχόλησης όσο και το 

αντίστοιχο ποσοστό μακροχρόνιας Ανεργίας. Σε επίπεδο ΕΕ-11, η Annekatrin 

Niebuhr (2002: 4, 5, 9, 12, 21) με παραδοσιακές cross-section παλινδρομήσεις47 και 

διάφορα οικονομετρικά και στατιστικά εργαλεία υπογραμμίζει μία σημαντική χωρική 

εξάρτηση, όπου περιφέρειες με υψηλά ποσοστά Ανεργίας και περιοχές με ορισμένες 

επιθυμητές συνθήκες στην αγορά ‘Εργασίας’ τους έτειναν να ομαδοποιούνται στο 

‘Χώρο’. Η αλλαγή ειδικότερα στην περιφερειακή Ανεργία μεταξύ 1986-1998 

σχετιζόταν με μία αυξανόμενη συγκέντρωση προβλημάτων στις αγορές ‘Εργασίας’, 

ανταποκρινόμενο τούτο ευθέως με την έντονη Πόλωση των Overman & Puga (2000). 

Τα επί μέρους, όμως, συμπεράσματα ως προς το commuting, τη μετανάστευση και το 

δια-περιφερειακό Εμπόριο φαίνεται να δυσχεραίνουν την εξαγωγή μίας καθαρής 

θέσης, ενώ και οι ομαδοποιήσεις (‘clusters’) στην Ανεργία παρατηρούνταν και μεταξύ 

ή/και εντός συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών.

Μία άλλη ομάδα προσεγγίσεων επιτρέπει αξιολόγηση της επίδρασης των χωρικών 

διαφορών Παραγωγικότητας - ποσοστών Απασχόλησης ή/και Ανεργίας. Σε τούτο 

αναφέρονται καταρχήν οι Roberto Ezcurra και Pedro Pascual (2006: 1-4, 6). 

Αξιολογώντας τη συνολική cross-sectional κατανομή και αποφεύγοντας τους 

μεθοδολογικούς περιορισμούς της συμβατικής ανάλυση Σύγκλισης σταθερών 

παλινδρομήσεων, παρατηρείται μία σταθερή περιφερειακή κατανομή στο GDPpc όλης 

σχεδόν της περιόδου (1980-2002), με σημαντικές όμως διαφορές στις εκτιμώμενες

47 Σύμφωνα με την Enflo (2006: 5), η τυπική ανάλυση παλινδρόμησης μέσω cross-section 

λαμβάνει μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ μίας αρχικής κατάστασης και του μέσου ετήσιου 

ποσοστού μεταβολής της κατά τις επόμενες περιόδους, ως απόδειξη της υπόθεσης της β- 
Σύγκλισης.
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Συναρτήσεις Πυκνότητας. Εντοπίζεται παράλληλα και μία αύξηση στην πιθανότητα 

μαζικής συγκέντρωσης γύρω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο την περίοδο αυτή. Όλα τα 

στοιχεία οδηγούν προς μία διαδικασία περιφερειακής Σύγκλισης (Συντελεστής 

Μεταβλητότητας 1980-2002: +6%).

Συνδέοντας το υπόδειγμα core-periphery του Krugman και τα cross-sectional data της 

περιόδου 1985-2000, η Niebuhr (2004) σε έτερη προσέγγιση επιβεβαιώνει το βασικό 

εύρημα των περισσότερων συναφών μελετών: Οι συνδέσεις που αναπτύσσονται από 

την πλευρά της ζητησης επηρεάζουν τη γεωγραφική κατανομή των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Σε ένα γενικότερο επίπεδο αναφοράς (χώρες OECD) της περιόδου 

1960-1999 (Brodzicki, 2005: 10), η σχετική εγκατάσταση εντός ή με αναφορά στη 

διευθέτηση της Οικονομικής Ολοκλήρωσης της ΕΕ, δεν σημαίνει ότι τούτη έχει και 

μία σημαντική επίδραση στη μακροπρόθεσμη Ανάπτυξη, αντίθετα με ό,τι 

διακηρύσσουν τα υποδείγματα NEG γύρω από το διαχωρισμό core-periphery. Ίσως 

τούτο να οφείλεται και στο OLS που υιοθετείται (υστερούσες τιμές στο GDPpc κοκ) 

και να επηρεάζεται έντονα από τη δυναμική φύση της διαδικασίας της Ανάπτυξης. 

Εκτός, όμως, από την καθαρή μορφή της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης, 

έχει επιχειρηθεί από ορισμένους ερευνητές η εισαγωγή του cross-sectional analysis

σε fixed effects models, τον πυρήνα δηλαδή των panel data models, με στόχο να 

ξεπερασθούν τα προβλήματα της χωρικής ετερογένειας και της χωρικής εξάρτησης. 

Είναι απολύτως λογικό με τη χρήση των προσεγγίσεων μέσω fixed effects να είμαστε 

περισσότερο σίγουροι στις υποθέσεις μας, με την εισαγωγή ωστόσο της χωρικής 

εξάρτησης δύναται να συλλάβουμε την επίδραση της χωρικής αλληλεξάρτησης και 

την επίδραση των μεταβλητών που έχουμε αποκλείσει από την ανάλυση.

Σύμφωνα με τους Arbia & Piras (2005: 11, 16, 20) η εφαρμογή ενός υποδείγματος 

cross-section με fixed effects πλεονεκτεί έναντι άλλων στα ζητήματα της Σύγκλισης. 

Σε πρώτο βαθμό περιλαμβάνει ένα „χωρικό λάθος’ της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Συνδυάζοντας διάφορα εργαλεία (SEM και στοχαστικό SAR, Moran I, 2 tests στο LM 

και β-Σύγκλιση) το κατά κεφαλήν εισόδημα φαίνεται να εμφανίζει πάντα μία 

σημαντικά θετική χωρική αυτοσυσχέτιση, με εξαίρεση την περίοδο 1986-1998. Με 

την εισαγωγή στο υπόδειγμα του Συντελεστή Χωρικής Αυτοσυσχέτισης επέρχεται μία 

«προκατάληψη» στην όλη ευρωπαϊκή πορεία Ανάπτυξης.
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Με βάση το GDP (Llano et al. 2009: 2, 5, 6, 8-9) ή το περιφερειακό GDP και την 

Ανεργία (Polasek & Sellner, 2008: 3-4, 5, 21), και στα πλαίσια της διαδικασίας των 

Chow & Lin (1971)48 γη σχετική μεθοδολογία πλεονεκτεί και ως προς τον περιορισμό 

του προβλήματος της παράλειψης ή μη ενσωμάτωσης δεδομένων49 και πληθώρα 

εργαλείων, είναι πλέον δυνατή η ένταξη όλων των δεδομένων σε ένα υπόδειγμα. Οι δε 

Angulo et al. (2008: 12), αν και υποστηρίζουν τη χρησιμότητα αυτής, εντούτοις 

προκρίνουν το γεγονός-διαπίστωση ότι θα απαιτηθεί επί του προκειμένου πρόσθετη 

εμπειρική έρευνα και παρατήρηση.

3.4.4 ‘Intra-distribution dynamics’ και ‘Markov chain analysis’

Η μεθοδολογία panel data εμφανίζει ένα κοινό σημείο αναφοράς με τη ‘Markov chain 

analysis’ καθότι και οι δύο έχουν ως υπόθεση μία κατανομή Εισοδήματος σε 

Ισορροπία, όπου κάθε περιφέρεια καταλαμβάνει τη δική της θέση σε μία σειρά 

συνεχόμενων Εισοδημάτων. Η κατανομή του μεμονωμένου ‘steady state income’ από 

το ‘panel data analysis’, το ‘ergodic probability limit’ και τα ‘Markov chain analysis’ 

συνθέτουν στην ουσία το ίδιο φαινόμενο. Καθώς τα αποτελέσματα του ‘panel data 

analysis’ αποκαλύπτουν ότι το steady state αλλάζει σε συνεχόμενες περιόδους, 

αντανακλώντας τις βαθύτερες δομικές αλλαγές στην οικονομία, αναλογικά θα 

αναμενόταν η Πιθανότητα Μετάβασης σε διαφορετικό επίπεδο Εισοδήματος. Εφόσον 

η οικονομία βρίσκεται υπό δομικές αλλαγές είναι απολύτως λογικό να επηρεάζεται το 

επίπεδο του Εισοδήματός της. Τούτο θα συνοδευόταν από μία αλλαγή στην πολιτική, 

με μία μετατόπιση προς μία νέα πορεία Ανάπτυξης, δηλαδή την αντικατάσταση του 

Φυσικού από Ανθρώπινο Κεφάλαιο στη διαδικασία Συσσώρευσης. Τούτο αντιθέτως

48 Με τη διαδικασία του Chow επιτυγχάνεται έλεγχος ομοιογένειας στους Συντελεστές, με την 

έννοια ότι αυτοί οι δύο δεν διαφέρουν στατιστικά ανά υπό-περίοδο και στα δύο υποδείγματα. 

Έλεγχος σταθερότητας των Συντελεστών του υποδείγματος απαιτεί εκτίμηση αυτού για υπο - 

περιόδους και έλεγχο σταθερότητας των Συντελεστών με το Κριτήριο του Chow για 

στατιστικές εκτιμήσεις και το Κριτήριο του likelihood-ratio-statistic για τα δυναμικά 

υποδείγματα. Ανάλογοι έλεγχοι ομοιογένειας πραγματοποιούνται και με τη γενικευμένη F- 

statistic και τις ψευδομεταβλητές (Ανδρικόπουλος, 2003: 71-78).

49 Επ’ αυτού μία λεπτομερή προσέγγιση προσφέρουν οι Lesage & Pace (2004).
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δεν θα λάμβανε υπόψη το ομοιογενές στο ‘Χρόνο’ Markov model50. Επομένως 

δύναται να υποστηριχθεί ότι το ‘panel data analysis’ παρέχει μία πιο συνεκτική 

πληροφόρηση.

Η βιβλιογραφία στα υποδείγματα τύπου ‘Markov switching’ εμφανίζει μία συνεχή 

πρόοδο και τα παραγόμενα συμπεράσματα φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος51. 

Η συγκεκριμένη μορφή των υποδειγμάτων αυτών υποθέτει ότι γνωρίζουμε εξαρχής 

τον αριθμό των χωρικών μονάδων-περιφερειών. Τούτο αποτρέπει το πρόβλημα της 

υποχρεωτικής επιλογής, το οποίο και απαιτεί έλεγχο υποθέσεων. Παρ’ όλα αυτά, το 

πρόβλημα συνήθως απαντάται σε μη γραμμικά υποδείγματα και το αποτέλεσμα είναι 

οι κανονιστικές συνθήκες της ασυμπτωτικής θεωρίας να μην λαμβάνονται πλέον 

υπόψη (Otranto & Gallo, 2001: 3).

Με βάση τις σχετικές επισημάνσεις της βιβλιογραφίας είναι χρήσιμο να αποτυπωθούν 

και να προσδιορισθούν επακριβώς ορισμένες κύριες διαστάσεις του ‘Markov chain 

analysis’ και των ‘intra-distribution dynamics’, όπως παρατίθενται από τους Quah 

(1996c) και Enflo (2006: 5, 6). Καταρχήν, το Διάγραμμα Πυκνότητας kernel μπορεί 

να νοηθεί ως ένα ομαλό, συνεχές και μη ευαίσθητο Διάγραμμα στην επιλογή του

50 Ιδιαιτέρως στο σκέλος των υποδειγμάτων που ενσωματώνουν εξίσου τη χωρική και τη 

χρονική διάσταση ανατρέχουμε στις σχετικές προσεγγίσεις των Otranto (2005), LeGallo 

(2004) και Harvey & Koopmans (1997) υπό μία σύντομη αναφορά. Λεπτομέρειες επ’ αυτού 

δίνονται σε επόμενα Κεφάλαια.

51 Μία εφαρμογή των νέων προσεγγίσεων με ‘Markov switching’ δίνουν αναλυτικά οι Gallo &

Otranto (2004: 1-2), όπου υποθέτουν περιόδους υψηλής και χαμηλής αστάθειας,

αντιπροσωπεύοντας αναλόγως το επίπεδο του 'ergodic Markov chain’ στο οποίο η 

Πιθανότητα Μετάβασης συνιστά μία εξαρτημένη μεταβλητή. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται αναφέρονται σε χρηματιστηριακούς δείκτες πέντε ασιατικών χωρών την 

περίοδο 1994-2004. Οι έντονες αλλαγές στην παρατηρούμενη αστάθεια επιτρέπει την 

υιοθέτηση από τα ‘Markov switching models’ των συντελεστών GARCH, όπου 

απομονώνονται ‘υψηλή’ (‘συνήθης-κανονική’) και ‘χαμηλή’ (‘διαταρακτική’) αστάθεια ή 

κατανομή. Λόγω του γεγονότος ότι τα υποδείγματα GARCH και τα κλασικά ‘Markov 

switching’ δεν συλλαμβάνουν όλους τους Μηχανισμούς Μετάβασης που παρατηρούνται στις 

Αγορές, προτείνονται τα ‘Multi-State Switching Models’. Πέρα από τις σχετικές επισημάνσεις 

των Gallo & Otranto (2004), ο ερευνητής δύναται να ανατρέξει στους Brunetti et al. (2003) 

και Otranto (2003) για περισσότερες λεπτομέρειες.
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λεγάμενου ‘bin width’. Επιτρέπει εκτίμηση του διαφοροποιημένου σχήματος των επί 

μέρους κατανομών και συνεπώς με τους Πίνακες Πιθανοτήτων Μετάβασης αναλύεται 

η σχετική παρουσία και Κινητικότητα των επί μέρους κατανομών. Τα ‘transition 

probabilities’, από την άλλη πλευρά, μετρούν το βαθμό στον οποίο η Απασχόληση ή 

το επίπεδο Εισοδήματος χωρικών μονάδων-περιφερειών είναι πιθανό να παραμένουν 

διαχρονικά στην κατάσταση από την οποία ξεκίνησαν ή το βαθμό στον οποίο 

εντοπίζονται ενδείξεις Κινητικότητας στις σχετικές κατανομές. Μία συνεχής 

διαφοροποίηση των σχετικών Πινάκων οδηγεί σε μία steady state κατανομή, όπου η 

πρόσθετη διαφοροποίηση δεν έχει καμία επίδραση, και σε ένα μοναδικό steady state, 

το γνωστό ‘ergodic distribution’ ενός συστήματος. Το ‘ergodic distribution’ για την 

ακρίβεια δίνει πληροφορίες για τις εσωτερικές (εγγενείς) δυναμικές του εκτιμώμενου 

συστήματος και είναι ως εργαλείο πολύ χρήσιμο για την ποσοτικοποίηση52.

Η προσέγγιση μέσω ‘Markov chain’ περιλαμβάνει και ένα σημαντικό αριθμό 

περιορισμών, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Fingleton(1999c: 20). Οι περιορισμοί 

τούτοι σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη με 

τρόπο εμφανή οι εγγενείς δυναμικές των χωρικών μονάδων-περιφερειών. Τούτο 

επηρεάζει την Παραγωγικότητα και το επίπεδο του steady state. Κατά δεύτερον, δεν 

βρίσκεται σε σαφή σύνδεση με κάποια συγκεκριμένη οικονομική θεωρία, ενώ αγνοεί 

το ρόλο της χωρικής αλληλεξάρτησης και συνεπώς τη γνωστή ‘sticky mobility’, η 

οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική σε διάφορες εμπειρικές εφαρμογές.

Καθώς, όμως, το περιεχόμενο της στοχαστικής Ισορροπίας είναι αρκετά ενδιαφέρον, 

το αντίστοιχο για τη ‘Markov chain’ δεν βρίσκεται σε αντίστοιχο επίπεδο, καθώς 

τούτη δεν παρέχει μία ‘ιδεώδη’ ανάλυση. Ενώ η οικονομική θεωρία αντιμετωπίζει μία 

μάλλον θολή εικόνα έναντι του ‘Markov chain', είναι δύσκολο να δημιουργηθούν ή 

να κτισθούν αντίστοιχα σενάρια. Οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, σε γενικές 

γραμμές, κατά τους Herz & Vogel (2003: 17) ως προς την περιφερειακή Σύγκλιση- 

Απόκλιση δυνητικά περιέχουν και ένα μεγάλο μέρος της παρατηρούμενης συνάφειας. 

Το πλεονέκτημα εν προκειμένω του ‘cross-sectional analysis’ έναντι του ‘Markov 

chain analysis’ είναι ότι επιτρέπει έλεγχο των υποθέσεων ως προς την επίδραση

52Σε αυτή την ποσοτικοποίηση απεικονίζεται ο περιφερειακός ευρωπαϊκός χάρτης, στην 

περίπτωση κατά την οποία οι Πιθανότητες Μετάβασης των χωρικών μονάδων -περιφερειών 

παρέμεναν αμετάβλητες, έως ότου προσεγγισθεί το steady state.
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διαφορετικών οικονομικών μεταβλητών στην Οικονομική Μεγέθυνση. Εν κατακλείδι, 

τα ‘Markov chain models ’ είναι συμβατά με τα διαφορετικά υποδείγματα Οικονομικής 

Μεγέθυνσης, αντίθετα με τη μεθοδολογία της β-Σύγκλισης, που υποθέτει ένα 

νεοκλασικό μηχανισμό. Αναλόγως του πλέον εξειδικευμένου τύπου του υποδείγματος 

δύναται να ενσωματώσει το νεοκλασικό ή/και το αντίστοιχο της Ενδογενούς 

Ανάπτυξης λόγω ακριβώς της διάκρισης του Εισοδήματος σε βαθμίδες, το οποίο δε 

λαμβάνεται ως ξεχωριστή μεταβλητή. Απόρροια τούτου είναι οι προσεγγίσεις να 

καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα, λόγω κυρίως των διαφορών στον αριθμό 

των εισοδηματικών τάξεων που ενσωματώνονται στα υποδείγματα τύπου Markov, 

όπου ένας μεγάλος αριθμός τάξεων εμφανίζει δυϊσμό στο σύστημα: Η εισοδηματική 

κατανομή ήταν περισσότερο συγκεντρωμένη γύρω από το μέσο, με την εμφάνιση ενός 

σημείου κορυφής (‘peak’) στην ανώτερη τάξη. Ταυτοχρόνως, η εξάπλωση στο 

διαστρωμματικό Εισόδημα μειώθηκε (Τυπική Απόκλιση από 0,27 το 1980 στο 0,25 το 

1989) (Quah, 1996a). Αντιστοίχως, μόνο τυχαίες αλλαγές παρατηρούνται στις 

εισοδηματικές μετακινήσεις (Fingleton, 1999b/1997).53

Συγκρίνοντας τις σχετικές παρατηρήσεις, ο Quah λαμβάνει την εισοδηματική 

Ανάπτυξη σε μία υπο-περίοδο (1980-1989). Η αρχική παρατήρηση είναι ότι οι 

εισοδηματικές Ανισότητες είναι μάλλον υψηλές, ενώ ο Fingleton αρχίζει με την 

παρατήρηση ότι το 1975 βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο. Αν και τούτες 

περιορίστηκαν κατά τη δεκαετία του 1980 δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι τα 

συμπεράσματα του πρώτου συνιστούν την εμφάνιση μίας περιορισμένης έκτασης 

μειούμενων Ανισοτήτων. Αντιθέτως, ο Fingleton καταλήγει σε συμπεράσματα, όπου 

πιθανώς το σύστημα να έχει ήδη προσεγγίσει την Ισορροπία. Στην πράξη, η 

ευαισθησία στην κατανομή οφείλεται στη χρονική περίοδο επιλογής και οι 

Πιθανότητες Μετάβασης αλλάζουν διαχρονικά λόγω αυτής ακριβώς τούτης της 

επιλογής. * 178

53 Συμπληρωματικά, (Fingleton, 1999c: 24), παρά τα προβλήματα που συνεπάγεται η 

εισαγωγή της χωρικής οικονομετρίας και η ενσωμάτωση διαταραχών στο υπόδειγμα, οι τάσεις

178 περιφερειών NUTS2 της περιόδου 1975-1995 επιπέδου ΕΕ-13 στο GVA, συνηγορούν στο 

γεγονός ότι οι εγγενείς περιφερειακές διαφορές δεν σχετίζονται με το απόθεμα Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου, στο οποίο η διαφοροποίηση αποδίδεται στην Αστικοποίηση και στην 

Περιμετρικότητα.
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Σε αντίθετη κατεύθυνση, ο Stefano Magrini (1999) με ‘Markov chain analysis’ στο 

κατά κεφαλήν εισόδημα επιπέδου ΕΕ-12 υιοθετεί μία διαφορετική και εναλλακτική 

τυπολογία της περιφερειακής κατηγοριοποίησης, τις FURs στα πρότυπα του Quah 

(1996a)54. Διαχωρίζει έντεκα τάξεις από ένα στατιστικό έλεγχο, ώστε να καθοριστεί 

και το κατάλληλο μέγεθος καθεμίας τάξης. Η στατική εισοδηματική κατανομή 

απεδείχθη περισσότερο περίπλοκη, διαμορφώνοντας δύο ομάδες: Περιφέρειες σε 

Γερμανία και Γαλλία με ένα ‘convergence club’ στην ανώτερη τάξη και περιφέρειες 

με δύο ‘twin peaked stationary income distribution’ με δύο τάξεις άνω και κάτω του 

μέσου και στις δύο. Με μία πρώτη ματιά, οι σχετικές διαπιστώσεις από τη ‘uni-modal 

distribution’ διαφέρουν εκείνες των Quah και Fingleton, κυρίως λόγω του μεγέθους 

των εισοδηματικών τάξεων. Με μεγαλύτερες τάξεις, η μικρότερη στατική κατανομή 

του Magrini θα οδηγούσε και εκείνη σε ‘uni-modal distribution’ Είναι, όμως, θετικό 

ότι καλύπτει σημαντική χρονική περίοδο, όπως επίσης τούτο πιστώνεται και για τον 

Fingleton. Επί τοις ουσίας, [Geppert et al. (2005)], μείωση των Ανισοτήτων 

καταγράφεται σε επίπεδο ανάλυσης μεταξύ χωρών και όχι περιφερειών. Φαίνεται 

τελικά οτι το παραγωγικό πλεονέκτημα της χωρικής Εγγύτητας δεν εξαλείφεται 

στην ‘οικονομία της Γνώσης’.

Υπό μία ευρύτερη χρονική περίοδο (1977-1994), οι Cuadrado-Roura et al. (2000) με 

βάση το ‘ergodic distribution’, υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία της Σύγκλισης ήταν 

πολύ αργή, και όση εν τέλει παρατηρείται οφείλεται σε μετατοπίσεις κατά την πρώτη 

περίοδο (1974-1984), ενώ για τη δεύτερη (1984-1994) η κατανομή δεν οδηγεί σε 

Ισορροπία, καθώς εμφανίζονται υψηλότερες τιμές στη Συγκέντρωση γύρω από 

χαμηλότερα επίπεδα Εισοδήματος. Συνήθως η περιορισμένη Σύγκλιση κατευθύνθηκε 

από τη σχετική επιδείνωση της κατάστασης στις περιφέρειες άνω του μέσου, παρά στη 

βελτίωση εκείνων κάτω του μέσου. Συνδέοντας τη ‘Markov system approach’ με το

54 Με τη νέα αυτή ομαδοποίηση μέσω FURs ασχολήθηκαν σε αναλυτικό επίπεδο και οι 

Magrini & Cheshire (2005). Με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, καθώς επίσης και εκείνες 

ορισμένων άλλων ερευνητών, οι δυναμικές της περιφερειακής κατανομής εστιάζουν σε 

ποικίλες χρονικές περιόδους και υπο-περιόδους. Σκοπός είναι η εξαγωγή μίας μέγιστης 

χρησιμότητας από τα υπάρχοντα δεδομένα έναντι των απλώς και μόνο διαφορετικών NUTS.
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‘ANOVA analyses’55 στο GDPpc είναι εμφανής η ετερογένεια των περιφερειακών 

συμπεριφορών.

3.4.5 ‘SURE’

Μία διαφορετική οικονομετρική εφαρμογή περιλαμβάνει ένα αρκετά χρήσιμο 

εργαλείο, το SUR. Τα υποδείγματα τύπου SURE αποτελούν μία από τις τέσσερις 

μορφές των γραμμικών συστημάτων με αλληλεξαρτώμενες εξισώσεις, και ειδικότερα 

εκείνων των συστημάτων που διακρίνονται ως διαρθρωτικά συστήματα. Άλλα 

συστήματα είναι τα περιοδικά συστήματα εξισώσεων, τα κατά ομάδες περιοδικά 

συστήματα και τα συμπαγή ή πλήρη συστήματα εξισώσεων. Στα συστήματα τύπου 

SURE προϋπόθεση αποτελεί να υπάρχει μία μόνο ενδογενής μεταβλητή σε κάθε 

διαρθρωτική εξίσωση και οι διαταρακτικοί όροι μεταξύ των εξισώσεων να μην 

συσχετίζονται (Ανδρικόπουλος, 2003: 339).

Τα υποδείγματα SUR εντάσσονται στην ομάδα χωρικών υποδειγμάτων χρονολογικών 

σειρών, που παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά από τον Zellner (1962), όπου κάθε 

εξίσωση παλινδρόμησης συνδέεται με μία διαφορετική τοποθεσία στο ‘Χώρο’ και οι 

γεωγραμμικές σχέσεις μορφοποιούνται με έμμεσο τρόπο μέσω του Πίνακα 

Μεταβλητότητας του συστήματος των εξισώσεων. Ως μέθοδος, η οποία είναι 

ισοδύναμη με τη GLSM, χρησιμοποιείται ευρέως στην εκτίμηση υποδειγμάτων που 

αναφέρονται στη ζήτηση και στην προσφορά αγαθών και λαμβάνει υπόψη το γεγονός 

ότι οι διαταρακτικοί όροι μεταξύ των εξισώσεων του συστήματος συσχετίζονται. Η 

μέθοδος του Zellner αποφεύγει την εκτίμηση μεροληπτικών και ασυνεπών εκτιμητών. 

Συνήθως, οι εκτιμητές μέσω SURE56 (οι γνωστοί BLUE) είναι ισοδύναμοι με

55 Με την ANOVA συνδέεται στενά η παλινδρόμηση με τη χρήση ψευδομεταβλητών. Η 

συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση σπάνια χρησιμοποιείται στην Οικονομική Επιστήμη. 

Εντούτοις, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνηθες εργαλείο στην Κοινωνική και στη Φυσική 

Επιστήμη (Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, Ιατρική Στατιστική και Επιδημιολογία). Η ANOVA 

πιθανώς να φαίνεται σύνθετη και συγκεχυμένη στον ερευνητή-μελετητή, καθώς περικλείει 

ποικίλες επιλογές, αναφερόμενες αυτές στο ‘Single Factor’, στο ‘Two-Factor with 

replication’ ή στο ‘Two-Factor without replication’ (Koop, 2000: 98).

56 Καθώς το υπόδειγμα και η μεθοδολογία του OLS υποθέτει ότι όλες οι εξισώσεις έχουν 

ακριβώς τις ίδιες επεξηγηματικές μεταβλητές, επί παράδειγμα το μέγεθος κάθε εισροής
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εκείνους των ελαχίστων τετραγώνων στην περίπτωση κατά την οποία οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές είναι ίδιες σε όλες τις εξισώσεις του συστήματος και οι διαταρακτικοί 

όροι αντίθετα δεν συσχετίζονται και είναι ισοδύναμοι εκείνων του GLSM. Συνεπώς, 

για την εκτίμηση, όπου εφαρμόζονται αλληλεξαρτώμενες εξισώσεις ταυτόχρονα, οι 

μέθοδοι που είναι γνωστοί από τη βιβλιογραφία ως μέθοδοι της πλήρους 

πληροφόρησης, περιλαμβάνουν εκτός εκείνων της 3-SLS και του FILM, και το SURE 

(Ανδρικόπουλος, 2003: 340-344).

Σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο, ο Anselin (1988) παρουσίασε μία εναλλακτική 

μορφή του SUR, το χωρικό SUR, όπου κάθε εξίσωση συνδεόταν με μία διαφορετική 

χρονική περίοδο57. Σε αντίθεση με το απλό SUR, η διεύρυνση στο χωρικό πεδίο 

περιλαμβάνει μία ευρύτερη διάσταση, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός 

των διαστρωμματικών ομάδων είναι μεγαλύτερος εκείνου των χρονικών περιόδων 

κάθε έρευνας, εισάγεται για το σκοπό αυτό η τεχνική των υποδειγμάτων panel data. 

Τούτο διαφοροποιεί τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η χρήση του 

εναλλακτικού SUR.

Κατά τους Petrakos et al. (2005: 16, 17), λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο 

αριθμό των παρατηρήσεων διαχρονικά και τον αντίστοιχο περιορισμένο αριθμό των 

κρατών-μελών με ολοκληρωμένες χρονολογικές σειρές δεδομένων στο GDPpc, η 

χρήση των SURE πλεονεκτεί λόγω του αυξανόμενου βαθμού ελευθερίας, καθώς 

ταυτόχρονα επιτρέπεται εκτίμηση διαφορετικών συντελεστών για καθεμία, ή έστω για 

ορισμένες, από τις μεταβλητές του υποδείγματος. Τούτη είναι η ουσία του 

εναλλακτικού SURE. Κατά κύριο λόγο, διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές στο 

επίπεδο των Ανισοτήτων σε όρους GDPpc: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν και τις υψηλότερες σχετικά ανισότητες, σε σχέση με

εξαρτάται από τις τιμές όλων των Εισροών, εάν οι εξισώσεις έχουν αντιθέτως διαφορετικές 

επεξηγηματικές μεταβλητές, ήτοι το μέγεθος κάθε Εισροής εξαρτάται μόνο από τις δικές της 

τιμές, τότε ένας καλύτερος εκτιμητής σε σχέση με τη μεθοδολογία του OLS δύναται να 

χρησιμοποιηθεί. Ένας τέτοιος εκτιμητής είναι συνεπώς το εναλλακτικό SURE (Koop, 2000: 

206).

57 Αναλυτικές επεξηγήσεις και παράθεση ορισμένων κύριων ερευνητικών προσπαθειών στη 

βάση της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης παρέχεται και από τους Johnston & 

DiNardo (eds.) (1997).
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Βέλγιο, Κάτω Χώρες και Ελλάδα. Με στόχευση την επίτευξη ενός μεγαλύτερου 

βαθμού συνεκτικότητας εισάγονται τρία εναλλακτικά υποδείγματα58. Αποδεικνύεται 

ότι οι επιδόσεις στη Μεγέθυνση και στο συνολικό επίπεδο των περιφερειακών 

Ανισοτήτων επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξή τους σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, ή 

ceteris paribus, στις οικονομίες με υψηλότερο ρυθμό Οικονομικής Ανάπτυξης 

εντοπίζονται οι υψηλότερες Ανισότητες. Στην ουσία, η διαδικασία σωρευτικής 

αιτιότητας και η νεοκλασική ήταν παρούσες και εμπειρικά αποδεδειγμένες, ενώ οι 

Ανισότητες ακολούθησαν ένα αντι-κυκλικό πρότυπο59.

Με το εναλλακτικό SUR ασχολήθηκαν οι Καμαριανάκης & LeGallo (2001: 7) για το 

GVA και την Απασχόληση, υπογραμμίζοντας ότι η Παραγωγικότητα και οι 

παράγοντες στους οποίους αυτή αναλύεται χαρακτηρίζεται και χαρακτηρίζονται από 

(θετική) χωρική συσχέτιση60. Με τη στατιστική συνάρτηση Moran I, όπως και στους 

Aten & Heston (2003: 4, 5-7, 10, 12), δημιουργούνται δύο περιοχές-τεταρτημόρια με 

‘spatial clustering’ και δύο με ‘spatial outliers’. Ειδικότερα με τις χωροχρονικές 

εξαρτήσεις των υποδειγμάτων SUR η σύνθεση της περιφερειακής οικονομίας (πρώτος 

παράγοντας) και η συν-διακύμανση με τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα (τρίτος 

παράγοντας) αλλάζουν τελικώς τις χωρο-χρονικές συσχετίσεις του SUR. Ο δεύτερος

58 Το πρώτο εξ αυτών υιοθετεί την υπόθεση ότι η επίδραση της Μεγέθυνσης στην 

ανισοκατανομή είναι ίδια για όλες τις χώρες, το δεύτερο υπόδειγμα την υπόθεση ότι όλες οι 

χώρες έχουν ίδιο επίπεδο GDPpc, ενώ το τρίτο υπόδειγμα συνδυάζει τις μεταβλητές των δύο 

προηγούμενων.

59 Ανάλογες προσεγγίσεις και από τους Artelaris et al. (2006) σε ένα δείγμα περιφερειών 

επιπέδου NUTS3 και Petrakos et al. (2006) σε επίπεδο ΕΕ-8. Στην πρώτη εξ αυτών, με το 

SURE αμφισβητούνται τα ευρήματα της κλασικής βιβλιογραφίας της Σύγκλισης, ομοίως και 

στους Petrakos et al. (2005). Με το χωρικό υπόδειγμα SURE λαμβάνονται υπόψη ορισμένες 

πλευρές της διαδικασίας της Σύγκλισης, όπως η προσωρινή αστάθεια, η χωρική αυτό - 

συσχέτιση και η χωρική ετερογένεια, οι οποίες σπανίως εξετάζονται συνδυαστικά. Στη 

δεύτερη, με το χωρικό SURE και ‘time series data’ αντιπαρατίθεται επί τοις ουσίας η 

νεοκλασική υπόθεση Σύγκλισης και η αντίστοιχη της σωρευτικής αιτιότητας των Solow και 

Myrdal.

60 Μία χρήσιμη σύγκριση επ’ αυτού μπορεί να γίνει ως προς τις διαπιστώσεις της Kerstin 

Enflo (2005: 9, 11, 14-15), αλλά στη βάση διαφορετικών μεθοδολογιών.

~  206 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Τρίτο: Μέθοδοι και μεθοδολογίες

παράγοντας (τεχνολογικά πλεονεκτήματα) έχει κάποια επίδραση, αλλά δεν αλλάζει τη 

σημασία του τελικού αποτελέσματος.

3.4.6 ‘Param etric’, ‘Semi-Parametric’, ‘Non-Parametric Analysis’

Το εμπειρικό πρόβλημα του ελέγχου της περιφερειακής Σύγκλισης έγκειται στην 

υπόθεση εύρεσης των βέλτιστων δεδομένων και εκτιμητών για το σχετιζόμενο 

υπόδειγμα. Η βασική βιβλιογραφία δίνει συνήθως μικρή προσοχή στο επίπεδο της 

χωρικής Συγκέντρωσης και στην αξιοποίηση της χωρικής εξάρτησης και της χωρικής 

ετερογένειας [(Arbia et al. (2003) και Arbia & Basile (2005/2002)]. Με μία πρώτη 

ετυμολογία, η μη παραμετρική συνάρτηση ποσοτικοποιεί την κατανομή σε κάθε 

περιφέρεια προς την Ανάπτυξη. Συγκρινόμενη με την παραμετρική, τα αποτελέσματα 

της έρευνας προτάσσουν το ημι-παραμετρικό υπόδειγμα, ως προς την επάρκεια 

ακριβών προσεγγιστικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τους Arbia & Piras (2005: 25) η χρήση ημι-παραμετρικών τεχνικών 

επιτρέπει οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη να διαφοροποιούνται μεταξύ των 

περιφερειών. Τα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή της μη γραμμικότητας στο πλαίσιο 

ενός χωρικού υποδείγματος panel data είναι ότι προσδιορίζονται οι διαφορετικές 

κλίσεις μαζί με τη συστηματική χρονική αμετάβλητη περιφερειακή επίδραση. Τούτο 

προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς οι περιφέρειες τώρα δύνανται να διαφέρουν 

έναντι των αρχικών τους συνθηκών και να ακολουθούν τη δική τους διαδρομή 

(‘μονοπάτι’) της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Μία ευρεία χρήση της μη παραμετρικής προσέγγισης πραγματοποιείται μέσω δύο 

πολύ γνωστών εργαλείων, του ‘shift share analysis’61 και του ‘filtering analysis’. Η 

κλασική ‘shift share’ ανάλυση προσδιορίζει την εξέλιξη της οικονομικής βαρύτητας 

μεταξύ δύο περιόδων στη βάση της εθνικής επίδρασης, της τομεακής επίδρασης και

61 Σύμφωνα με τον Dunn (I960), και συμπληρωματικά Esteban (2000/1972),ο κύριος στόχος 

του ‘shift share’ είναι η ποσοτικοποίηση των γεωγραφικών αλλαγών και η ύπαρξη χωρικής 

εξάρτησης ή/και ετερογένειας. Ακολουθώντας τον Isard κάθε χωρική μονάδα λαμβάνει 

θετικές και αρνητικές επιδράσεις από τις γειτονικές της. Κατά συνέπεια, οι επιδράσεις του 

‘shift share analysis’ δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς οι περιφέρειες ή οι χωρικές μονάδες 

γενικότερα υπόκεινται σε αλληλεξάρτηση. Τούτο συνιστά την έννοια του ‘καθαρού 
αποτελέσματος’ (‘net effect’).
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του ‘ανταγωνιστικού αποτελέσματος’. Στην κλασική μορφή, η χωρική επίδραση 

λαμβάνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπου οι τοπικές προβλέψεις συγκλίνουν προς 

το μέσο εθνικό. Ταυτόχρονα, η εκτίμηση της σημασίας του τομέα i στην περιφέρεια j 

υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη από την ανάπτυξη του ίδιου τομέα στην περιφέρεια k. 

Τούτη η υπόθεση, εντούτοις, αφορά περισσότερο στις αυτάρκεις περιφέρειες. Τα 

χωρικά υποδείγματα ‘shift share’ επιτρέπουν επιπροσθέτως προσδιορισμό και 

εκτίμηση των χωρικών επιδράσεων. Η εισαγωγή της χωρικής εξάρτησης σε τούτα 

πραγματοποιείται μέσω δύο εναλλακτικών μεθόδων. Η πρώτη βασίζεται στην 

τροποποίηση των κλασικών ιδιοτήτων που προσδιορίζουν το ‘shift share analysis’, 

προσθέτοντας ορισμένες νέες επεκτάσεις. Η δεύτερη βασίζεται σε ένα υπόδειγμα 

παλινδρόμησης της στοχαστικής ‘shift share’ ανάλυσης και στην ενσωμάτωση του 

χωρικού υποκατάστατου ή/και του εξαρτημένου καταλοίπου.

Η ‘shift share analysis’ υπόκειται σε περιορισμούς, καθώς στην ουσία δηλώνει μία 

αυθαίρετη επιλογή της οικονομικής βαρύτητας-σημασίας, και η οποία δεν υπόκειται 

σε αναθεωρήσεις που προκύπτουν από τις αλλαγές στην παραγωγική δομή. Από την 

άλλη, τα αποτελέσματά της είναι ευαίσθητα ως προς το βαθμό της συνολικής 

τομεακής κατάστασης. Εκτός αυτών, οι Dinc et al. (1998) και Dinc & Haynes 

(1998a/1998b) εστιάζουν στη συνθετότητα που σχετίζεται με την αυξανόμενη χωρική 

εξάρτηση μεταξύ τομέων και περιφερειών-χωρικών μονάδων. Τούτη η συνθετότητα 

αντανακλάται σε ορισμένους όρους χωρικής αλληλεπίδρασης του υποδείγματος.

Με βάση το δεύτερο εργαλείο του ‘spatial filtering’ τούτο χρησιμοποιείται στη 

μετακίνηση της χωρικής συσχέτισης, επιτρέποντας ανασύνθεση της μεταβλητής, επί 

παράδειγμα της Απασχόλησης, σε δύο μέρη, εκείνο του χωρικού και εκείνο του 

δομικού-διαρθρωτικού. Οι πλέον γνωστές διαδικασίες φιλτραρίσματος ήταν εκείνες 

που προτάθηκαν από τον Getis (1995), οι οποίες βασίζονταν στη στατιστική της 

τοπικής σύνδεσης των Getis & Ord (1992) και Griffith (1996)62. Η συνεισφορά 

ακριβώς του Getis με τη διάκριση μεταξύ χωρικού-μη χωρικού συστατικού αποτρέπει 

τις μεροληπτικές Μεθόδους των Ελαχίστων Τετραγώνων των χωρικών στοχαστικών 

παλινδρομήσεων. Σε γενικές γραμμές, η ‘άκυρη υπόθεση’ (‘null hypothesis’) βάσει της

62 Αντίστοιχες εφαρμογές ως προς τις τεχνικές του χωρικού ‘shift share ’ και του χωρικού 

‘filtering’ έχουν πραγματοποιηθεί από τους Mayor Fernandez & L0pez Menendez (2006), 

Mayor Fernandez & L0pez (2005) και Nazara & Hewings (2004).
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συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι οι τιμές εντός της ‘Απόστασης’ d από την περιφέρεια 

i αποτελούν ένα τυχαίο δείγμα, χωρίς οι τιμές αυτές να υπόκεινται σε
<· 63αντικατάσταση .

Μία περισσότερο αναλυτική εξέταση στη βάση του πολύ-επίπεδου ‘shift share 

analysis’ από την Enflo (2006: 1, 22)63 64 για την περιφερειακή τομεακή Ειδίκευση και 

τους διαρθρωτικούς παράγοντες στη μεταβολή της Απασχόλησης το γενικό 

συμπέρασμα της περιόδου 1980-2000 ήταν ότι οι δομικές συνθήκες-επιδράσεις 

διαδραμάτισαν ένα σχετικά περιορισμένο ρόλο στην επεξήγηση των 

διαφοροποιήσεων της Απασχόλησης μεταξύ των χωρών σε σχέση με το ρόλο των 

χωρικών επιδράσεων (επίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ γειτονικών χωρών). 

Εισάγεται, παράλληλα, και η συνεισφορά της πολιτικής παρέμβασης65.

Πέρα από τις επί μέρους διαστάσεις, οι Perugini & Signorelli (2009: 9, 10, 17) 

εντάσσουν τη μη παραμετρική προσέγγιση στο πνεύμα της β- και της σ-Σύγκλισης για 

την περίοδο 1999-2004. Χώρες με τη χαμηλότερη επίδοση στα ποσοστά 

Απασχόλησης το 1999 βίωσαν ένα εμφανές πρότυπο β-Σύγκλισης. Ως προς τα 

ποσοστά Ανεργίας και μακροχρόνιας Ανεργίας παρατηρούνταν ομοίως υψηλά

63 Σε προγενέστερο στάδιο ανάλυσης, οι Getis & Ord (1992) προσδιόρισαν δύο κύριες 

απόψεις στη διαδικασία φιλτραρίσματος. Κατά την πρώτη, είναι αναγκαίος ο καθορισμός της 

ακριβούς ‘Απόστασης’ d, ώστε να περιλαμβάνει τη χωρική εξάρτηση μεταξύ των περιφερειών. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη, η συνεισφορά της χωρικής εξάρτησης κάθε μεμονωμένης 

παρατήρησης πρέπει πάντοτε να υπολογίζεται.

64 Αντιστοίχως, (Enflo 2005), με δεδομένα GVA και Απασχόλησης (τιμές 1995) της περιόδου 

1980-2002 αποκαλύπτεται μία σταθερή οικονομική ιεραρχία περιφερειών, με περιφέρειες 

υψηλής Παραγωγικότητας, όπου η υψηλότερη Συσσώρευση συνοδεύεται από υψηλότερο 

επίπεδο ‘Κεφαλαίου’. Επί τοις ουσίας διακρίνονται ‘leaders’ και ‘followers’.

65 Σε ένα γενικό πλαίσιο, όπως τίθεται από τον Lechner (2001), οι πολιτικές Ενεργητικών 

Προγραμμάτων στις αγορές ‘Εργασίας’, ως μία εκδοχή αντίστοιχων προγραμμάτων 

Σύγκλισης, έχουν ακριβώς το πλεονέκτημα ότι συνιστούν κατά βάση μία μη παραμετρική ή 

τουλάχιστον μία ημι-παραμετρική προσέγγιση και επομένως μόνο ελάχιστες υποθέσεις είναι 

αναγκαίες για την εκτίμηση των σταδίων ανάλυσης. Ταυτοχρόνως, επιτρέπεται οι επιδράσεις 

να ποικίλουν μεταξύ ατόμων και προγραμμάτων με ένα μη περιοριστικό τρόπο.
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ποσοστά Διασποράς στην κατανομή66, πρότυπα β- και σ-Σύγκλισης67, μία 

εντυπωσιακά καλή επίδοση σε Ισπανία και Ιταλία και μία διπολικότητα στη συνολική 

κατανομή.

Η μη παραμετρική προσέγγιση (Bayesian)68 αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης και 

από τους Otranto & Gallo (2001) στη βάση των ‘Markov switching models’ για τον 

αριθμό των περιφερειών-χωρικών μονάδων σε ένα υπόδειγμα. Επί του προκειμένου 

είναι αρκετά γνωστή η άποψη του Elhorst (2003) για την αναγκαιότητα ενός μεγάλου 

αριθμού. Με το πείραμα τύπου Monte Carlo των Otranto & Gallo (2001) στη σχέση 

GDP και του αριθμού των ‘regimes’ κατά τη σχετική ορολογία απαιτείται για λόγους 

ακρίβειας και ένας μεγάλος αριθμός ‘Markov switching models’ για κάθε διαφορετικό 

επίπεδο.

Στο πεδίο της ημι-παραμετρικής προσέγγισης οι τελικές διαπιστώσεις επί μέρους 

αναλύσεων κρίνονται αρκετά διαφωτιστικές. Οι Ezcurra & Rapύn (2006) ως προς το 

GDPpc της περιόδου 1980-2000 διακρίνουν μία σημαντική διαφοροποίηση των 

εσωτερικών περιφερειακών Ανισοτήτων, μία μη επαλήθευση της αντεστραμμένης 

καμπύλης U [συμπληρωματικά Forslid et al. (2002)], ενώ η άνοδος των 

περιφερειακών Ανισοτήτων αποτέλεσε ένα παροδικό φαινόμενο. Αντιστοίχως, οι 

Barrios & Stobl (2005) και Azomahou et al. (2004) επίσης στο GDPpc σημειώνουν 

την αναπόφευκτη παρουσία περιφερειακών Ανισοτήτων στα αρχικά στάδια 

Ανάπτυξης και μια μη γραμμικότητα και ετερογένεια στη διαδικασία Σύγκλισης. Οι δε 

Acconcia et al. (2002) στο GDPpc και ρυθμό μεταβολή αυτού οι εθνικές μεταβλητές 

με τα specific effects αποκαλύπτουν Σύγκλιση μόνο μεταξύ των εισοδηματικά

66 Τούτο δύναται να συγκριθεί με τις διαπιστώσεις των Overman & Puga (2000), όπου η 

Ανεργία εμφανίζεται να είναι όμοια μεταξύ γειτονικών περιφερειών και ταυτοχρόνως την 

παρουσία ακραίων ποσοστών.

67 Οι Ezcurra et al. (2003) στο σκέλος του κατά κεφαλήν εισοδήματος διαβλέπουν ένα έντονο 

ρόλο των εθνικών συνιστωσών της Σύγκλισης και μία αντίστοιχη έντονη χωρική διάσταση 

στην εσωτερική κατανομή της Κινητικότητας.

68 Λεπτομερώς επί της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης δύναται να ανατρέξουμε 

στις εφαρμογές αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων χωρικής οικονομετρίας όπως διατυπώνονται 

και από τον LeSage (2002/1997). Περισσότερες και πληρέστερες αναφορές επί τούτου στο 

Κεφάλαιο 5.
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αδύναμων περιφερειών. Υπογραμμίζεται ότι η βραδεία περιφερειακή Ανάπτυξη είχε 

διαφορετική επίδραση στο ποσοστό Ανάπτυξης και στη δαπάνη R-D.

3.5 Πολύ - κριτεοιακή προσέγγισε

Η προσπάθεια ανάλυσης, ερμηνείας και επεξήγησης του φαινομένου της χωρικής 

(περιφερειακής) Σύγκλισης και Απόκλισης και της σχετιζόμενης αυτών εμπειρικής 

παρατήρησης βασίστηκε σε οικονομικές κυρίως μεταβλητές, ιδιαίτερα στη βάση του 

GDPpc. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το τελικό αποτέλεσμα της 

Σύγκλισης-Απόκλισης διαφοροποιείται με την εισαγωγή «Νέων» Κριτηρίων και 

διαστάσεων, με κοινωνικά κυρίως χαρακτηριστικά. Η εισαγωγή τούτων των 

διαφορετικών ή/και διαφοροποιημένων διαστάσεων στην ερμηνεία των τάσεων 

Σύγκλισης-Απόκλισης έχει σαφώς λογική εξήγηση, καθώς τούτες οι διαστάσεις 

συνθέτουν το βαθύτερο περιεχόμενο και την κύρια ουσία του „περιφερειακού 

προβλήματος’. Ταυτοχρόνως, αναδεικνύουν ένα διαφορετικό τελικό αποτέλεσμα και 

προσδιορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και καθαρότητα οι σχετικές τάσεις. Με τη 

σχετική αναφορά στην κοινωνική διάσταση των περιφερειακών Ανισοτήτων δίνεται 

και μία απάντηση στο κατά πόσο η ύπαρξη και το εύρος των κοινωνικών Ανισοτήτων 

συνδέεται ή μη με τις χωρικές (περιφερειακές) Ανισότητες και το κατά πόσο τούτες με 

τη σειρά τους αλληλοτροφοδοτούνται.

Κατά τον Dunford (2003), στην κοινωνική επιστήμη, η προσέγγιση του ζητήματος 

των περιφερειακών Ανισοτήτων δεν χρησιμοποιεί γενικούς όρους ως προς την ύπαρξη 

διαφορών ή την απουσία ομοιότητας γύρω από τα χαρακτηριστικά του „ περιφερειακού 

προβλήματος’. Από την άλλη πλευρά, η οικονομική προσέγγιση του ζητήματος των 

Ανισοτήτων συνήθως επικεντρώνεται στην ανάλυση των εισοδηματικών Ανισοτήτων, 

θεωρώντας ότι οι οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαφορές προκαλούν με τη 

σειρά τους νέες εισοδηματικές Ανισότητες. Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στην 

εξακρίβωση του περιεχομένου των περιφερειακών Ανισοτήτων και στην εξακρίβωση 

αυτών με βάση την περιφερειακή κατάταξη. Τούτη η κατάταξη διαμορφώνεται 

αναλόγως της επιλογής ενός συγκεκριμένου Δείκτη και των τάσεων που αποτυπώνει. 

Η κατάταξη των περιφερειών, επομένως, καθορίζεται τόσο από την επιλογή της 

συγκεκριμένης χωρικής μονάδας αναφοράς όσο και από τους ορισμούς και τους 

τρόπους υπολογισμού των αντίστοιχων Δεικτών και τον τρόπο ερμηνείας και
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αξιολόγησης των τάσεων. Δηλαδή από τη διεύρυνση της δυναμικής της χωρικής 

(περιφερειακής) Ανισοκατανομής.

Αν και η πρόσφατη ερευνητική προσπάθεια στην οικονομική και κοινωνική 

αναδιάρθρωση έχει τονίσει τη στενή σχέση Οικονομικής Ανάπτυξης και οικονομικών

πολιτικών παραγόντων, εντούτοις, η πλειοψηφία της εμπειρικής έρευνας στη μεταξύ 

των κρατών Ανάπτυξη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, όταν εισάγει μη οικονομικές 

μεταβλητές στα υποδείγματα Μεγέθυνσης. Σύμφωνα με τον Rodriguez-Pose 

(2000b/1999) πολλές κοινωνικές, πολιτικές, θεσμικές μεταβλητές φαίνονται μη 

σταθερές στον έλεγχο ακραίων τιμών. Αυτή η έλλειψη σταθερότητας ενδεχομένως να 

συνδέεται με το πρόβλημα κατασκευής κοινωνικών και πολιτικών μεταβλητών και 

ενός άλλου αριθμού παρακείμενων μεταβλητών. Συνήθως, η έμφαση δινόταν 

περισσότερο στη γραμμικότητα και στο πρόβλημα της αντίθετης αιτιότητας, γεγονός 

απόλυτα φυσιολογικό στα εμπειρικά υποδείγματα Μεγέθυνσης, και λιγότερο στην 

πραγματική έλλειψη σύνδεσης μεταξύ Ανάπτυξης και κοινωνικών και πολιτικών 

δομών. Εμπειρικά, τούτο καθίσταται αντιμετωπίσιμο και διαχειρίσιμο παρατηρώντας 

τη σχετική προσέγγιση του Rodriguez-Pose (2000b)69. Μία έτερη κατηγορία νεότερων 

προσεγγίσεων αναφέρεται στην οικογενειακή σύνθεση (Duranton et al. 2007), στην 

πολιτιστική κληρονομιά (Ruso & Borg van den, 2006), στην Εκπαίδευση [Rodriguez- 

Pose, 2003 και Rice, 2002] κοκ.

Ως προς τη σύνδεση οριζόντιας κατανομής των κοινωνικών Ανισοτήτων και του 

γενικότερου ‘περιφερειακού προβλήματος’, η προσέγγιση και η αντίστοιχη 

μεθοδολογία που υιοθετείται από τον Ostbye (2007) είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική 

για 55 αναπτυγμένες χώρες της περιόδου 1986-2003. Κάποιες προκαταρκτικές 

μελέτες έχουν ασχοληθεί επ’ αυτού. Επί του προκειμένου, με αναφορά σε στοιχεία 

από τον κλάδο της υγείας και τις δημογραφικές τάσεις και υπολογίζοντας τις 

Ανισότητες στην ευημερία και στα φυλετικά, θρησκευτικά κα χαρακτηριστικά των

69 Για τις χώρες του OECD μεταξύ 1960 (ανεξάρτητη) και 1994 (εξαρτημένη) και με την 

εφαρμογή ‘clusters analysis’ τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή σύνδεση μεταξύ εθνικού 

προτύπου Ανάπτυξης και εθνικής χωρικής Ειδίκευσης των κοινωνικών και των πολιτικών 

δομών. Με τη συγκεκριμένη εναλλακτική προσέγγιση περιορίζεται και η δυσχέρεια των 

υποδειγμάτων γραμμικής παλινδρόμησης, που δεν αποκαλύπτουν τη σχέση αυτή στο σύνολό

της.
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ομάδων αυτών, παρατηρείται σύνδεση των οριζόντιων Ανισοτήτων και του 

φαινομένου εμφάνισης κοινωνικών αναταραχών. Τα αποτελέσματα δε της έρευνας 

είναι πιο εμφανή με τη χρήση περιφερειακού πολλαπλασιαστή για τις 

καταγραφόμενες ομάδες.

3.6 Πλαίσιο π ο σ ο τ ικ ή  ανάλυσες

Με την ανάδειξη των νεότερων διαστάσεων και παραμέτρων στη διερεύνηση των 

Ανισοτήτων, το ειδικό βάρος και η εν γένει σημασία του ‘Χώρου’ είναι που χρήζει 

περαιτέρω εξέτασης. Καθώς ο ‘Χώρος’ διαφέρει λόγω κυρίως γεωγραφικών, 

οικονομικών, κοινωνικών και φυσικών συνθηκών και του τρόπου με τον οποίο 

αξιοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία, με βάση ορισμένα πολύ συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, ο τρόπος αξιοποίησης και ο βαθμός εξοπλισμού συγκεκριμένων 

περιοχών με υποδομές, έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι ‘Χώροι’ να γίνονται εξαιρετικά 

ελκυστικοί. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες αλλαγές στην κοινωνία και επομένως 

και στο ‘Χώρο’ συνολικά υπάρχει μία αυξανόμενη αντίληψη ότι ο ‘Χώρος’ δημιουργεί 

αυξανόμενη πίεση. Αυτές οι πιέσεις στις κατασκευές, στους υδάτινους πόρους, στην 

αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, στην Ανάπτυξη κοκ αποτελούν εν δυνάμει 

κινδύνους (Kranjcevic, 2007: 271).

Κύρια θέση στην ανάλυση του προβλήματος των έντονων περιφερειακών 

Ανισοτήτων κατέχει η έννοια της Συνοχής. Παράγοντας-κλειδί της διαδικασίας της 

Συνοχής αποτελεί η εφαρμογή μίας κατάλληλης περιφερειακής πολιτικής περιορισμού 

των Ανισοτήτων, μέσω της μεταφοράς πόρων από τις πλούσιες στις φτωχές περιοχές 

και μέσω της τάσης εγκατάστασης στις περιμετρικές περιοχές των συνθηκών 

ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων προσεγγιστικά εκείνων των πιο πλούσιων. 

Τούτο απαιτεί εκτός των άλλων μία ισότητα ευκαιριών (Guisan et al. 1998). 

Παραδοσιακά, η Ένωση χρησιμοποιεί τον όρο της Συνοχής με την έννοια της 

οικονομικής ή της κοινωνικής Συνοχής. Είναι φανερό ότι όλες σχεδόν οι τομεακές 

πολιτικές (Γεωργίας, Αλιείας, Αστικού ‘Χώρου’, η πολιτική Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας κοκ), έχουν σημαντικές χωρικές επιδράσεις. Παραταύατα, πριν από την 

εισαγωγή του προγράμματος ESPON καταγραφόταν μικρή ευαισθησία ή ανταπόκριση 

στην εδαφική προοπτική της ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής. Τούτο διαφοροποιήθηκε 

εν πολλοίς κατά την 3η Έκθεση Συνοχής (2004a). Αλλά πριν κάποιος αναφερθεί στη
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Συνοχή με την έννοια του περιορισμού ή της μείωσης των Ανισοτήτων ή ακόμα και 

εξ-Ισορρόπησης αυτών θα πρέπει να διευκρινιστεί το υπάρχον status quo. Για μία, 

επομένως, περισσότερο σύνθετη έννοια, όπως είναι η έννοια της εδαφικής Συνοχής 

πρέπει να διερευνήσουμε τις λεπτομέρειές της. Κυρίως αυτό που πρέπει να τεθεί υπό 

μελέτη είναι η ‘περιφερειακή διαφορετικότητα’. Τούτο είναι απολύτως λογικό και 

αναμενόμενο, καθότι οι εδαφικές δυνατότητες κάθε περιφέρειας είναι όλο και πιο 

σημαντικές στην εποχή του Ανταγωνισμού και οι εδαφικές αν-Ισορροπίες να 

αμφισβητούν τη ίδια τη Συνοχή. Υπό το σκηνικό τούτο η εδαφική συνεργασία δύναται 

να παράξει προστιθέμενη αξία (Muschwitz, 2006).

Με την αυγή της νέας χιλιετίας το όλο πλαίσιο περιστρέφονταν γύρω από τρεις 

στόχους: Οικονομική Ανταγωνιστικότητα  (‘στρατηγική της Λισαβόνας’’),

Διατηρήσιμη Ανάπτυξη (‘στρατηγική του Γκέτεμποργκ’) και Εδαφική Συνοχή. Πώς 

ορίζεται και πώς περιγράφεται, ωστόσο, η «εδαφική Συνοχή»; Συνήθως 

εκλαμβάνεται ως ένας στόχος αυτοπροσδιοριζόμενος, λόγω του γεγονότος ότι αφορά 

στην εσωτερική δομή της Ένωσης και όχι στην παγκόσμια θέση της. Στην πράξη, η 

εδαφική Συνοχή είναι μία μάλλον σύνθετη και «νεφελώδης» αρχή, συχνά δύσκολο να 

την αιχμαλωτίσεις, καθώς συνδυάζει έννοιες Αστικής Ανάπτυξης και σχεδιασμού από 

πολλές αποκλίνουσες πηγές, ξεκινώντας από το γαλλικό “ amenagement du 

territoire” και φθάνοντας στο γερμανικό “raum planung” (E.Parliament, 2007a: 1). 

‘Ένα πρώτο ορισμό της έννοιας παρέχει η 3η Έκθεση της Επιτροπής για τη Συνοχή 

(2004a) Αφορά στη θεώρηση ‘. .. ίσων ευκαιριών για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, 

όπου τυγχάνει να ζούνε εντός των ορίων της Ένωσης ή στα άτομα που δεν πρέπει να 

μειονεκτούν, από οτιδήποτε και οπουδήποτε ζούνε ή εργάζονται εντός των ορίων αυτών 

’. Το κύριο εργαλείο δεν είναι απλώς η ‘περιφερειακή πολιτική’, αλλά μάλλον η 

‘συνεργασία’ μίας ευρείας κλίμακας τομεακών πολιτικών και πρωτοβουλιών, 

κάνοντας τις τομεακες πολιτικές με χωρική επίδραση και την περιφερειακή 

πολιτική περισσότερο συναφείς. Η ‘επιτυχία’ της εδαφικής Συνοχής δεν μετράται 

μόνο από το να καταστήσει τον ‘ευρωπαϊκό Χώρο’ περισσότερο ισορροπημένο, αλλά 

ουσιωδέστερα από την ικανότητά της να συνδυάζει αποτελεσματικά τις χωρικές 

πολιτικές των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Στον μόλις προαναφερθέντα πρώτο ορισμό της εδαφικής Συνοχής πρέπει να 

διευκρινιστούν τρία στοιχειώδη ζητήματα. Πρώτα απ’ όλα, η έννοια της ‘ισόρροπης
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Ανάπτυξης’ σε ολόκληρη την ΕΕ δεν αναφέρεται μόνο στο επίπεδο της οικονομικής 

επίδοσης, αλλά και σε πολλά άλλα στοιχεία, που σχετίζονται με κοινωνικά, 

δημογραφικά, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιφερειών. Επομένως, η 

εδαφική Συνοχή θέτει την έννοια της Ανάπτυξης στη διαφορετικότητα και στην 

καθαρότητα του περιεχομένου της για όλο το ευρωπαϊκό έδαφος. Κατά δεύτερον, ο 

στόχος των „ μειούμενων διαρθρωτικών Ανισοτήτων’ επικεντρώνεται στην 

αναγκαιότητα μίας δυναμικής προοπτικής της εδαφικής Συνοχής: Η εδαφική Συνοχή 

είναι μία διαδικασία που πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς. Επιτυχημένες, 

δημιουργικές, καινοτομικές περιφέρειες τείνουν να υπερέχουν άλλων. Τούτο τείνει να 

αποτελέσει πρόβλημα, όταν οι αντίθετες τάσεις Ανάπτυξης έχουν μία 

αυτοενισχυόμενη επίδραση σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Και τέλος, η 

εισαγωγή „ίσων ευκαιριών για όλους’ προωθεί την έννοια της Προσβασιμότητας για 

άτομα και επιχειρήσεις και επομένως συνδέεται με τη χωρική δικαιοσύνη 

(E.Parliament, 2007a: 1, 2, 4).

Ταυτοχρόνως, (E.Parliament, 2007a:20,24,28), ανακύπτει και πρόβλημα διευκρίνησης 

του συνολικού προτύπου, καθώς η Ευρώπη βιώνει πρόσφατα συνεχόμενες διαδικασίες 

Σύγκλισης και Πόλωσης σε διαφορετικές κλίμακες. Οι παραδοσιακές στατικές 

περιγραφές των ευρωπαϊκών χωρικών διευθετήσεων έχουν σαφώς βελτιωθεί. 

Εντούτοις, οι Δείκτες Προσβασιμότητας έχουν έως σήμερα αγνοήσει σε μεγάλο 

βαθμό τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών και έχουν εστιάσει 

αποκλειστικά σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αν και πολλές περιφέρειες αποτελούν τμήματα 

αναδυόμενων δια-περιφερειακών, εθνικών, διεθνών και παγκόσμιων ομάδων και 

δικτύων. Συνεπώς, η ενίσχυση της εδαφικής Συνοχής δεν συνιστά ότι όλη η Ευρώπη 

θα ενοποιηθεί γύρω από μία περιοχή ενός υπαρκτού κέντρου70 („Μπλε Μπανάνα. ’ ή 

„Πεντάγωνο ’71), καθώς αυτό θα αύξανε τα προβλήματα συμφόρησης. Τα συστατικά 70 71

70 Επιχειρήματα υπέρ ή κατά της ύπαρξης ενός εμφανούς διαχωρισμού κέντρου-περιφέρειας 

παρατίθενται από τους Brakman et al. (2006/2005b), Aten & Heston (2003), Cuadrado-Roura 

et al. (2000), Moucque (2000), Rodriguez-Pose (2000a), Martin (1997) και Krugman & 

Venables (1990).

71 Σε αυτό το „Χώρο’ αντιστοιχεί στο 20% του εδάφους, στο 40% του πληθυσμού, στο 50% 

του πλούτου και στο 85% των πόλεων που το συνθέτουν συνδέονται μεταφορικά. Ο „Χώρος’ 

αυτός δρα ως μία κατευθυνόμενη δύναμη για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Τούτο το
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του μέρη περιλαμβάνουν μεγάλες αστικές Συγκεντρώσεις με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά: Λονδίνο-Παρίσι-Μιλάνο-Μόναχο-Αμβούργο. Υπάρχει, όμως, και ένα 

Ύρίγ&νο.Βερολίνο-Πράγα-Μπρατισλάβα-Βιέννη-Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία. 

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον Muschwitz (2006) καταγράφονται ισχυρές αστικές 

μορφοποιήσεις και έξω από τον πυρήνα (Μαδρίτη-Βαρκελώνη-Αθήνα-Γουβλίνο- 

Στοκχόλμη-Ελσίνκι-Όσλο), ενώ στη γενικότερη κατάταξη οι μικρές και μεσαίου 

μεγέθους πόλεις έχουν σημαντική επιρροή [Muschwitz (2006) και Kujath (2005)]. 

Επομένως, αν και ο πυρήνας αυτός είναι μία πραγματικότητα και επεκτείνεται μέσω 

διαδρομών, άλλες ισχυρές αστικές μορφοποιήσεις διαφοροποιούν το γενικό πρότυπο 

κατάτι (Mehlbye, 2007).

Μία έταιρη διάσταση που επηρεάζει και διαμορφώνει τη μορφή του ίΧώρου'> και 

οδηγεί σε διαφοροποίηση και σε ένα νέο καταμερισμό αφορά στις δημογραφικές 

τάσεις. Καθώς η Ευρώπη πληθυσμιακά γίνεται γηραιότερη με βάση διάφορους 

δείκτες, όπως επί παραδείγματι την αναλογία ατόμων 75+ ή τη φυσική κίνηση, η 

δημογραφική αλλαγή επιδρά στην πορεία της μελλοντικής Απασχόλησης, στη 

συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία, στις τάσεις για εσωτερική ή εξωτερική 

μετανάστευση κοκ. Κατά βάση, τούτη η δημογραφική αλλαγή δίνει τον τόνο στη νέα 

τυπολογία αστικών-ημιαστικών περιοχών.

3.7 Συκπεράσκατα - Κύοιεό διαπιστώσεις

Η ανάδειξη λιγότερο δυναμικών, αλλά απομονωμένων περιμετρικών περιφερειών, η 

έλλειψη δυναμισμού σε μεταφορές, δημόσια Επένδυση και Απασχόληση, και 

επομένως το περιορισμένο άνοιγμα στις Αγορές είναι οι λόγοι που κατά τους 

Rodriguez-Pose & Fratesi (2006) δημιουργούν τα περισσότερα και δυσχερέστερα 

στην αντιμετώπιση προβλήματα. Παράλληλα, παρατηρείται στην ΕΕ ένα μωσαϊκό

πρότυπο, συνέπεια και της ιστορικής κληρονομιάς, ενσωματώνει περίπου τα 7/10 του 

λεγόμενου «European decision making power». Εν προκειμένω, η Συγκέντρωση 

οικονομικών δραστηριοτήτων σε σχετικά πιο ισχυρές περιοχές δύναται βραχυπρόθεσμα να 

περιορίσει την ευρωπαϊκή παραγωγή. Μακροπρόθεσμα, ενδεχομένως να περιορίσει δραστικά 

την ικανότητα των πιο αδύναμων να ωφεληθούν του „ ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος'’ 
και να επιφέρει συμφόρηση, οπισθοδρόμηση και έντονη περιβαλλοντική πίεση στις περιοχές 

με Συγκέντρωση επιχειρήσεων και πληθυσμού (E.Parliament, 2007b).
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επιδόσεων και προσαρμογών, που στο μικρο-επίπεδο προσδιορίζεται βασικά από την 

παραγωγική διάρθρωση κάθε περιφέρειας (Πετράκος & Rodriguez-Pose, 2003: 69), το 

οποίο οριοθετεί την κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων, τους εθνικούς 

παράγοντες-επιδόσεις (ρυθμός Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης) και τη „Γεωγραφία’ (Ezcurra 

& Rapύn, 2006: 355, 356). Την εικόνα έρχεται να περιπλέξει η ανάλυση ως προς την 

αποδοτικότητα της διαρθρωτικής περιφερειακής πολιτικής. Σήμερα που η 

διαρθρωτική πολιτική είναι πολύ πρόσφατη στα Νέα Κράτη Μέλη, η επιχειρούμενη 

αναδιανομή είναι μία συνεχής πηγή εκπλήξεων και εμποδίων. Για να συλλάβουμε όλη 

την έκταση της επίδρασης οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τις συνέργειες της πολιτικής 

αυτής με άλλες, όπως η ΚΑΠ, η πολιτική υποδομών, η περιβαλλοντική πολιτική, η 

πολιτική Συνοχής, η κοινωνική πολιτική (Svrckova, 2007). Καθώς η αρχική 

διχοτόμηση Βορρά-Νότου έδωσε τη θέση της σε εκείνη μεταξύ Ανατολής-Δύσης72 

φαίνεται οι διακρίσεις αυτές να παραμένουν σημαντικές σε μακροχρόνια κλίμακα, 

πιθανώς όμως όχι και οι πλέον πιεστικές υπό την οπτική της εδαφικής (χωρικής) 

Συνοχής. Οι δια-περιφερειακές Ανισότητες, εντούτοις, δεν ακολουθούν την τάση αυτή 

(E.Parliament, 2007a: 10).

Διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες, διαφορετικά 

εργαλεία ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί στην πορεία του „Χρόνου’ ως προς τη μελέτη 

της περιφερειακής οικονομίας, την επίδραση των μακρο-οικονομικών και θεσμικών 

μεταβλητών, τη σχέση Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης, την „Αποτελεσματικότητα’ της

72 Κατά τους Abrham (2007) και Abrham & Vosta (2006) σε αυτή τη διαφοροποίηση 

Ανατολής-Δύσης εντοπίζονται εξαιρέσεις, που κυρίως συναντώνται σε Τσεχία και Λιθουανία. 

Και πάλι, όμως, η οικονομική διαφοροποίηση δεν ανταποκρίνεται στη χωρική κατανομή 

Ανατολής-Δύσης. Στην ουσία, αυτό που καθορίζει το γενικότερο πρότυπο είναι η ανάπτυξη 

συγκεκριμένων παραγόντων, που ποικίλουν ανά κράτος και ανά περιφέρεια και οι οποίοι 

έχουν να κάνουν και εδώ με τους παράγοντες που καθορίζουν την εδαφική Συνοχή. 

Παράλληλα, (Gorzelak, 2006), εκείνο που χαρακτηρίζει τη διαχρονική πορεία των Νέων 

Κρατών Μελών σε σχέση με το επίπεδο Ανάπτυξής τους είναι η εμφάνιση μίας καμπύλης 

σχήματος J διαφορετικών εντούτοις μορφών αυτής (απότομη κλίση για την Πολωνία, ρηχή 

για Τσεχία και Ουγγαρία και καθυστερημένη αναδιάρθρωση για Ρωσία και Ουκρανία). Το 
πρότυπο, όμως, που υιοθέτησαν οι χώρες αυτές «ωφέλησε» τελικώς τη Συγκέντρωση και τις 
Αποκλίσεις (Huber, 2007: 107/2005: 1, 3, 9, 12, 13).

~  2Π  ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Τρίτο: Μέθοδοι και μεθοδολογίες

πολιτικής κοκ. Μπορεί η αφετηρία και το κίνητρο που πυροδοτούσαν την ενασχόληση 

με αυτά τα ζητήματα να ήταν και να είναι κοινή, δηλαδή αντιμετώπιση των έντονων 

πιέσεων και αν-Ισορροπιών στο ‘Χώρο’, ο τερματισμός όμως γινόταν σε 

διαφορετικούς ‘Χρόνους’. Πιθανώς οι προθέσεις να ήταν και να είναι για «καλό 

σκοπό», δεν ορίζονταν πάντοτε και ένα κοινό σημείο συνάντησης.

Με μία προσεκτική παρατήρηση προκύπτει ότι με την ουσιαστική και σταδιακή 

προσαρμογή των εννοιών της Σύγκλισης-Απόκλισης, το κύριο ζητούμενο σήμερα 

είναι η ένταξη και η ανάδειξη των επί μέρους παραμέτρων, συνιστωσών και 

διαστάσεων της Συνοχής. Τούτο δεν αφορά μόνο στην ενσωμάτωση της κοινωνικής 

διάστασης της Ανισότητας. Κατά κύριο λόγο και σκοπό αναφέρεται στην 

ενσωμάτωση της διάστασης της εδαφικής (χωρικής) Συνοχής, μία παραμέτρου η 

οποία μόλις πρόσφατα εντάχθηκε στην έρευνα με τρόπο ξεκάθαρο, ουσιαστικό και 

κυρίως συστηματικό. Επιστρέφει δε στην όλη επιστημονική διερεύνηση στο αρχικό 

και βασικό ερώτημα ως προς το βαθμό που οι χωρικές (εδαφικές) Ανισότητες 

προκαλούν κοινωνικές και οικονομικές Ανισότητες ή κατά πόσο συμβαίνει το 

αντίθετο. Εφόσον λοιπόν οι τρεις αυτές διαστάσεις αλληλοεπηρεάζονται, είναι κάτι 

περισσότερο από απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση αμφότερες, ως 

μία αδιάρρηκτη ενότητα παραγόντων που χαρακτηρίζουν και καθορίζουν το 

‘περιφερειακό πρόβλημα’. Σε κάθε περίπτωση, ανακύπτουν ορισμένα ζητήματα, τα 

οποία χρήσιμο είναι να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν περαιτέρω. Τούτα τα επί 

μέρους ζητήματα σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή της επιλεγόμενης 

μεθοδολογικής προσέγγισης και την εμπειρική ανάλυση των τάσεων στον ‘ευρωπαϊκό 

Χώρο’. Στην ουσία, τα ζητήματα αυτά θέτουν μία σειρά προκαταρκτικών θεμάτων 

στη συνολική εμπειρική ανάλυση και στοιχειοθέτηση των σχετικών τάσεων. Καθώς οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις καταλήγουν αναπόφευκτα σε διαφορετικά τελικά 

συμπεράσματα και σε διαφορετικές προτάσεις πολιτικής απαιτείται ένας κοινός τόπος 

συνάντησης μεθοδολογιών, εργαλείων και Κριτηρίων. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα 

είναι η καταγραφή των βασικών μεθοδολογικών προβλημάτων-περιορισμών, των 

προϋποθέσεων και των συνθηκών απεικόνισης των φαινομένων.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΩΝ

4.1 Εισαγωγή

Η παρατήρηση και η εμβάθυνση των επί μέρους διαφοροποιημένων οικονομετρικών 

προσεγγίσεων μάς δίνει τη δυνατότητα και ταυτοχρόνως το πλαίσιο να λάβουμε υπόψη 

τα τυπικά σφάλματα που περιλαμβάνει κάθε αποτέλεσμα-συμπέρασμα μίας εκτίμησης, 

να προσδιορίσουμε τις ιδιότητες κάθε υπόθεσης και να ελέγξουμε τη σταθερότητα των 

υποθέσεων αυτών. Τούτο δεν αποτρέπει την πιθανότητα να οδηγηθούμε σε 

παραπλανήσεις ή ακόμα και σε λανθασμένες αναφορές και κατά συνέπεια να εγερθεί 

ζήτημα αμεροληψίας των εκτιμητών.

Υπό το περιεχόμενο των μεθοδολογικών προεκτάσεων κατά τον Hollanders (2009: 6-9) 

αλληλοσυνδέονται πέντε επί μέρους συνιστώσες. Η πρώτη αναφέρεται στα προβλήματα 

μέτρησης των σχετικών δεδομένων. Δεδομένα μεμονωμένων επιπέδων, όπως ηλικία, 

Απασχόληση κοκ, πιθανώς να είναι ακριβή. Τούτο, ωστόσο, δεν συνιστά μία 

αντίστοιχη πραγματικότητα στην περίπτωση των μακρο-οικονομικών μεταβλητών 

(πληθωρισμός, Ανισότητες κοκ). Λαμβάνοντας υπόψη ως άμεσο ζήτημα την 

αντιμετώπιση των κάθε είδους και μορφής Ανισοτήτων, δύναται να χρησιμοποιήσουμε 

διάφορα Μέτρα Μέτρησης της Διασποράς, όπως το Συντελεστή Gini, τη Μέση 

Απόκλιση, τα Ανώτερα (‘upper’) και Κατώτερα (‘lower’) οριζόμενα κλιμάκια-επίπεδα. 

Εάν όλοι τούτοι οι διαφορετικοί Δείκτες και Μέτρα εμφάνιζαν τα ίδια ποσοτικά 

συμπεράσματα, τα πράγματα δεν θα οδηγούνταν σε περαιτέρω προβληματισμούς και 

ανησυχίες. Καθώς, όμως, παρατηρούνται περισσότερο ‘διαφωνίες’ παρά ‘ομοφωνίες’
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στην επιστημονική κοινότητα, είναι φυσικό η ακρίβεια στην εκτίμηση εκτιμητών και 

τυπικών σφαλμάτων να μην βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο1.

Η δεύτερη συνιστώσα σχετίζεται με την εξαγωγή-προέλευση των δεδομένων. Καθώς 

είναι πολύ συχνό και σύνηθες το φαινόμενο ο ερευνητής να εισάγει και να εξάγει με 

αυθαίρετο τρόπο μεταβλητές, είναι τότε επιβεβλημένη η διάκριση-στάθμιση κάθε 

επιλογής. Φέρνοντας στο προσκήνιο την προσέγγιση του Tinbergen ως προς την 

γνωστή και επονομαζόμενη “Kitchen-sink Econometrica”, η προσαρμογή των επιπέδων 

διάκρισης-στάθμισης συνιστά στο πλαίσιο αυτό μία καλή πρακτική. Αντιθέτως, με το 

κριτήριο των Duhem & Quine αποκαλύπτεται η τρίτη συνιστώσα, όπου κάθε υπόθεση 

οφείλει να ελέγχεται στη βάση των υπόλοιπων άρρητων υποθέσεων του υποδείγματος. 

Τούτο οδηγεί είτε στην υιοθέτηση είτε στην απόρριψη της συγκεκριμένης υπόθεσης και 

είναι πιθανό να απορρίπτεται όχι αυτή καθεαυτή η υπόθεση, αλλά το ίδιο το υπόδειγμα 

μετά το σχετικό έλεγχο. Από τα διάφορα παραδείγματα του συγκεκριμένου κριτηρίου 

προκύπτει ότι είναι απίθανο να προχωρούμε σε έλεγχο μεμονωμένων υποθέσεων και 

όχι σε έλεγχο του συνολικού σώματος αυτών. Είναι, επομένως, σαφώς ζήτημα επιλογής 

ποιά υπόθεση απορρίπτεται και ποιός είναι ο κοινός τρόπος ελέγχου αυτών. Σε 

διαφορετική περίπτωση, οι οικονομέτρες καταλήγουν να επιβεβαιώνουν ό,τι ήδη 

πιστεύεται και υιοθετείται, χωρίς καμία κριτική αντιμετώπιση και χωρίς καμία 

διαφοροποίηση.

Ένα τέταρτο ζήτημα σχετίζεται με τον τομέα των εκδόσεων, τη βιβλιογραφία και την 

αντίστοιχη αμεροληςία. Τούτο συνδέεται άρρηκτα με την προηγούμενη συνιστώσα 

της διάκρισης-στάθμισης και της προέλευσης των δεδομένων, καθώς τα συμπεράσματα 

ενός και μόνο ερευνητή το λιγότερο χαρακτηρίζονται μη ικανοποιητικά και στερούνται 

σφαιρικότητας. Η λύση είναι απλή και προϋποθέτει ένα πλήθος εκδόσεων και 

ενημερώσεων. Το πέμπτο και τελευταίο προαπαιτούμενο αφορά στα γεγονότα και 

κυρίως στη γενική ερώτηση κατά πόσο το δείγμα που χρησιμοποιείται σε μία 

παλινδρόμηση προέρχεται από ένα μεγαλύτερο πληθυσμό ή προέρχεται από το 

συνολικό πληθυσμό. Η ουσία εντοπίζεται στη σχετικότητα των γεγονότων, όπως τούτα

1 Πάνω στο ζήτημα αυτό, η κυρίαρχη άποψη της σχολή του Σικάγο είναι ότι στην περίπτωση 

κατά την οποία δυσχεραίνει η Μέτρηση, η ‘Γνώση" είναι περισσότερο ασθενής και λιγότερο 

ικανοποιητική. Τούτο συνιστά μία γενικευμένη ‘ομοφωνία", αρκεί μόνο να 

συνειδητοποιήσουμε ότι στην περίπτωση αυτή στην οποία δυσχεραίνει η διαδικασία Μέτρησης 

ενδεχομένως οι αντίστοιχες περιπτώσεις να είναι περισσότερες από εκείνες που αναμέναμε.
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καθορίζονται στο ρεαλιστικό και υπαρκτό κόσμο, ώστε να μην υπερβαίνονται 

υποθέσεις και έλεγχοι και επομένως να μην καθίσταται αβάσιμες-οι και ανεπαρκείς.

4.2 Μ έθοδοι και ιιεθοδολονίε£

Όπως προκύπτει από τη συνολική τοποθέτηση του Hollanders (2009), οι μεθοδολογικές 

ανησυχίες πρέπει να διακρίνονται από τα τυπικά και συνήθη τεχνικά και στατιστικά 

προβλήματα της επιστήμης της οικονομετρίας, όπως η ετεροσκεδαστικότητα, η αυτό- 

συσχέτιση και η μη στασιμότητα. Οι μεθοδολογικές επισημάνσεις, επομένως, 

ενδέχεται να μην συνδέονται διαχρονικά. Η αγνόηση, εντούτοις, αυτών οδηγεί σε 

υπερβολές και ανιστόρητους ισχυρισμούς. Τούτο δεν είναι ούτε επιστημονικά ούτε 

οικονομετρικά επιθυμητό.

Πέρα από τις συγκεκριμένες μεθοδολογικές ανησυχίες, ένα σχετικό θέμα αφορά στον 

υπολογισμό των εκτιμητών, οι οποίοι πρέπει να ‘απλοί και συνεκτικοί. Σύμφωνα με 

την Klas Rydenstam Statistics (1999: 2-3) οι βασικές διαστάσεις στο πλαίσιο τούτο 

σχετίζονται κατά πρώτον με τον πληθυσμό, το δείγμα και τη μονάδα, κατά δεύτερον με 

την επιλογή συγκεκριμένων στατιστικών και τρίτον με την εκτίμηση των στατιστικών. 

Ακολουθώντας την πρώτη διάσταση, η γενική υπόθεση για την επίτευξη συγκρίσεων 

απαιτεί ορθό προσδιορισμό των εκτιμητών, που να ανταποκρίνεται τούτη με τον 

πληθυσμό. Υπό μια συνολική ανάλυση τούτο σχετίζεται με μεμονωμένα άτομα ή/και 

σύνολα, όπως νοικοκυριά, ως μία ‘πρόσθετη' μονάδα. Η έτερη συνιστώσα του 

δείγματος σχετίζεται περισσότερο με τη χρονική επιλογή, στην οποία αναφέρεται η 

επόμενη ενότητα του παρόντος Κεφαλαίου. Είτε, σε γενικές γραμμές, η έννοια του 

‘Χρόνου  περιλαμβάνει ημέρες, μήνες, έτος ή έτη, είτε εποχές, είναι πιθανό 

συγκεκριμένες οι επιστημονικές έρευνες να αποκλείουν μεμονωμένες ημέρες, μήνες, 

έτος ή έτη, για μία περισσότερο ‘κανονική ή φυσιολογική χρονική επιλογή. 

Επιπροσθέτως, είναι πιθανό να επανακαθορίζονται διάφορες δράσεις στο πλαίσιο μίας 

έρευνας ή να υπολογίζονται και ξεχωριστοί εκτιμητές για υποθετικά προβληματικές 

χρονικές περιόδους.

Σύμφωνα με τη δεύτερη διάσταση, η επιλογή όχι του ‘Χρόνου’ αλλά της συγκεκριμένης 

Στατιστικής, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των εκτιμητών, με όρους ανάλυσης των 

μεταβλητών, καθορισμό των στατιστικών Μέτρων, ομαδοποίηση του πληθυσμού με 

βάση τις κυρίαρχες τάσεις της μονάδας επιλογής κοκ. Η ανάλυση των μεταβλητών επί
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τοις ουσίας συνιστά μία έννοια ιεράρχησης των δραστηριοτήτων σε πρωτεύουσες, 

δευτερεύουσες κοκ σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο. Το ερώτημα που τίθεται, επομένως, 

αφορά στο βαθμό κατά τον οποίο το τρισδιάστατο τούτο επίπεδο είναι επαρκώς 

κατάλληλο για τους ιεραρχικούς πίνακες των κύριων δραστηριοτήτων ή είναι 

περισσότερο αποτελεσματικό να προβούμε σε μείωση του αριθμού των 

δραστηριοτήτων ανά κατηγορία.

Ο καθορισμός των στατιστικών Μέτρων επίσης σχετίζεται με την ιεραρχική διάρθρωση 

των δραστηριοτήτων ανά τάξη προτεραιότητας (πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κοκ), 

ενώ η αντίστοιχη ομαδοποίηση αφορά στην ένταξη των ατόμων σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες-ομάδες (φύλο, ηλικία και φύλο, τύπος νοικοκυριού και φύλο, αριθμός 

παιδιών και φύλο, επίπεδο Εκπαίδευσης και φύλο, θέση στην αγορά ‘Εργασίας’ και 

φύλο, εργατοώρες και φύλο, συνολικές οικογενειακές εργατοώρες ανά φύλο και παιδιά, 

κοινωνικο-οικονομική ομάδα και φύλο).

Η τρίτη διάσταση ως προς τον καθορισμό του τρόπου εκτίμησης των στατιστικών 

απαιτεί απλότητα, συνεκτικότητα, άμεση συνάφεια με την πληροφόρηση των 

δεδομένων και τέλος προσδιορισμό, ως γνωστόν, των γενικών υποθέσεων. Η βασική 

προσέγγιση επ’ αυτού πραγματοποιείται είτε απευθείας είτε με τρόπο τυποποιημένο, 

κυρίως μέσω ενός υποδείγματος. Στο πλαίσιο τούτο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 

πολύ-μεταβλητές τεχνικές αναπόφευκτα προκαλούν προβλήματα και δυσχέρειες, που 

συνήθως δεν αντιμετωπίζονται εύκολα σε μία γενική βάση. Παράλληλα, αναδύονται 

συγκεκριμένες επιλογές περί μη ανταπόκρισης ή μερικής ανταπόκρισης των δεδομένων 

στους Πίνακες και στις επί μέρους ομάδες.

Καθώς οι μεθοδολογικοί προβληματισμοί αποτελούν τη μία όψη του ζητήματος, η 

δεύτερη όψη αφορά στο στατιστικό σκέλος μίας οικονομετρικής προσέγγισης, 

επεκτείνοντας ακριβώς την αμέσως προγενέστερη αναφορά επί του θέματος. Ένα 

συναφές ζήτημα επ’ αυτού αφορά στην υιοθέτηση κοινών κανόνων και ορισμών από 

όλους. Καθώς το επίπεδο ανάλυσης είναι η ΕΕ τούτο τη ζήτημα σχετίζεται με τον 

προσδιορισμό αρχών, κανόνων, Μέτρων, τύπων αξιολόγησης κοκ σε μία κοινή βάση 

ίδια για όλα τα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο τούτο, θα αποφύγουμε την αναφορά σε ‘ad 

hoc modules’, ιδιαίτερα σύνηθες για τη Μέτρηση των τάσεων στο εργατικό δυναμικό 

και όχι μόνο. Αν και τα ‘ad hoc modules’ εμφανίζουν προσαρμοστικότητα στις 

ιδιαιτερότητες κάθε ‘Χώρου’, το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν συγκρίσεις και ότι
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καθορίζονται αναλόγως της περίπτωσης εξειδίκευσης κάθε έρευνας περιορίζει και την 

αντίστοιχη σχετική μας αναφορά σε αυτού του είδους τα μεγέθη.

Η σύνταξη και η συλλογή, επομένως, των Εθνικών Λογαριασμών από υπερεθνικούς 

οργανισμούς, όπως η ΕΕ, οφείλει να ακολουθεί τους ίδιους διεθνώς συμφωνημένους 

ορισμούς και κανόνες, όπως ακριβώς συμβαίνει και για κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά. 

Τούτες οι κοινές αρχές διακρίνονται πλέον με σαφή τρόπο στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ESA95). Παρ’ όλα αυτά, η προέλευση των 

δεδομένων αποτελεί ένα σχετικά διαφορετικό ζήτημα. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί των 

κρατών-μελών ‘κτίζονται’ σε διάφορα επίπεδα, χρησιμοποιώντας μία ευρεία ποικιλία 

πηγών, όπως τα διοικητικά στοιχεία των φορολογικών αρχών και των προγραμμάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, τις έρευνες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά κοκ. Σε 

αντιδιαστολή, οι Ευρωπαϊκοί Λογαριασμοί ‘κτίζονται’ από τους αντίστοιχους Εθνικούς 

Λογαριασμούς των κρατών-μελών χωρίς μία άμεση αναφορά στις αρχικές και 

αυθεντικές πηγές δεδομένων ή στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ισοδύναμα των εθνικών 

πηγών.

Συμμερίζοντας την άποψη των Llano et al. (2009: 2-3) σε ομοειδές πλαίσιο, η χρήση 

περιφερειακών ή γενικά κάτω του έθνους στατιστικών στα οικονομετρικά υποδείγματα, 

αν και πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή πολιτική, ακόμα και στα πλέον αναπτυγμένα 

στατιστικά συστήματα, εγείρει ουσιώδεις περιορισμούς. Ιδιαιτέρως τούτο απαντάται 

στις περιπτώσεις κατά τις; οποίες στόχος είναι να περιληφθούν περιφερειακά στοιχεία 

σε χαμηλότερο εποχιακό ή χωρικό επίπεδο. Μία λύση ως προς τους εποχιακούς 

περιορισμούς προσέφεραν οι Chow & Lin (1971) με την απουσία μεταβλητών στην 

αντίστοιχη προσέγγισή τους. Υπό μία χωρική οπτική, στην οποία θα δώσουμε ιδιαίτερη 

βαρύτητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπίσει κανείς συνεκτικές βάσεις δεδομένων, 

καλύπτοντας ακόμα και το πεδίο των περισσότερο χρησιμοποιημένων Δεικτών για τις 

διαφορετικές (περιφέρεια, επαρχία, τοπικά ή σημειακά δεδομένα) χωρικές μονάδες και 

χωρικά επίπεδα. Τα συμπεράσματα είναι προφανή ειδικά όταν λαμβάνεται υπόψη η 

χωρική ετερογένεια και η επίδραση των διαφορετικών διοικητικών ορίων στη χωρική 

Συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Υπό το πρίσμα τούτο, διάφορες 

προσεγγίσεις στο πνεύμα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας, όπως εκείνη των 

Duranton & Overman (2008), ή στο πλαίσιο που θέτει η Περιφερειακή Ολοκλήρωση, 

καταδεικνύουν την περιορισμένη διαθεσιμότητα στοιχείων και δεδομένων στα 

κατώτερα επίπεδα ανάλυσης. Τούτο αντανακλάται και στην αξιολόγηση της
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ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής και στην πληροφόρηση που παρέχουν τα 

διαφορετικά χωρικά επίπεδα.

Σε δεδομένα τύπου NUTS, που συλλέγονται από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη 

χρησιμοποιώντας κοινούς κανόνες και μεθόδους, η εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών 

Λογαριασμών (ESA95) ήταν ένα πρώτο και θετικό βήμα. Εντούτοις, αν και 

επιτεύχθηκε κανονιστική ρύθμιση στο περιεχόμενο των επί μέρους NUTS στις 

αντίστοιχες Προγραμματικές Περιόδους, δεν αποφεύχθηκε η παράλειψη δεδομένων και 

στοιχείων για το κατώτερο επίπεδο NUTS3 για ορισμένα κράτη-μέλη και στη βάση 

ορισμένων Δεικτών Μέτρησης. Επιπλέον, οι περιοδικές αλλαγές στο κανονιστικό 

πλαίσιο των NUTS λόγω της υιοθέτησης των «Νέων» περιφερειακών 

κατηγοριοποιήσεων, των νέων διοικητικών ορίων ή λόγω των διαφορετικών 

οικονομικών συνθηκών, επιφέρουν μία αδυναμία σύνδεσης των χρονολογικών σειρών. 

Κατά συνέπεια, περιορίζεται η ποιότητα της πληροφόρησης στις χαμηλότερες βαθμίδες 

του ‘Χώρου’. Είναι, επομένως, φυσικό ένα ποσοστό 15% περίπου των δεδομένων 

επιπέδου NUTS3 των 27 κρατών-μελών και των τριών υποψήφιων προς ένταξη ως 

προς το περιφερειακό GDP να μην ενσωματώνεται στα συνολικά στοιχεία της περιόδου 

1995-2005 εξαιτίας ακριβώς της προαναφερθείσας αδυναμίας.

Τα προβλήματα και οι δυσχέρειες που ανακύπτουν ως προς το χωρικό επίπεδο 

ανάλυσης και συλλογής των στοιχείων-δεδομένων ενισχύονται περαιτέρω, είτε τα 

σχετικά στοιχεία-δεδομένα προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης (επί παράδειγμα 

GVA βιομηχανιών) είτε από την πλευρά της προσφοράς (μισθοί και κεφαλαιακή 

κερδοφορία). Στην ουσία, όλοι τούτοι οι επί μέρους περιορισμοί αναδεικνύουν τη 

σημασία εφαρμογής μεθόδων χωρικής παρεμβολής (‘spatial inter-polation methods’), 

αν και τούτο συναντά μικρή ανταπόκριση έως σήμερα από την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Υπό το περιεχόμενο που θέτει η προσέγγιση των Chow & Lin (1971) και την 

αντίστοιχη ανάλυση των Llano et al. (2009: 4), το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την 

ενσωμάτωση διαστρωμματικών περιφερειακών δεδομένων και τους αλγορίθμους 

MCMC, την προσέγγιση BLUE κοκ σε ένα πλαίσιο τύπου Bayesian.

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει συνοψίζεται εν πολλοίς στη σχετική 

διαπίστωση-συμπέρασμα του Kenneth Galbraith (2008: 14): »... Για έγκυρες 

οικονομικές αναφορές είναι απαραίτητο η Ανισότητα να μετράται στην κατάλληλη 

γεωγραφική και οικονομική κλίμακα. Εντούτοις, οι ερευνητές χρησιμοποιώντας 

ερευνητικά στοιχεία περιορίζονται από (το συνήθη εθνικό) σκοπό των διαθέσιμων
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ερευνών και καθώς η εθνική κλίμακα είναι μερικές φορές κατάλληλη, τούτο δεν είναι 

πάντοτε εμφανες. Ο συνδυασμός των ερευνών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα...». 

Απαιτείται, επομένως, σύμφωνα και με την Klas Rydenstam Statistics (1999: 5) meta 

πληροφόρηση, επαρκώς κατάλληλη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

συνδέονται οι επί μέρους έρευνες μεταξύ τους και του τρόπου σύνδεσης αυτών με τις 

οδηγίες και τις συστάσεις της ΕΕ. Αυτού του είδους η πληροφόρηση συλλέγεται μέσω 

ερωτηματολογίων, που με τη σειρά του τούτο προϋποθέτει οργάνωση, κατάρτιση 

εκείνων που υποβάλλουν τις ερωτήσεις, κωδικοποίηση του προσωπικού, κωδικοποίηση 

στην εισαγωγή των στοιχείων-δεδομένων κα.

Η απώλεια, συνεπώς, των δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο τούτη αντιμετωπίζεται 

μάς οδηγεί στην αναγκαιότητα υιοθέτησης εναρμονισμένων στατιστικών χρονολογικών 

σειρών, όπου σύμφωνα με την Klas Rydenstam Statistics (1999: 5) αυξάνεται και η 

συγκρισιμότητά τους. Για το λόγο αυτό, μεθοδολογικοί και άλλοι περιορισμοί 

προηγούμενων εθνικών ερευνών προσδιορίζονται στη βάση παραγωγής κοινών 

μελλοντικών λύσεων. Η πρόταση των κοινών λύσεων, μέσω του ελέγχου της σειράς 

των πιλοτικών ερευνών, αφορά πρωταρχικώς στο σχεδιασμό των στοιχείων εκείνων 

που συχνά χωρίς πρόθεση διαφέρουν μεταξύ των ερευνών, αλλά εντούτοις θεωρούνται 

κρίσιμοι για τα αποτελέσματα-συμπεράσματα της έρευνας.

Η διαδικασία της εναρμόνισης αποτελεί ένα μίγμα εναρμόνισης των Εισροών και 

Εκροών. Από την πλευρά των Εισροών κυρίως, μία ημερολογιακή φόρμα, ορισμένες 

διαδικασίες συλλογής στοιχείων και η ύπαρξη μίας κωδικοποιημένης λίστας κοινών 

δραστηριοτήτων αποτελούν ορισμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση της 

εναρμόνισης. Επιπρόσθετα, προκρίνονται set κοινών ερωτήσεων σε ερωτηματολόγια, 

όπως συχνά τούτο έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες εργατικού δυναμικού και σε έρευνες 

του ECHP.

4.3 Χρονολογικές σειρές (‘time series data use’)

4.3.1 Περιορισμοί και λύσεις

Πέρα από τα ειδικά θέματα επιλογής και ορισμού των δεδομένων, του τρόπου 

Μέτρησης τούτων στη βάση μίας συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης και των 

περιορισμών που τίθενται, η κλασική μέθοδος ανάλυσης περιλαμβάνει και την ανάλυση 

των χρονολογικών σειρών στις γνωστές και προαναφερθείσες συνιστώσες της
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μακροχρόνιας τάσης και της εποχικής και της τυχαίας συνιστώσας. Ο διαχωρισμός των 

σειρών αυτών επιτυγχάνεται με τα δύο μη στοχαστικά υποδείγματα, εκείνο του 

πολλαπλασιαστικού και του αντίστοιχου εκθετικού υποδείγματος. Στο σημείο αυτό, θα 

σταθούμε περισσότερο στις μεθόδους εξομάλυνσης των χρονολογικών σειρών, που 

αποσκοπούν ακριβώς στην απομάκρυνση της τυχαίας συνιστώσας και στην 

υποβάθμιση της μακροχρόνιας τάσης και της εποχιακής και της κυκλικής συνιστώσας. 

Στην πράξη, οι επικρατέστερες μέθοδοι εξομάλυνσης είναι η μέθοδος των κινητών 

μέσων μέσω τριών σταδίων2 και η μέθοδος της εκθετικής εξομάλυνσης. Η δεύτερη 

βασίζεται στην αρχή ότι οι πρόσφατες τιμές μίας χρονολογικής σειράς έχουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα εκείνων παλαιότερων περιόδων (Ανδρικόπουλος, 2003:409,423). 

Από το διαχωρισμό των χρονολογικών σειρών σε στάσιμες και μη στάσιμες και την 

αντίστοιχη μεταβολή των ιδιοτήτων τους, παρατηρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες 

οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε οικονομετρικά υποδείγματα να εμφανίζουν 

υψηλό βαθμό συσχέτισης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μεταβλητές που από τη 

φύση τους δεν δικαιολογούν τη συμμετοχή τους στα υπό εκτίμηση υποδείγματα. Το 

πρόβλημα που δημιουργείται ως προς την ερμηνεία των οικονομετρικών υποδειγμάτων 

μη στάσιμων χρονολογικών σειρών αποφεύγεται με τη μετατροπή των μη στάσιμων 

σειρών σε στάσιμες μέσω των διαφορών. Οι διαδοχικές, ωστόσο, διαφορές κατά τη 

μετατροπή αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών σχετικά με τη 

μακροχρόνια τάση δύο ή περισσότερων μεταβλητών, ενώ παραβιάζεται και η ιδιότητα 

της ολοκλήρωσης. Τούτο αποτρέπεται με τη θεωρία της συν-ολοκλήρωσης των 

χρονολογικών σειρών των Engle & Granger αρχικώς και την εισαγωγή ακολούθως των 

διαφόρων Κριτηρίων που τη διέπουν (Κριτήριο Dickey & Fuller, Dickey & Fuller 

augmented criterion, Κριτήριο Durbin & Watson). Απόρροια της συν-ολοκλήρωσης

2 Η συγκεκριμένη διαδικασία εξομάλυνσης περιλαμβάνει υπολογισμό των κινητών συνόλων 

όλων των κινητών μέσων, αναλόγως του αριθμού των επί μέρους χρονικών περιόδων, διαίρεση 

των κινητών συνόλων με τον αριθμό των παρατηρήσεων κάθε υπο-συνόλου και προσδιορισμό 

της απόκλισης της χρονολογικής σειράς και του κινητού μέσου από τη διαφορά της σειράς και 

του μέσου αντιστοίχως. Η μέθοδος των κινητών μέσων δεν περιλαμβάνει μέσους για ορισμένες 

από τις πρώτες και τις τελευταίες παρατηρήσεις της σειράς και ειδικά στις περιπτώσεις 

περιορισμένου αριθμού παρατηρήσεων χάνονται σχετικές με τη σειρά πληροφορίες 

(Ανδρικόπουλος, 2003: 423, 425).
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αποτελεί το θεώρημα του Granger ως προς την ύπαρξη αιτιότητας μεταξύ των 

χρονολογικών σειρών, χωρίς εκ των πραγμάτων τούτη να είναι πάντοτε δεδομένη.

Ένας διαφορετικός περιορισμός που έρχεται στο προσκήνιο σχετίζεται με την αδυναμία 

εξαγωγής ενός κοινού στοιχείου η μιας κοινής ένδειξης από τις χρονολογικές σειρές 

διαφορετικών συχνοτήτων. Σύμφωνα με την επισήμανση του Otranto (2005: 1, 2, 22) η 

στατιστική βιβλιογραφία έχει επιδείξει μικρή προσοχή στο ζήτημα αυτό. Στη 

στατιστική ανάλυση, η εξαγωγή μίας κοινής ένδειξης, όπως για παράδειγμα μίας κοινής 

τάσης ή ενός κοινού κύκλου από μία ομάδα χρονολογικών σειρών, πραγματοποιείται 

συνήθως με τη χρήση σειρών ίδιας συχνότητας (μήνας, έτος, τετράμηνα κοκ). Εάν τα 

διαθέσιμα δεδομένα φέρουν διαφορετική συχνότητα, επί παράδειγμα η πρώτη ομάδα 

αναφέρεται σε μηνιαία στοιχεία και η δεύτερη σε τετραμηνιαία, μία από αυτές τις 

ομάδες μετασχηματίζεται ούτως, ώστε όχι μόνο να περιλαμβάνει σειρές ίδιας 

συχνότητας, αλλά ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται ένα απλό αθροιστικό (από μηνιαίες σε 

τετράμηνα) ή μη αθροιστικό (από τετράμηνα σε μηνιαίες) επίπεδο δεδομένων.

Προς την κατεύθυνση εξαγωγής ενός κοινού κυκλικού στοιχείου από μία ομάδα 

χρονολογικών σειρών μηνιαίων και τετραμηνιαίων δεδομένων, χωρίς όμως να 

μετασχηματίζονται και επιπρόσθετα να ενσωματώνονται στην εξέταση ομοιογενείς 

συχνότητες, ασχολήθηκαν επισταμένως οι Mariano & Murasawa (2003). Σε ένα αρχικό 

επίπεδο ανάλυσης, οι Mariano & Murasawa (2003) ακολούθησαν την προτεινόμενη 

διαδικασία των Stock & Watson (1991). Σε ένα επόμενο επίπεδο, ο Otranto (2005: 22

23) επιχείρησε μία επέκταση της προσέγγισης των Mariano & Murasawa (2003), ώστε 

η κοινή τάση που εξάγεται, σε συνδυασμό με το κυκλικό υπόδειγμα του Harvey (1985), 

να προσφέρει μία πολύ-μεταβλητή προσέγγιση3. Τούτη η προσπάθεια συνιστά ένα από 

τα πλέον συνήθη και εύκαμπτα υποδείγματα. Ταυτοχρόνως, με τη διαδικασία τούτη 

παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στην όλη ανάλυση, ή κατά μεμονωμένη 

περίπτωση, των γνωστών και προαναφερθέντων προγενέστερα φίλτρων των Hodrick & 

Prescott (1997).

Η επέκταση της προσέγγισης του Otranto (2005) πραγματοποιείται με μάλλον φυσικό 

τρόπο και δεν επιφέρει μεθοδολογικές δυσχέρειες, όπως εκείνα των προβλημάτων ως 

προς τους όρους σύγκλισης κατά της εκτίμηση των Αλγορίθμων εξαιτίας μίας επίπεδης

3 Συμπληρωματικά Harvey & Koopmans (1997).
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Συνάρτησης Πιθανότητας4. Στην περίπτωση τότε αυτή, μία χρήσιμη εναλλακτική 

άποψη θα προσέφερε μία διαδικασία τύπου Bayesian. Παρ’ όλα αυτά, ο Otranto (2005) 

με την πολύ-μεταβλητή προσέγγιση και τη χρήση των πολύ-μεταβλητών φίλτρων των 

Hodrick & Prescott (1997) προβαίνει σε έλεγχο του βαθμού επαλήθευσης των 

διαφορών που εντοπίζονται στη δική του προσέγγιση και σε εκείνη της αναλογικής 

προσέγγισης των πολύ-μεταβλητών και μη μεταβλητών υποδειγμάτων μηνιαίων 

δεδομένων. Η ανάλυση, που διεξήχθη σε όρους ενός κυκλικού στοιχείου και 

εξακρίβωσης του σημείου καμπής, οι μόνες διαφορές πολύ-μεταβλητής και μη 

μεταβλητής προσέγγισης που εντοπίστηκαν σε 183 χρονολογικές σειρές της ιταλικής 

οικονομίας περιλάμβαναν την ύπαρξη μόνο δύο επιπλέον κύκλων στις σειρές. Σε 

γενικές γραμμές, στα πολύ-μεταβλητά υποδείγματα με την ταυτόχρονη χρήση 

δεδομένων διαφορετικών συχνοτήτων επιτυγχάνεται καλή εφαρμογή αυτών και 

εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Τούτο αποτρέπει την ανάγκη δημιουργίας τεχνητών 

δεδομένων, ενώ ενδέχεται να ενσωματώνει διάφορα πολύ-μεταβλητά υποδείγματα.

Στο πλαίσιο, επομένως, που θέτουν οι διαφορετικές επιλογές χρονικών περιόδων και 

χρονικών διαστημάτων, το πλέον χρήσιμο εργαλείο είναι τα φίλτρα των Hodrick & 

Prescott (1997)5 6. Στην πράξη, χρησιμοποιούνται στην εξέταση του πλέον πρόσφατου 

ομοιογενούς διαστήματος. Με τον τρόπο αυτό, χάνεται πληροφόρηση ως προς τις 

προηγούμενες περιόδους. Μία διέξοδο προσφέρει επ’ αυτού το υπόδειγμα συνεχόμενων 

χρονολογικών σειρών, όπως παρουσιάζονται για παράδειγμα από τον Harvey (1985). 

Απεναντίας, παρά τη βοήθεια που παρέχουν, δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ευρείας 

χρήσης από στατιστική ανάλυση. Μία προσπάθεια εμπειρικής αξιολόγησης των 

‘continuous time space panel’ υποδειγμάτων επιχείρησαν οι Otranto & Iannaccone 

(2005/2003) μέσω της εφαρμογής ενός πειράματος τύπου Monte Carlo σε πραγματικά 

τετραμηνιαία στοιχεία. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιτρέπει την καταγραφή των 

χρονολογικών σειρών διαφορετικών συχνοτήτων, σε αντίθεση με τα κλασικά φίλτρα 

των Hodrick & Prescott (1997), που προϋποθέτουν ένα ομοιογενές χρονικό διάστημα 

στις σχετικές παρατηρήσεις.

4 Το πρόβλημα τούτο ήταν αρκετά σύνηθες στις περιπτώσεις πολύ -μεταβλητών και μη 

μεταβλητών προσεγγίσεων, όπως έχει επισημανθεί από τους Harvey & J^ger (1993).

5 Για μία πληρέστερη εικόνα, ο ερευνητής μπορεί να απευθυνθεί στην προσέγγιση των LeSage

6  Krivelyova (1999).
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Με δεδομένα από τον κατασκευαστικό τομέα της περιόδου 1993-2002, το πείραμα 

Monte Carlo με το ‘continuous time space panel model’ πλεονεκτεί έναντι των φίλτρων 

των Hodrick & Prescott (1997), που αποτυγχάνουν όχι μόνο να εξάγουν μία κοινή 

ένδειξη, αλλά αδυνατούν να συλλάβουν τα διάφορα σημεία καμπής. Φέρνοντας ξανά 

στο προσκήνιο την προσέγγιση του Otranto (2005), η αντίστοιχη προσέγγιση των 

Otranto & Iannaccone (2005/2003) χρησιμοποιεί τη συνολική διαθέσιμη πληροφόρηση 

που παρέχουν τα δεδομένα, τροποποιώντας τις σχετικές παραμέτρους (zc, k, RMSE και 

Theil) έναντι των αντίστοιχων παραμέτρων των Hodrick & Prescott (1997) (RMSE και 

Theil) και ανιχνεύεται σημείο καμπής και κατά την έναρξη του ομοιογενούς χρονικού 

διαστήματος. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση όμοιων σετ δεδομένων, το συγκεκριμένο 

υπόδειγμα αναδεικνύει τα διάφορα σημεία καμπής και την απόσταση που τα χωρίζει 

από τις πραγματικές ενδείξεις.

Τα διάφορα επί μέρους εμπόδια που ορθώνονται στην επιλογής μίας συγκεκριμένης 

χρονολογικής σειράς και αφορούν μεθοδολογικές ασυμβατότητες, ανεπάρκεια 

στατιστικής ή άλλης τεκμηρίωσης, ενδογενείς αδυναμίες προτεινόμενων λύσεων κοκ, 

όπως καταγράφηκαν στην ενότητα τούτη συνιστούν τη μία όψη του προβλήματος. Η 

έτερη σχετίζεται με ορισμένα πολύ συγκεκριμένα επί μέρους ζητήματα, που μάς 

απασχολούν ακολούθως.

4.3.2 Λογαριασμοί

Ένα ερώτημα που απασχολεί έντονα την εξειδίκευση μίας συγκεκριμένης χρονολογικής 

σειράς αφορά ακριβώς στην εξειδίκευση αυτή καθεαυτή και στο χρονικό παράθυρο 

ένταξης και επιμερισμού των δεδομένων. Η αρχή γίνεται με τους Ετήσιους 

Λογαριασμούς της ΕΕ. Τούτοι προέρχονται από τα αθροίσματα των αντίστοιχων 

ετήσιων εθνικών λογαριασμών των κρατών-μελών. Ο τύπος του αθροίσματος 

εξαρτάται από τη μεταβλητή που υπολογίζεται: Το επίπεδο των χρονολογικών σειρών 

συνήθως απαιτεί μεταξύ των κρατών-μελών ένα σωρευτικό αποτέλεσμα, καθώς τα 

ποσοστά οικονομικής Μεγέθυνσης και οι δείκτες χρονολογικών σειρών προϋποθέτουν μία 

συνολική προσέγγιση, μέσω ενός σταθμισμένου μέσου.

Για το ευρωπαϊκό σωρευτικό αποτέλεσμα απαιτείται η εκπλήρωση δύο προϋποθέσεων. 

Η πρώτη συνθήκη αφορά στη συνολική ή πλήρη κάλυψη όλων των κρατών-μελών. Υπό 

το κανονιστικό πλαίσιο που τίθεται, τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται να τηρούν και να
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διαθέτουν στη Eurostat τους Εθνικούς τους Λογαριασμούς εντός ορισμένων 

προθεσμιών. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος-μέλος εξαιρείται ή 

‘αγνοούνται’ οι Λογαριασμοί αυτού, η Eurostat ανακοινώνει τις σχετικές επισημάνσεις 

με την υποσημείωση ότι οι τιμές βασίζονται σε προβλέψεις. Τούτες οι προβλέψεις 

συνήθως προέρχονται από τη DG ECOFIN. Η δεύτερη συνθήκη απαιτεί τα στοιχεία των 

κρατών-μελών να εκφράζονται σε ένα κοινό νόμισμα ή μία κοινή μονάδα, 

ενσωματώνοντας εν προκειμένω τιμές Ecu ή τιμές Ευρώ σήμερα. Προβλήματα, 

εντούτοις, ανακύπτουν εξαιτίας της ύπαρξης κρατών που βρίσκονται εκτός της 

Ευρωζώνης και κυρίως με το επίπεδο των επιτοκίων τους. Επί του σχετικού θέματος τα 

προβλήματα αυτά καταγράφονταν ιδιαιτέρως έντονα πριν το τελικό στάδιο της ΟΝΕ 

(1999). Με την εκπλήρωση των συνθηκών αυτών, η συλλογή των Εθνικών 

Λογαριασμών περιορίζει την αναγκαιότητα εισαγωγής ρητών σταθμίσεων ανά κράτος- 

μέλος. Αντιθέτως, οι σταθμίσεις αυτές πρέπει να είναι σταθερά άρρητες ως προς το 

επίπεδο των χρονολογικών σειρών των Εθνικών Λογαριασμών και απλώς να 

εκφράζουν την αναλογία (μερίδιο) αυτών στο γενικό σύνολο. Κατά συνέπεια, οι 

σταθμίσεις θα διαφέρουν μόνο ως προς τις σταθερές τιμές των μεταβλητών και μόνο 

στη διάρκεια των ετών. Σε ένα επόμενο στάδιο ανάλυσης, τα ευρωπαϊκά αθροιστικά 

μεγέθη οφείλουν να ικανοποιούν ορισμένα βασικά προαπαιτούμενα ως προς τη 

γεωγραφική συνεκτικότητα, την υπολογιστική συνεκτικότητα  και τη σταθεροποίηση 

στη ροή των στοιχείων.

Μία συναφής συνιστώσα αποτύπωσης των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών αφορά στο 

κατά πόσο εκφράζονται σε τιμές ‘volume’, συνήθως σταθερές τιμές ενός έτους βάσης. 

Υπό το πρίσμα παραγωγής περισσότερο ακριβών Μέτρων ως προς τις τιμές στο 

‘volume growth’, οι τιμές βάσης αναθεωρούνται σήμερα κάθε έτος, παρέχοντας 

στοιχεία για τις τιμές προηγούμενων ετών (‘Constant Prices of Previous Years’). 

Καθώς λοιπόν οι τιμές βάσης αλλάζουν για κάθε παρατήρηση, μία σειρά 

παρατηρήσεων προηγούμενων ετών δεν συνιστά και μία πραγματική χρονολογική 

σειρά. Στην περίπτωση τούτη, εισάγονται τρέχουσες τιμές, ώστε η ανάλυση να 

διεξάγεται σε σωστή βάση ως προς τον υπολογισμό του ‘volume growth rates’. Παρ’ 

όλα αυτά, αναπτύσσονται χρονολογικές σειρές που συνδέονται μεταξύ τους σε μία 

‘αλυσίδα’, όπου η επιλογή του έτους αναφοράς γίνεται με τρόπο αυθαίρετο. Έτερα 

ζητήματα που απασχολούν τους Ετήσιους Εθνικούς Λογαριασμούς αφορούν στον 

πληθυσμό και στους άρρητους αποπληθωριστές, στον αριθμό των ημερών
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Απασχόλησης, στην αναθεώρηση των πολιτικών και στο εύρος και στην ποιότητα των 

προβλέψεων.

Στο σκέλος των Τετραμηνιαίων Λογαριασμών, τα πράγματα διαφοροποιούνται έναντι 

των Ετήσιων και γίνονται περισσότερο σύνθετα. Ορισμένες διαφορές στα εθνικά 

συστήματα των Τετραμηνιαίων Λογαριασμών των κρατών-μελών της ΕΕ 

εξακολουθούν να επιμένουν, ειδικά ως προς την κάλυψη, την καθυστέρηση έκδοσης, 

την αναθεώρηση των πολιτικών και τις διαδικασίες εποχιακής προσαρμογής. Η 

εκτίμηση των Τετραμηνιαίων Δεδομένων γίνεται από τα αντίστοιχα διαθέσιμα ετήσια 

λόγω κυρίως της έντονης απαίτησης για χρονικούς λογαριασμούς αυτού του μεγέθους. 

Ταυτοχρόνως, προστίθεται μία άλλη διάσταση στις προϋποθέσεις συνεκτικότητας των 

χρονολογικών σειρών, η οποία σχετίζεται με τη συνεκτικότητα μεταξύ τετραμηνιαίων 

και ετήσιων αποτελεσμάτων.

Καθώς συστηματικά απαιτείται συνεκτικότητα αθροισμάτων και ιδιοτήτων μεταξύ 

Εθνικών και Τετραμηνιαίων Λογαριασμών, η διαθέσιμη πληροφόρηση που επιτρέπει 

εκτίμηση των Τετραμηνιαίων Λογαριασμών προϋποθέτει ορισμένα εργαλεία, όπως 

αντίστοιχα και για τους Εθνικούς Λογαριασμούς μόλις νωρίτερα, και διαθεσιμότητα 

τετραμηνιαίων στοιχείων για κάθε δεδομένο. Η βασική αρχή εκτίμησης αυτών 

συνίσταται στο ‘σπάσιμο’ των γνωστών ολοκληρωμένων ετήσιων αθροισμάτων της 

ΕΕ, χρησιμοποιώντας ως Δείκτη τα αντίστοιχα μερικά διαθέσιμα τετραμηνιαία 

στοιχεία. Η διαδικασία τούτη είναι γνωστή ως ‘εποχιακή από-σύνθεση των 

χρονολογικών σειρών’ και περιλαμβάνει δύο βήματα. Στην πράξη, εισάγεται ιδιαίτερα 

κατά το δεύτερο βήμα μία μέθοδος τύπου Chow & Lin, όπου σχετίζονται τα άγνωστα 

τετραμηνιαία στοιχεία με ορισμένες σειρές αυτών μέσω ενός υποδείγματος 

παλινδρόμησης. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό και απλώς θα αναφέρουμε 

μόνο ότι και στο πλαίσιο τούτο τίθενται ορισμένοι περιορισμοί ως προς τους 

υπολογισμούς και τη χρονική και τη γεωγραφική συνάφεια. Καθώς, λοιπόν, σε πολλές 

περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία του τελευταίου τετραμήνου για ένα 

αριθμό κρατών-μελών, το τελικό συμπέρασμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα 

διαθέσιμα τετραμηνιαία στοιχεία των χωρών εκείνων που εκτιμώνται στη διάρκεια του 

οριζόμενου χρονικού διαστήματος.

Και στην περίπτωση των τετραμηνιαίων λογαριασμών υπολογίζονται αυτοί σε τιμές 

‘volume’, όπου ο Δείκτης της εκτίμησης του Τετραμηνιαίου ‘volume’ προέρχεται από 

τα τετραμηνιαία διαθέσιμα δεδομένα των κρατών-μελών σε προηγούμενα έτη και όπου
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μόνο αυτές οι τιμές και όχι οι τιμές της σειράς σε ‘αλυσίδα’ προστίθενται στο σχετικό 

Δείκτη. Τούτο, εντούτοις, δυσχεραίνει την κατασκευή Τετραμηνιαίου Δείκτη κατά το 

πρώτο στάδιο, καθώς γίνεται περισσότερο σύνθετη η όλη προσπάθεια. Στην ουσία και 

υπό το πρίσμα της τετραμηνιαίας ανάλυσης, ένας Δείκτης σε ‘αλυσίδα’ ως προς τις 

τιμές ‘volume’ υπολογίζεται μέσω της τεχνικής του ‘annual overlap’. Τούτο απαιτεί 

υπολογισμό της μέσης ετήσιας τετραμηνιαίας τιμής, εκφρασμένη αυτή σε τρέχουσες 

τιμές, και επιπρόσθετα εκτίμηση αυτής κατά το πρώτο έτος.

Ολοκληρώνοντας τη σχετική αναφορά σημειώνουμε και εντελώς επιγραμματικά επί 

μέρους ζητήματα που απασχολούν την προσέγγιση μέσω Τετραμηνιαίων Λογαριασμών. 

Τούτα σχετίζονται με την έμμεση εποχιακή προσαρμογή, τη συσχέτιση εποχιακής 

προσαρμογής και εργάσιμων ημερών, την αναθεώρηση των πολιτικών και τέλος την 

απουσία προβλέψεων σε τετραμηνιαία κλίμακα. Εντούτοις, και στην περίπτωση αυτή η 

DG ECOFIN δημοσιεύει σε τακτικά διαστήματα μία πρόβλεψη που βασίζεται σε ένα 

Δείκτη Μεγέθυνσης του GDP για κάθε περίπτωση ευρωπαϊκών Τετραμηνιαίων 

Εθνικών Λογαριασμών (Eurostat, 2005: 1-9).

4.3.3 Έ τερες συνιστώσες

Πέραν των γενικότερων και ειδικότερων παραμέτρων που ενσωματώνονται σε μία 

θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση, ανεξαρτήτως σκοπού και αντικειμένου, η όλη 

διεπιστημονική επάρκεια καθορίζεται ουσιωδώς από την επιλογή, το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση-ανάπτυξη μίας συγκεκριμένης οικονομετρικής προσέγγισης. Τούτο έχει ήδη 

αποτελέσει πεδίο ανάλυσης σε προγενέστερο Κεφάλαιο. Εξειδικεύοντας επί 

παραδείγματι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ‘panel data analysis’ και 

του αντίστοιχου ‘cross-sectional analysis’ επισημάνθηκαν αφενός η ενσωμάτωση- 

εισαγωγή της έννοιας της χρονολογικής σειράς στη σχετική διερεύνηση και αφετέρου 

στον τρόπο με τον οποίο μία χρονολογική σειρά καθορίζει ορισμένα από τα επί μέρους 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων προσεγγίσεων. Σε γενικές γραμμές, ο 

σχεδιασμός και οι φάσεις συλλογής των δεδομένων αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία σε 

εφαρμογές panel data, σε σχέση με την περίπτωση των χρονολογικών σειρών και της 

ανάλυσης cross-sectional. Σε πολλές περιπτώσεις, η διάσταση της χρονολογικής σειράς 

είναι πολύ σύντομη ως έννοια και ως εύρος έκτασης, ώστε να συλλαμβάνει και να 

υπολογίζει ακολούθως τις δυναμικές που αναπτύσσονται.
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Ακολουθώντας , συνεπώς, τη σχετική προσέγγιση των Longhi & Nijkamp (2007), η 

οποία ‘δανείζεται’ στοιχεία και από τη διάσταση των προβλέψεων που αναλύονται σε 

επόμενη παράγραφο της παρούσας ενότητας, η συνολική διερεύνηση εντάσσει τη 

διάσταση του ‘Χώρου’. Καθώς η ετερογένεια μεταξύ περιφερειών και μέτρων 

οικονομικής πολιτικής αυξάνει, αυξάνει αντίστοιχα με ταχύ ρυθμό και η ανάγκη 

πρόβλεψης σε περιφερειακό επίπεδο. Τα δεδομένα που διατίθενται για το σκοπό αυτό 

βασίζονται σε ‘pseudo-panel’ ενός περιορισμένου αριθμού παρατηρήσεων στα πλαίσια 

ενός χρονικού διαστήματος και σε ένα μεγάλο αριθμό περιοχών (‘περιφερειών’) με 

έντονη αλληλεξάρτηση. Η εφαρμογή παραδοσιακών τεχνικών χρονολογικών σειρών 

για τη διάκριση αυτών με βάση τα περιφερειακά δεδομένα είναι μία μάλλον μη 

βέλτιστη ή μία λιγότερο (υπο-) βέλτιστη στρατηγική προβλέψεων.

Τα προβλήματα ειδικότερα που ανακύπτουν με τη χρήση τεχνικών panel data οδηγούν 

κατ’ ανάγκη στη λύση του ‘pooled cross-section time series data’, όπως προτείνουν οι 

Longhi & Nijkamp (2007) ούτως, ώστε τα ‘Χωρο-Χρονικά δεδομένα6 της χωρικής 

συσχέτισης και της χωρικής διάχυσης να ενταχθούν ρητά στο υπόδειγμα7. Αν και οι

6 Επ’ αυτού, το κρίσιμο ερώτημα σχετίζεται με το είδος και την ποιότητα των σχέσεων που 

παράγονται. Ένα αρχικό θετικό βήμα προσφέρει σύμφωνα με τους Bottazzi et al. (2007: 1-6, 

27-29, 30) η αυξανόμενη διαθεσιμότητα χωρικά καθοριζόμενων ή εστιαζόμενων χρονολογικών 

σειρών. Τούτο επιτρέπει έναν ευκολότερο τρόπο εφαρμογής και ένταξης σε ένα υπόδειγμα των 

δεδομένων μεταξύ διαφόρων χρονικών εποχών. Με την ευχέρεια τούτη, χωρίς ασφαλώς να 

εκλείπουν πλήρως τα διάφορα επί μέρους εμπόδια, περιορίζεται η διαχρονική αλλαγή στα 

πρότυπα Συγκέντρωσης και διερευνάται η εξέλιξη διαφόρων δυνάμεων, όπως της 

Αστικοποίησης ή η δυναμική κάθε τομέα παραγωγής.

7 Στην ανάλυση των χρονολογικών σειρών, η συσχέτιση κινείται προς μία και μόνο 

κατεύθυνση, από τις παλαιότερες προς τις νεότερες και τις μελλοντικές παρατηρήσεις και όχι 

με την αντίθετη πορεία. Στην περίπτωση της διαστρωμματικής ανάλυσης, όπως και σε εκείνη 

του ‘panel data analysis’, η συσχέτιση κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις, καθώς κάθε 

περιφέρεια πιθανώς να επηρεάζεται από άλλες που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση. 

Ενδεχομένως τούτο να επιφέρει παραπλανητικά συμπεράσματα. Υπό την επιβαλλόμενη 

αναγκαιότητα της επάρκειας και της καταλληλότητας και υπό το πλαίσιο πραγματικών 

εφαρμογών, ένα υπόδειγμα προβλέψεων οφείλει να υπερέχει του υποδείγματος που 

χαρακτηρίζεται από την απουσία προβλέψεων. Το χαρακτηριστικό τούτο συνήθως συνοψίζεται 

κατά τους Longhi & Nijkamp (2007) μέσω του συντελεστή U του Theil (Στατιστική Theil), που
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μεταβλητές που εκτιμώνται διαφέρουν, επί παραδείγματι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 

περιφερειακής Απασχόλησης των Longhi et al. (2005), κατά κεφαλήν κατανάλωση 

καπνού στις ΗΠΑ των Baltagi & Li (2004) ή ενδείξεις χρηματοπιστωτικών τοπικών 

τάσεων μέσω ‘Hidden Markov Models’ των Bicego et al. (2009: 116-17) κοκ, το 

μονοπάτι φαίνεται σε τελική ανάλυση να είναι κοινό. Με την προσέγγιση των Longhi & 

Nijkamp (2007) (326 NUTS της δυτικής Γερμανίας της περιόδου 1987-2002 ως προς 

την Απασχόληση από το BfLR/BBR) εκτιμάται το γραμμικό και μη γραμμικό 

υπόδειγμα στη βάση κοινωνικών και οικονομικών μεταβλητών. Ταυτοχρόνως, 

αξιολογείται η ικανότητα διαφορετικών στατιστικών τεχνικών (‘spatial error’ και 

‘cross-regressive models’). Από τη σχετική ανάλυση προκύπτει ότι η χωρική 

διάρθρωση που απαιτείται για την εκτίμηση των υποδειγμάτων τύπου spatial error, 

μέσω των γειτονικών Σταθμισμένων Πινάκων, βελτιώνει την επίδοση της 

βραχυπρόθεσμης εκ των προτέρων αξιολόγησης έναντι της μη χωρικής πρόβλεψης. Το 

γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ένα panel που διακρίνεται λόγω του 

μεγάλου αριθμού των τάξεων-στρωμμάτων του και του αντίστοιχου μικρού αριθμού 

παρατηρήσεων στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προβλέψεις βελτιώνονται μέσω 

της ένταξης της διάστασης της απόστασης μεταξύ των περιφερειών. Επί του 

προκειμένου, εντούτοις, θα απαιτηθεί πρόσθετη μελλοντική διερεύνηση, κυρίως μέσω 

τεχνικών προσομοίωσης.

Τούτη η πληθώρα στις επί μέρους ομάδες των σχετικών δεδομένων των τελευταίων 

περίπου είκοσι ετών ως προς τις χρονολογικές σειρές χωρικών αναφορών συνδέεται σε 

μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας των Η/Υ. Η ένταξη πολλαπλών 

δεδομένων χρονολογικών σειρών που να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα των 

χωρικών τοποθεσιών επιτυγχάνεται μέσω των υποδειγμάτων STARIMA και BVAR. Το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη χωρική-εποχιακή εξέλιξη μίας μεμονωμένης 

μεταβλητής. Το πρώτο υπόδειγμα προσαρμόζεται καλύτερα σε εφαρμογές με μεγάλες 

χωρικές και εποχιακές συνιστώσες, ενώ το δεύτερο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

αριθμός των εποχιακών αναφορών είναι μάλλον μικρός.

Τα υποδείγματα STARIMA αναπτύχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τους 

Pfeifer & Deutch (1981a/1981b/1981c/1980a/1980b). Η διάρθρωση αυτού συνιστά μία

υπολογίζεται από την αναλογία μεταξύ του MSE κάθε υποδείγματος και του MSE του 

υποδείγματος μη αλλαγής.
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διαδικασία τριών σταδίων: Εξακρίβωση, Εκτίμηση και Διαγνωστικός Έλεγχος8. Αν 

και συχνά μονότονο στην εφαρμογή του, οι περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται είναι 

πολυάριθμες, παρατηρώντας τη σχετική βιβλιογραφία των Pfeifer & Deutch, ή τους 

Pfeifer & Bodily (1990) και Kamarianakis & Prastacos (2006: 1, 4, 14). Εντούτοις, αν 

και αφορά εξέταση σε μεγάλη κλίμακα πολλές φορές καθίσταται ‘φειδωλό’ στην 

περίπτωση κατά την οποία οι μελέτες χωρικών χρονολογικών σειρών περιλαμβάνουν 

λίγες μετρήσιμες τοποθεσίες (‘περιφέρειες’).

Μία μη μονότονη μετατροπή του STARIMA αποτελεί το δεύτερο υπόδειγμα του 

BVAR και πιο συγκεκριμένα εκείνο του BVARMA. Ο μετασχηματισμός τούτος στην 

πράξη είναι ένας περιορισμός που σχετίζεται με τη γειτονική διάρθρωση των σχετικών 

Σταθμισμένων Πινάκων. Με την εκτίμηση των παραμέτρων ρ (χρονική υστέρηση) και s 

(αριθμός τοποθεσιών) και καθώς αυξάνει ο αριθμός τους, τούτοι γίνονται στατιστικά μη 

σημαντικοί. Σε γενικές γραμμές, με στόχο να γεφυρωθεί το κενό, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν οι Kamarianakis & Prastacos (2006: 6, 12), μεταξύ του ‘φειδωλού’ 

STARIMA και του υπερβολικά ‘παραμετροποιημένοΠ VARMA, ο ερευνητής έχει δύο 

επιλογές: Είτε να θέσει τιμή μηδέν στις παραμέτρους του VARMA, οι οποίες 

ανταποκρίνονται σε μη γειτνιάζουσες τοποθεσίες, είτε να θέσει σε αυτές τις 

παραμέτρους στενούς περιορισμούς μέσω της μεθοδολογίας τύπου Bayesian. Τούτοι οι 

μετασχηματισμοί είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και εφαρμόζουν επαρκώς όταν ανακύπτουν 

προβλήματα οικονομετρικής φύσης σε Δείκτες Προβλέψεων ή σε Περιφερειακούς 

Μακρο-οικονομικούς Δείκτες. Σε πολύ-μεταβλητές περιπτώσεις, ο ερευνητής δύναται 

να ανατρέξει στο υπόδειγμα των Cliff & Ord (1975) ή στο υπόδειγμα του Elhorst 

(2001), το οποίο επί τοις ουσίας αποτελεί επέκταση του STARIMA.

Μία αντίστοιχη εφαρμογή του υποδείγματος STARIMA είναι η χρήση της διαδικασίας 

TRAMO-SEATS, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία εποχιακής προσαρμογής 8

8 Η συγκεκριμένη διαδικασία των τριών σταδίων είναι σχετικά όμοια με εκείνη των Box & 

Jenkins, όπου εφαρμόζεται η διαδικασία των τεσσάρων σταδίων: Ταυτοποίηση, Εκτίμηση, 
Έλεγχος, Αξιολόγηση. Εντάσσεται στην προσέγγιση κατά την οποία η χρονολογική σειρά είναι 

στάσιμη ή γίνεται στάσιμη, λαμβάνοντας διαφορές πρώτης, δεύτερης ή μεγαλύτερης τάξης. 

Αναλόγως τους σταδίου, εφαρμόζονται διάφορες στατιστικές, επί παράδειγμα για το πρώτο 

στάδιο το Κριτήριο των Dickey & Fuller με τις t και F στατιστικές, τα ‘multiple unit root test’ 

κοκ, για το δεύτερο το Akaike Information Criterion ή το Κριτήριο των Box & Pierce κοκ 

(Ανδρικόπουλος, 2003: 474-481).
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υπόκειται σε δομικές αλλαγές. Στην πράξη, χρησιμοποιώντας ένα πλήρες χρονικό 

διάστημα, χωρίς διακοπές εποχιακής και μη εποχιακής αλλαγής, δεν επιτυγχάνεται 

σταθερότητα. Τη σταθερότητα τούτη την προσφέρει η διάκριση του χρονικού 

διαστήματος σε εποχιακό και μη εποχιακό. Προς την κατεύθυνση υιοθέτησης της 

διαδικασίας TRAMO-SEATS κινήθηκαν εκτός άλλων και οι Bruno & Otranto (2001: 3, 

7, 9, 19) και οι G0mez & Maravall (1996). Παρ’ όλα αυτά, οι διάφοροι έλεγχοι (Chow 

test κοκ) που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή (‘break’ ή ‘σπάσιμο’), δεν δηλώνουν 

υποχρεωτικά και κακή ή ελλιπή επίδοση των συνηθισμένων στατιστικών ελέγχων. 

Αντιθέτως, οι διαφορές στα διαστήματα των χρονολογικών σειρών δύναται να 

προκληθούν εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. Ορισμένοι εξ αυτών σχετίζονται με την 

αλλαγή στη μεθοδολογία της έρευνας ή σε εξωγενείς διαταραχές, όπως συνηθέστερα οι 

αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου. Εκείνο, συνεπώς, που επιδιώκεται είναι όχι ο 

εντοπισμός του ακριβούς σημείου καμπής, αλλά η επιλογή της μακρύτερης χρονικής 

περιόδου, όπου η εποχιακά προσαρμοσμένη χρονολογική σειρά είναι εγγύτερα της 

πραγματικής. Και στην περίπτωση εδώ, τα εργαλεία είναι όμοια εκείνων της 

προηγούμενης ενότητας των συνεχόμενων στο ‘Χρόνο’ και στο ‘Χώρο’ υποδειγμάτων, 

δηλαδή το πείραμα Monte Carlo και το RMSE. Εν συντομία, η όλη ανάλυση επιστρέφει 

σε μία κοινή βάση.

Καθώς σε προηγούμενη παράγραφο της παρούσας ενότητας αναφερθήκαμε στη 

διάσταση των προβλέψεων, χρήσιμο είναι να εξακριβωθεί η σχέση προβλέψεων και 

επιλογής της συγκεκριμένης χρονολογικής σειράς. Ο διαχωρισμός των επί μέρους 

συνιστωσών της χρονολογικής σειράς, δηλαδή της μακροχρόνιας τάσης και της 

εποχιακής, της κυκλικής και της τυχαίας συνιστώσας για τη διενέργεια προβλέψεων 

χρονολογικών σειρών πραγματοποιείται μέσω δύο κύριων υποδειγμάτων. Η πρώτη 

κατηγορία υποδειγμάτων βασίζεται σε ορισμένες κλασικές μεθόδους, μία εκ των 

οποίων είναι η πρόβλεψη της εκθετικής εξομάλυνσης, που λαμβάνει τη μορφή της 

ακόλουθης σχέσης:

St  = 1Yt + (1- λ) Sul, 0 < λ < 1. (4 .1)

Η σχέση (4.1) δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της χρονολογικής σειράς 

όπου η St δεν παρουσιάζει εποχιακές ή κυκλικές επιδράσεις και δεν υπάρχουν ενδείξεις 

μακροχρόνιας τάσης. Μία δεύτερη παράμετρος των κλασικών μεθόδων είναι η
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πρόβλεψη χρονολογικών σειρών μέσω παλινδρόμησης. Τίθενται, όμως, επ’ αυτού 

ορισμένοι περιορισμοί: Απαιτείται εν προκειμένω η μόνη συνιστώσα της χρονολογικής 

σειράς να είναι η μακροχρόνια τάση, η χρονολογική σειρά να εμπεριέχει μακροχρόνια 

τάση και το υπόδειγμα να ενσωματώνει ψευδομεταβλητές.

Σε αντίθεση με τις προβλέψεις που βασίζονται σε οικονομετρικά υποδείγματα, οι 

προβλέψεις που ανήκουν στην κατηγορία των Box & Jenkins βασίζονται αποκλειστικά 

στη συμπεριφορά της χρονολογικής σειράς κατά το παρελθόν και αγνοούν πολλές 

ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες και αποτελούν τη βάση μίας οικονομετρικής 

πρόβλεψης. Επί του θέματος, το βασικό στοχαστικό υπόδειγμα βασίζεται σε 

προβλέψεις με υποδείγματα τυχαίας διαδρομής. Καθώς, εντούτοις, σε τούτα τα 

υποδείγματα η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή της χρονολογικής σειράς παραμένει η 

ίδια, ανεξάρτητα από το μήκος της προβλεπόμενης περιόδου, η διακύμανση του 

σφάλματος πρόβλεψης διευρύνεται με την επέκταση της περιόδου πρόβλεψης. 

Εναλλακτική λύση παρέχουν οι προβλέψεις σειρών με υποδείγματα τυχαίας διαδρομής 

και Drift, όπου προστίθεται ένας σταθερός όρος δ.

Ο όρος δ αντιστοιχεί στο μέσο της στοχαστικής διαδικασίας. Με το συγκεκριμένο 

υπόδειγμα προκύπτει ότι η διακύμανση του σφάλματος πρόβλεψης είναι ακριβώς η ίδια 

σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο υπόδειγμα. Διαφέρουν, όμως, καθώς στο πρώτο η 

μέση πρόβλεψη παραμένει σταθερή, ενώ στο δεύτερο αυξάνει με γραμμικό ρυθμό. Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία υποδειγμάτων τύπου Box & Jenkins ανήκουν και οι 

προβλέψεις με υποδείγματα AR (‘Auto-Regressive’) πρώτου βαθμού ή πρώτης τάξης, 

όπου αρχικώς εκτιμάται η OLS και σε ένα δεύτερο στάδιο χρησιμοποιείται το Κριτήριο 

των Dickey & Fuller για τον έλεγχο της στασιμότητας ή της μη στασιμότητας της 

χρονολογικής σειράς. Αναλόγως της αποδοχής ή μη της στασιμότητας συνεχίζεται η 

διαδικασία για τις διαδοχικές μελλοντικές προβλέψεις της μεταβλητής.

Μία τέταρτη ομάδα υποδειγμάτων είναι οι προβλέψεις με υποδείγματα MA (‘Mean 

Average’) επίσης πρώτου βαθμού ή πρώτης τάξης, το οποίο και αποτελεί τη βάση 

πρόβλεψης μελλοντικών τιμών της σειράς. Προϋποθέτει δε οι συντελεστές του 

υποδείγματος να είναι γνωστοί. Η διαδικασία πρόβλεψης επιτυγχάνεται τότε κατά την 

πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη χρονική περίοδο. Ειδικά κατά την τρίτη περίοδο, με 

την προϋπόθεση ότι ο μέσος της στοχαστικής διαδικασίας είναι μηδέν (θ0 = 0), το 

υπόδειγμα MA χρησιμοποιείται μόνο για προβλέψεις μίας μελλοντικής σειράς.

~  237 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Τέταρτο: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδικεύσεις

Αντιθέτως, αν η διακύμανση του σφάλματος πρόβλεψης είναι μεγαλύτερη της μονάδας 

(h > 1) η καλύτερη πρόβλεψη αντιστοιχεί στο μέσο της σειράς.

Το ARMA πρώτης τάξης συνιστά μία έτερη κατηγορία στο ίδιο πλαίσιο υποδειγμάτων, 

όπου προσδιορίζεται ο μέσος, η διακύμανση, η συν-διακύμανση και η συνάρτηση αυτό- 

συσχέτισης. Στο υπόδειγμα τούτο ο προσδιορισμός των υστερήσεων καθορίζει το 

βαθμό του πολυωνύμου. Οι μελλοντικές προβλέψεις της χρονολογικής σειράς ορίζονται 

για την πρώτη, τη δεύτερη και την h χρονική περίοδο. Καθώς οι μη στάσιμες 

χρονολογικές σειρές μπορούν να μετατραπούν σε στάσιμες, εάν εκφρασθούν οι 

σχετικές διαφορές, από το μη στάσιμο AR πρώτης τάξης λαμβάνουμε το ARIMA 

επίσης πρώτης τάξης. Αρχικώς διενεργούνται προβλέψεις για τις διαφορές της σειράς 

και ακολούθως στις αρχικές τιμές της σειράς προστίθενται οι προβλεπόμενες τιμές των 

διαφορών.

Στη σχετική βιβλιογραφία καταγράφονται εναλλακτικά κριτήρια για την αξιολόγηση 

της προβλεπτικής ικανότητας των υποδειγμάτων. Ορισμένα εξ αυτών χρησιμοποιούνται 

τόσο σε οικονομετρικά υποδείγματα όσο και σε προβλέψεις χρονολογικών σειρών. Ένα 

κύριο εργαλείο επ’ αυτού αποτελεί το γνωστό Κριτήριο του Theil για τη αξιολόγηση 

ιστορικών προσομοιώσεων ή ex-post προβλέψεων. Βασίζεται στο Συντελεστή 

Ανισότητας U, όπου η ακρίβεια της προβλεπόμενης τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής 

εξαρτάται από την τιμή του U.

Πολλές φορές καθώς ο ερευνητής μίας οικονομικής σχέσης ενδιαφέρεται να εντοπίσει 

τις πηγές του σφάλματος πρόβλεψης, ο Συντελεστής Theil δύναται να επιμερισθεί στα 

συστατικά του, δηλαδή τη μεροληψία, τη διακύμανση και τη συν-διακύμανση. Άλλα 

εναλλακτικά κριτήρια αξιολόγησης της προβλεπτικής ικανότητας ενός υποδείγματος 

χρονολογικών σειρών είναι το MSE, το RMSE, το MAD, το PMAPE, ο Συντελεστής 

R2 κοκ (Ανδρικόπουλος 2003: 535-540, 542-554).

Εκτός από το συνδυασμό χρονολογικών σειρών και προβλέψεων σε ένα υπόδειγμα, 

ένας άλλος συνδυασμός σχετίζεται με την ‘cluster ’ και τη ‘discriminant analysis ’, ως 

‘πακέτο’, και την εφαρμογή τους σε δεδομένα χρονολογικών σειρών. Τούτο επιτρέπει 

την οργάνωση των δεδομένων σε ομάδες με ορισμένα κοινά στοιχεία και την εξαγωγή 

ενός συμπεράσματος γύρω από τις χρονολογικές σειρές στη βάση ενός κοινού 

προτύπου διακύμανσης και επίδοσης μεταξύ των ομάδων. Το πρώτο βήμα για την 

εισαγωγή ‘cluster’ και ‘discriminant analysis’ είναι ως γνωστό η επιλογή των

χαρακτηριστικών ή των αυθαίρετων μεταβλητών που θα αποτελέσουν αντικείμενο
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ομαδοποίησης. Οι Galbraith & Calmon (1996/1990) χρησιμοποίησαν την ανά έτος 

αλλαγή του μέσου μισθού, ως μία τυπική βιομηχανική κατηγοριοποίηση. Παρ’ όλα 

αυτά, και στο πλαίσιο τούτο τίθενται ορισμένοι περιορισμοί. Σύμφωνα με τους 

Galbraith & Jiaqing (1999: 12) εάν υποθέσουμε ότι η στάθμιση σχετίζεται με μία ανά 

έτος συγκεκριμένη αλλαγή δύναται να συμπεράνουμε ότι η αλληλουχία των 

σταθμίσεων για κάθε έτος επίσης σχηματίζει μία χρονολογική σειρά. Τούτων δοθέντων, 

ένα διάστημα Τ-1 μετασχηματίζεται σε μία μονοδιάστατη χρονολογική σειρά, με Τ-1 

τιμές σε Τ-1 διαφορετικά χρονικά σημεία. Ταυτοχρόνως, με τη συγκεκριμένη ‘cluster’ 

και ‘discriminant analysis’ διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές που βρίσκονται σε 

έλλειψη, όπως οι ανθρώπινες Ικανότητες, σε τελική ανάλυση συλλαμβάνουν τα 

μονοπωλιακά κέρδη που μία Αγορά (πχ βιομηχανία) λόγω θέσης κερδίζει.

Σύμφωνα, επομένως, με την προσέγγιση των Galbraith & Jiaqing (1999: 4-5) τα 

πρότυπα των παρόμοιων επιδράσεων στις αλλαγές των μισθών δύναται να 

χρησιμοποιηθούν για τη βιομηχανική κατάταξη των αντίστοιχων διαρθρωτικών 

ομοιοτήτων, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη άμεσων μέτρων ως προς το περιεχόμενο 

αυτών των ομοιοτήτων. Μία λύση προσφέρει το P-measure του Galbraith (1998: 15, 

17). Καθώς, όμως, η ‘cluster analysis’ είναι ευαίσθητη στις μονάδες και στην κλίμακα 

των μεταβλητών, μία αλλαγή στην κλίμακα ενός μόνο μέτρου ενδέχεται να αλλάξει την 

άρρητη (έμμεση) στάθμιση των χαρακτηριστικών που υπόκεινται σε Μέτρηση και κατά 

συνέπεια να διαφοροποιήσει τη δομή των ομάδων. Μία διέξοδο προσφέρει η αλλαγή 

των μέσων ποσοστών. Αντιθέτως, με το ‘discriminant analysis’, λόγω της διάστασης 

της πολύ-μεταβλητής τεχνικής που ενσωματώνει, οι διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ 

των ομάδων των μεταβλητών που μετρώνται δεν συνιστά πρόβλημα. Η διαφοροποίηση 

των ομάδων που επιτυγχάνεται μέσω διακριτής/ων συνάρτησης/εων επιλύει κάθε 

δυσχέρεια. Σε γενικές γραμμές, από την προσέγγιση των Galbraith & Jiaqing (1999: 13) 

προκύπτει ότι η συγκεκριμένη συνδυαστική ανάλυση με ‘cluster’ και ‘discriminant’ 

είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις κοινωνικές 

επιστήμες, όπου το κύριο πρόβλημα είναι η εξακρίβωση της κίνησης των θεμελιωδών 

προτύπων των σχετικών δεδομένων των χρονολογικών σειρών. Τούτο αφορά εξίσου 

ομάδες παρατηρήσεων ή παρόμοια σύνολα, όπως επιχειρήσεις και βιομηχανίες, όπου η 

κατάλληλη διάρθρωση των αντίστοιχων ομάδων προέρχεται ακριβώς από τα διαθέσιμα 

δεδομένα.
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Σε συναφές πλαίσιο [Concei9&o (2001:34-35), Conce^ao & Galbraith (2000), Galbraith 

& Jiaqing (1999), Galbraith & Calmon (1996/1990), Galbraith (1998)] υπογραμμίζεται 

με εμφατικότητα η ανάγκη μίας „ σοφής σύνθεσης του Χρόνου’ για τη Μέτρηση των 

αλλαγών στο Εισόδημα και στην εισοδηματική εξέλιξη. Η έννοια της „σοφής 

διάρθρωσης του Χρόνου’, όπως και η αντίστοιχη των ομάδων, μάς δίνει τη δυνατότητα 

εντοπισμού της ακριβούς σχέσης των Μέτρων Ανισοτήτων μεταξύ δύο διαφορετικών 

χρονικών περιόδων. Καθώς στη „σοφή σύνθεση των ομάδων’ μία στατιστικά συνολική 

σύνθεση διακρίνεται από δύο Μέτρα Μέτρησης της Ανισότητας, στη „σοφή σύνθεση 

του Χρόνου’ δύο Μέτρα Μέτρησης της Ανισότητας σε δύο συνεχόμενες χρονολογικές 

σειρές συνδέονται με την αλλαγή ή το ποσοστό αλλαγής της Ανισότητας.

Μέσω της ανάδειξης των κανονισμών που διέπουν τη δυναμική της εισοδηματικής 

κατανομής, οι οποίοι κανονισμοί προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η 

εισοδηματική κατανομή αλλάζει στο πέρασμα του „Χρόνου’ στο μικρο-οικονομικό 

επίπεδο, ορισμένες συνιστώσες της χρονικής αλλαγής των Μέτρων Theil (1972/1967) 

απλοποιούνται σε περαιτέρω βαθμό. Επίσης, δύνανται να εκφρασθούν αποκλειστικά ως 

συνάρτηση μακρο-οικονομικών μεταβλητών.

Ένα τελικό ζήτημα που μάς απασχολεί στην ενότητα τούτη είναι η εφαρμογή 

πραγματικών χρονολογικών σειρών σε μελέτες και έρευνες ως προς τις τάσεις των 

μακρο-οικονομικών μεταβλητών. Κυρίως επικεντρωνόμαστε στην αντίστοιχη 

προσέγγιση των Charpin et al. (2008). Καθώς οι χρονολογικές σειρές στη διερεύνηση 

ειδικά της εξέλιξης του GDP εμφανίζουν υστερήσεις, λόγω πολύ-συγγραμμικότητας9, 

μέσω της ανάπτυξης και της σύγκρισης των διαφόρων οικονομετρικών υποδειγμάτων 

της κλασικής παλινδρόμησης ενδεχομένως να περιορισθεί τούτο το πρόβλημα. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση των Charpin et al. (2008: 2, 4) επιτρέπει την εισαγωγή όλων 

των μεμονωμένων πραγματικών χρονολογικών σειρών στα διαθέσιμα δεδομένα του 

GDP και της βιομηχανικής δραστηριότητας των χωρών της Ευρωζώνης της περιόδου 

2002-2007. Αν και ανακύπτουν επί μέρους προβλήματα ως προς τη διαθεσιμότητα και 

την επάρκεια των δεδομένων της Eurostat, οι Charpin et al. (2008: 7-9, 12) 

αναπτύσσουν δύο διακριτά υποδείγματα παλινδρόμησης με την ενσωμάτωση ή τη μη 

ενσωμάτωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στην εκτίμηση του GDP. Με το 

υπόδειγμα AR πρώτης τάξης, τον έλεγχο με το RMSE και το Diebold & Mariano test

9 Επί του θέματος Koop (2003:88-89).
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και το παλίνδρομο υπόδειγμα του PC, προκύπτει ότι οι συνεχείς αναθεωρήσεις των 

δεδομένων στην Ευρωζώνη απαιτεί τακτική αναθεώρηση της λίστας των μεμονωμένων 

χρονολογικών σειρών, οι οποίες εισάγονται στα υποδείγματα και χρησιμοποιούνται για 

τον υπολογισμό των εκτιμητών. Έως σήμερα, η ακρίβεια των εκτιμητών απέχει πολύ 

από τα να είναι τέλεια. Ακόμα και σε ιδεατές συνθήκες σε όρους διαθέσιμων 

δεδομένων, η ακρίβεια θεωρείται μη επαρκής. Η μελλοντική βελτίωση που απαιτείται 

σχετίζεται με την ακρίβεια των προβλέψεων, εν προκειμένω του δείκτη βιομηχανικής 

παραγωγής, την εισαγωγή νέων χρονολογικών σειρών στις επί μέρους ομάδες των 

δεδομένων και ενδεχομένως με την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης ανά 

χώρα.

4.4 Ε ιδικά θέ»ατα ανάλυσης

4.4.1 Μ εθοδολογικές εξειδικεύσεις

Στο πρώτο σκέλος της ενότητας αυτής η προσοχή εστιάζεται σε ορισμένες σχετικά 

πρόσφατες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στη συνεισφορά αυτών στη συνολική 

οικονομετρική ανάλυση. Αναφερόμαστε ειδικότερα στην προσέγγιση μέσω 

υποδειγμάτων MC3 και στην αντίστοιχη μέσω του “Bayesian Model Averaging’, όπως 

παρουσιάζονται από την ανάλυση του Cotteleer (2009: 24-25, 27-28). Σε τούτες τις 

προσεγγίσεις έχουμε ήδη αναφερθεί, αλλά με τρόπο σύντομο και περιεκτικό. Υπό μία 

περισσότερο λεπτομερή εξέταση, οι συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αβεβαιότητας που διέπει τα 

(χωρικά) οικονομετρικά υποδείγματα. Η αβεβαιότητα τούτη οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι Χωρικά Σταθμισμένοι Πίνακες και οι επεξηγηματικές μεταβλητές πρέπει εκ των 

προτέρων να έχουν εξειδικευθεί. Το πλεονέκτημα ειδικά του BMA είναι ότι δεν 

υποθέτει ένα μοναδικό ‘σωστό’ τύπο εξειδίκευσης του υποδείγματος, αλλά μία μάλλον 

ευρεία ποικιλία διαφορετικών εξειδικεύσεων, οι οποίες βασίζονται στις τελικές 

παραμέτρους των εκτιμητών. Στο πλαίσιο δε του MC3 διασφαλίζεται ότι οι 

εξειδικεύσεις του υποδείγματος προηγούμενων υψηλών πιθανοτήτων θα λαμβάνονται 

υπόψη στη στάθμιση των μέσων.

Η εφαρμογή οικονομετρικών μεθόδων είναι μάλλον μία απευθείας διαδικασία, στην 

περίπτωση κατά την οποία μία στιβαρή οικονομική θεωρία κατευθύνει την επιλογή 

των επεξηγηματικών μεταβλητών του υποδείγματος. Εάν τούτη η θεωρία δεν είναι ρητή
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πιθανώς να δυσχεραίνει η εύρεση ενός επαρκούς και κατάλληλου ανά περίσταση 

υποδείγματος. Μία προσέγγιση αντιμετώπισης αυτής της αβεβαιότητας θα ήταν να 

περιληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μεταβλητές. Πιθανώς, όμως, τούτο θα 

οδηγούσε σε μη επαρκείς εκτιμήσεις και στην πραγματικότητα θα δυσχεραινόταν 

περαιτέρω η εξακρίβωση σημαντικών παραγόντων. Εντούτοις, η επιλογή ενός 

αυθαίρετα μικρού αριθμού υποκειμένων για όλες τις μεταβλητές ίσως επιφέρει 

αποκλεισμό μεροληπτικών μεταβλητών.

Ένας δεύτερος τύπος αβεβαιότητας, σύνηθες φαινόμενο και σε έτερα ζητήματα, 

ανακύπτει από το σχετικό χωρικό περιεχόμενο. Επί παράδειγμα, χωρικές τοποθεσίες 

εγκατεστημένες κοντά η μία στην άλλη ενδεχομένως να είναι και περισσότερο 

συναφείς μεταξύ τους έναντι άλλων εγκατεστημένων πιο μακριά. Τούτο συνιστά μία 

θετική χωρική εξάρτηση. Οι χωρικές οικονομετρικές τεχνικές που εφαρμόζονται τότε 

ενσωματώνουν τη χωρική εξάρτηση στο υπόδειγμα. Εντούτοις, το πρόβλημα των 

τεχνικών αυτών είναι ότι απαιτούν εκ των προτέρων εξειδίκευση του Σταθμισμένου 

Πίνακα των χωρικών σχέσεων μεταξύ των παρατηρήσεων, αν και η επιλογή της 

συγκεκριμένης εξειδίκευσης είναι κατά τον Anselin (1988) αυθαίρετη. Αντίστοιχα 

παραδείγματα αβεβαιότητας σε υποδείγματα εντοπίζονται στα λεγόμενα ‘hedonic 

pricing models’ και στα υποδείγματα περιφερειακής Οικονομικής Μεγέθυνσης, στο 

οποίο και έχουμε αναφερθεί.

Στις περιπτώσεις τούτες, (Koop, 2003: 87-88), η αβεβαιότητα προκύπτει και ως 

συνέπεια του αποκλεισμού ή της παράλειψης επεξηγηματικών μεταβλητών. Αν και η 

βιβλιογραφία προτείνει διαφορετικούς ‘αντικαταστάτες’ ή ψευδομεταβλητές (‘proxies’) 

στα σχετικά υποδείγματα, εντούτοις δεν υπάρχει θεωρητική κατεύθυνση για την 

επιλογή των συγκεκριμένων ‘proxies’ που θα ενσωματωθούν. Εξαιτίας των 

αβεβαιοτήτων τούτων με τη χρήση τεχνικών τύπου Bayesian δίνεται ως γνωστόν η 

δυνατότητα εξειδίκευσης προηγούμενων πιθανοτήτων, καθώς τα διάφορα 

εξειδικευμένα υποδείγματα περιλαμβάνουν διαφορετικά σετ επεξηγηματικών 

μεταβλητών ή διαφορετικούς Σταθμισμένους Πίνακες. Στην ουσία, οι συνολικοί 

εκτιμητές των παραμέτρων είναι οι συνολικοί σταθμισμένοι εκτιμητές που απορρέουν 

από τα αποδεκτά υποδείγματα της διαδικασίας τύπου MC3.

Εάν οι επεξηγηματικές μεταβλητές δεν εντάσσονται στην εξειδίκευση του 

συγκεκριμένου υποδείγματος, η εκτίμηση των σχετικών παραμέτρων λαμβάνει τιμή 

μηδέν. Βασιζόμενοι σε αυτή τη διαδικασία τύπου MC3, οι πιθανότητες προηγούμενων
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υποδειγμάτων υπολογίζονται για κάθε υπόδειγμα που λαμβάνεται υπόψη. Στην 

περίπτωση υψηλών τιμών των πιθανοτήτων αυτομάτως θα έχουμε μία υψηλότερη 

στάθμιση στην όλη διαδικασία. Εντούτοις, εάν ο υπολογιζόμενος περιορισμός των 

παραμέτρων του εκτιμώμενου υποδείγματος είναι υψηλός και το άθροισμα των 

πιθανοτήτων προηγούμενων υποδειγμάτων ως προς τη μικρή έκταση του „βέλτιστου’ 

υποδείγματος είναι πλησίον της μονάδας, τότε είναι πιθανό να ενταχθεί η διαδικασία 

τύπου BMA σε ένα „βέλτιστο’ υπόδειγμα χαμηλότερης όμως βαθμίδας ή τάξης.

Οι αντίστοιχοι περιορισμοί που τίθενται ως προς τον προσδιορισμό του περιεχομένου 

των συγκεκριμένων επεξηγηματικών μεταβλητών, επί παράδειγμα ως προς τη Μέτρηση 

του GDP σε όρους PPP/PPS, τις επί μέρους διαστάσεις του Εισοδήματος, της 

„ Φτώχειας’ και του „κινδύνου Φτώχειας’, την εργατική Παραγωγικότητα, το μοναδιαίο 

κόστος „Εργασίας’ κοκ, αποσαφηνίζονται από τους σχετικούς ορισμούς της Eurostat. 

Παρ’ όλα ατά, δεν εκλείπουν τα προβλήματα, ειδικά στις παραμέτρους της „Φτώχειας’ 

και του „κινδύνου Φτώχειας’, όπου με την πρόσφατη διαδικασία του SILC τα εθνικά 

δεδομένα δεν ήταν πλήρως εναρμονισμένα. Εξαιρέσεις στους Δείκτες γίνονται και για 

ορισμένες χώρες, όπως Βουλγαρία και Ρουμανία λόγω μη εναρμόνισης και Κύπρος, 

Μάλτα, Λουξεμβούργο λόγω μικρού μεγέθους.

Υπό το πλαίσιο τούτο αν και ο συνδυασμός των BMA και MC3 είναι λόγω διαίσθησης 

ελκυστικός, στην πραγματικότητα οι μέθοδοι αυτές απαιτούν μεγάλη χρονική 

προσπάθεια και πολύ αφοσίωση. Ειδικά, στην περίπτωση απουσίας συνδετικού τύπου 

διαθέσιμου για την οριακή πιθανότητα και στην περίπτωση κατά την οποία 

απουσιάζουν οι πιθανότητες προηγούμενων υποδειγμάτων, η κατάσταση δυσχεραίνει 

περαιτέρω. Καθώς η αρχική ιδέα των υποδειγμάτων τύπου Bayesian ήταν ο 

συνδυασμός „προηγούμενης πληροφόρησης'’ και πληροφόρησης που παρέχονται από τα 

δεδομένα, το περιεχόμενο ακριβώς της „προηγούμενης πληροφόρησης’ εγείρει 

αμφιβολίες και μεθοδολογικές διαμάχες. Και στην περίπτωση της μη διαθέσιμης 

„προηγούμενης πληροφόρησης’ καμία πληροφόρηση ως προς το παρελθόν δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται.

Από τη σχετική σύνοψη του 14ου τμήματος του OECD για τους Εδαφικούς (Χωρικούς) 

Δείκτες [2007 (1): 2-4] προκύπτει η όλη συζήτηση στην ουσία να αφορά στο βαθμό 

χρησιμοποίησης προσαρμοσμένων ή πραγματικών τιμών και στο επίπεδο ανάλυσης 

αυτών των τιμών. Υπό το πλαίσιο τούτο, τίθεται ασφαλώς ζήτημα επιλογής της 

χρονικής περιόδου και ενσωμάτωσης ενός μεγέθους αυτούσια ή ενσωμάτωσης της
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διαχρονικής του εξέλιξης μέσω της ανάλυσης των προτύπων ανάπτυξης. Τίθεται θέμα, 

επίσης, ποιότητας των εκτιμήσεων, ειδικά στα κατώτερα χωρικά επίπεδα, απαλοιφής 

της αμεροληψίας και χρησιμότητας της ανάλυσης των προτύπων Ανάπτυξης όταν δεν 

χρησιμοποιούνται πραγματικές τιμές των μεταβλητών.

Καθώς οι περιφερειακές στατιστικές της Eurostat καλύπτουν θεμελιώδεις πλευρές της 

οικονομική, της κοινωνικής κοκ ζωής της ΕΕ, από τη δημογραφία έως τους 

οικονομικούς λογαριασμούς και τα δεδομένα στην αγορά ‘Εργασίας’, το περιεχόμενο 

και οι ορισμοί αυτών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εθνικές στατιστικές 

της. Τούτο είναι απολύτως κατανοητό και για το σκοπό τούτο έχει πραγματοποιηθεί και 

σχετική αναφορά. Η όλη συζήτηση, εντούτοις, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα: 

‘Τι είναι περιφέρεια; ’. Μία ‘περιφέρεια’ ορίζεται ως μία περιοχή με περισσότερο ή 

λιγότερο περιορισμένα σύνορα, τα οποία συχνά εξυπηρετούν ως μία διοικητική μονάδα 

σε επίπεδο κάτω του έθνους. Οι ‘περιφέρειες’ φέρουν μία ταυτότητα βάσει των 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους στο γεωγραφικό ανάγλυφο (ορεινοί όγκοι, 

ακτές, δάση κοκ), στο κλίμα (ξηρό ή υγρό), στη γλώσσα, στην εθνική καταγωγή 

(Ουαλία, χώρα των Βάσκων, βόρια Σουηδία και Φινλανδία) και στην κοινή ιστορία. Η 

πλειοψηφία τούτων των χαρακτηριστικών πιθανώς να είναι αξιοσημείωτη σε μία 

τοποθεσία, αλλά συνήθως εντοπίζεται μόνο σε κάποιο βαθμό. Με άλλα λόγια, τα 

σύνορα προκαλούν συγχύσεις, επαναφέροντας το γνωστό ‘fuzzy concept 

Εάν οι ‘περιφέρειες’ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διοικητικούς (ή στατιστικούς) 

σκοπούς, πρέπει να φέρουν και ένα ευδιάκριτο σχήμα. Τα όρια που τίθενται τότε κατά 

βάση αφορούν: 1ον) Φυσικά συνορα-όρια. Τα όρια χωρίζουν τον πληθυσμό σε ομάδες 

και αποτρέπουν τη δημιουργία μίας μεγάλης μάζας, αν και κατά το παρελθόν τα όρια 

αυτά παρείχαν μία χρήσιμη γραμμή, όπου σε αυτή συμφωνούνταν το όριο-μέτωπο των 

ανταγωνιζόμενων τοπικών δυνάμεων. 2ον) Ιστορικά όρια. Έως σχετικά πρόσφατα, η 

Ευρώπη ήταν ένα μωσαϊκό διοικητικών και εκτελεστικών μορφωμάτων. Κατά πόσο 

τούτοι οι διαφορετικοί ιστορικοί τύποι οργάνωσης συνεχίζουν έως σήμερα να 

χρησιμοποιούνται και ως περιφερειακά σύνορα-όρια εξαρτάται από τη συχνότητα 

εμφάνισης των παλαιότερων διαιρέσεων στα σημερινά σύγχρονα κράτη (βόρεια 

Ισπανία και προγενέστερα Ιταλία και Γ ερμανία).

Ένας τρίτος περιορισμός τίθεται από τα διοικητικά όρια. Οι λειτουργίες μίας 

κυβέρνησης, από την Άμυνα, τη Φορολογία και τη Δικαιοσύνη, απαιτεί να ασκούνται 

από διοικητικές μονάδες σε ένα κατώτερο επίπεδο (κάτω του έθνους), είτε μέσω της
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Αποκέντρωσης (‘top-down’) είτε μέσω μίας ομοσπονδιακής διάρθρωσης. Καθώς συχνά 

τούτες οι ‘φυσικές’ ή ‘ιστορικές περιφέρειες’ είναι περισσότερο ή λιγότερο προϊόν 

αυθαίρετων μονάδων, αυτές οι κοινότητες, επαρχίες, χώρες κτλ υπόκεινται σε αλλαγή, 

η οποία αντανακλάται για παράδειγμα στις πολιτικές ή στις πληθυσμιακές τάσεις. 

Άλλοι διοικητικοί περιορισμοί αντανακλώνται στη σύγχρονη περιφερειακή διάρθρωση 

και σχετίζονται με τη θρησκεία.

Το γενικό συμπέρασμα της όλης ανάλυσης είναι ότι η έννοια της ‘περιφέρειας’ αποτελεί 

μία προσπάθεια συγκέντρωσης ή ομαδοποίησης πληθυσμού και γης σε ένα κοινό 

επίπεδο, το οποίο παρέχει μία ορθολογική μονάδα για την εξυπηρέτηση διοικητικών 

σκοπών. Αποτελεί μία αναγνώριση ότι οι χωρικές διαφορές απαιτούν κατάλληλη 

διοικητική δομή. Σε τούτο το περιεχόμενο, η ‘διοικητική δομή’ σημαίνει ότι μία 

διοικητική αρχή έχει τη δύναμη να λάβει διοικητικές, πολιτικές κα αποφάσεις στο 

νομικό και θεσμικό πλαίσιο που θέτει η χώρα. Το ιδεώδες σύστημα οργάνωσης 

προϋποθέτει κατάλληλα και σταθερά σύνορα-όρια. Τούτα σχετίζονται εν πολλοίς με 

την Προσβασιμότητα των διοικούμενων, την ομοιογένεια της μονάδας και το 

κατάλληλο μέγεθος. Τα σταθερά όρια, από την άλλη πλευρά, επιτρέπουν συλλογή των 

δεδομένων σε ένα εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα (χρονολογικές σειρές) και ύπαρξη 

περισσότερων σημαντικών μονάδων και συνεπώς και ατόμων που τις καθορίζουν. 

Παραδοσιακά, οι μικρότερες περιφέρειες είναι μικρότερες και διοικητικά έναντι των 

μεγαλύτερων. Τούτη η ιεραρχία δεν είναι όμοια με την πολιτική ιεραρχία, όπου η 

πολιτική δύναμη το πλέον πιθανό είναι να εμφανίζεται περισσότερο συγκεντρωμένη 

στις εθνικές πρωτεύουσες ή σε μεμονωμένες περιφέρειες (αυτόνομες περιφέρειες στην 

Ισπανία, τα Lander στη Γ ερμανία και το Gewesten στο Βέλγιο).

4.4.2 Μέτρηση της 'Ανισότητας’

Καθώς από την πλευρά της Φυσικής Επιστήμης οι πόροι μπορούν να νοηθούν ως πόροι 

χαμηλής εντροπίας, ο νόμος της εντροπίας επί τοις ουσίας δηλώνει ότι τα συστήματα 

τείνουν προς υψηλότερα επίπεδα εντροπίας. Τα υπαρκτά συστήματα, τα οποία στην 

πράξη δεν αποτελούν συστήματα Ισορροπίας, είναι απαραίτητο να εισάγουν και να 

εξάγουν τους πόρους χαμηλής εντροπίας από το περιβάλλον, ώστε να αναπληρώνεται η 

συνεχόμενη σπατάλη τους. Τούτο δύναται να παρουσιασθεί με μαθηματικό τρόπο με 

μία κανονική λογαριθμική διαδικασία, που θα περιλαμβάνει εξίσου ένα όρο
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Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης και ένα όρο σπατάλης ή/και κακής χρήσης (Chen & Galbraith, 

2009: 1).

Ένα από τα πλέον διαδεδομένα Μέτρα Ανισοτήτων είναι η χρησιμοποίηση της 

Στατιστικής του Theil (1972/1967) και του Δείκτη Τ, όπου ακριβώς συνιστούν Μέτρα 

Μέτρησης των Ανισοτήτων εμπνευσμένα από το νόμο της εντροπίας10. Από τα 

περισσότερο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης Στατιστικής είναι η 

από-σύνθεση που επιτυγχάνεται στην κατανομή Εισοδήματος και ατόμων μέσω της 

ομαδοποίησης συνολικά αμοιβαίων διαθέσιμων ομάδων. Στις ομάδες τούτες, η 

συνολική Ανισότητα χωρίζεται σε επί μέρους ομαδοποιημένα συστατικά και σε ένα 

αντίστοιχο σκέλος μεταξύ των ομάδων. Η διάκριση μεταξύ και εντός των ομάδων 

αναφέρεται στη σχετική συνολική βιβλιογραφία των εισοδηματικών Ανισοτήτων11. 

Εκείνο που κυρίως εξάγεται από τον Kenneth Galbraith (2008/2007b) συγκρίνοντας τις 

διάφορες ερευνητικές απόπειρες που διεξάγονται με τη χρήση ενός δείγματος, όπου η 

ατομική πληροφόρηση είναι περιορισμένη από ένα μικρό αριθμό προσωπικών 

χαρακτηριστικών, είναι ότι η πληροφόρηση της συγκεκριμένης στατιστικής είναι 

ευρύτερη και ανοίγει «Νέες» λεωφόρους στις μελέτες λεπτομερέστερων περιπτώσεων 

των σύγχρονων οικονομιών. Δύο παρατηρήσεις επ’ αυτού είναι αρκετά σημαντικές. 

Πρώτον, καθώς η διαδικασία συλλογής δεδομένων σε περιφερειακό και σε τομεακό 

επίπεδο είναι συνήθως μία γραφειοκρατική διαδικασία που διεξάγεται από 

κυβερνήσεις, τα δεδομένα του τύπου αυτού επιτρέπουν τη δημιουργία πολύ μακρών,

10 Για την ακρίβεια, ο Henry Theil αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα των πληροφοριών της θεωρίας 

του Shannon (1948) σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Η θεωρία τούτη παρακινήθηκε από την ανάγκη 

δημιουργίας Μέτρων Μέτρησης της εισοδηματικής Ανισότητας. Ο Shannon 

επιχειρηματολογούσε ότι όσο πιο απρόσμενο είναι ένα γεγονός τόσο περισσότερη και η 

παραγόμενη πληροφόρηση από αυτό. Για να σχηματοποιήσει την ιδέα αυτή προτάθηκε η 

Μέτρηση της πληροφόρησης αυτής ως μία φθίνουσα Συνάρτηση της Πιθανότητας το γεγονός 

να έχει πραγματικά συμβεί. Εισάγοντας ορισμένες αξιωματικές αρχές, τα περισσότερο 

σημαντικά και ανεξάρτητα γεγονότα παράγουν πληροφόρηση που ανταποκρίνεται στο 

άθροισμα της πληροφόρησης μεμονωμένων γεγονότων. Με την επιλογή του Λογαρίθμου 

Αντεστραμμένης Πιθανότητας επιτρέπεται τέλος η από-σύνθεση των πολλαπλών πιθανοτήτων.

11 Galbraith (2008/2007b), Galbraith & Garcilazo (2008:4,9,19,20/2005:6,9,13,17,19/ 

2004:2,3,6,7,9,10,12), Concei^ao (2001:4,6,18,19,24,26,28), Concei^ao et al. (2001).
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πυκνών και ολοκληρωμένων χρονολογικών σειρών για την διερεύνηση της Κίνησης της 

Ανισότητας.

Δεύτερον, στην περίπτωση κατά την οποία η βαθύτερη διάρθρωση των ομάδων είναι 

συνεκτική μεταξύ των χωρών, το μεταξύ των ομάδων στοιχείο της Theil Τ Στατιστικής 

παράγει αξιόπιστα Μέτρα Μέτρησης της Ανισότητας για εκείνες (δηλαδή των ομάδων) 

και κατά συνέπεια τούτο ανταποκρίνεται σε άλλες ερευνητικές απόπειρες που έχουν 

προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον. Αντίστοιχα πλεονεκτήματα συναντώνται και 

στις επί μέρους άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις της προηγούμενης παραγράφου, 

εξαρτώμενα τούτα από την ακολουθούμενη κάθε φορά μεθοδολογία.

Πέρα από την ουσιώδη και σαφώς αναγνωρισμένη συνεισφορά του Theil (1976/1967), 

ο Shorrocks (1984/1980), ακολουθώντας την πρωτοποριακή προσέγγιση του 

Bourguignon (1979), προσδιόρισε ένα έτερο Μέτρο Μέτρησης της Ανισότητας, το 

οποίο επίσης βασίζεται στην εντροπία: το Συντελεστή α. Με τις ιδιότητες α Φ 0 και 

α Φ 1, η εισαγωγή του Theil Τ Δείκτη στην προσέγγιση του Shorrocks απαιτεί α = 1 και 

α = 0 για το πρώτο και το δεύτερο Μέτρο του Theil αντιστοίχως. Κάθε Μέτρο 

Εντροπίας, όπου ισχύει α Φ 0, 1, βρίσκεται σε συνάφεια με τη γνωστή καμπύλη Lorenz, 

εκπληρώνοντας την ανάγκη για μία „καλή συμπεριφορά1 των Μέτρων ως προς τις 

Ανισότητες. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό μοναδικό για αυτά τα Μέτρα που 

βασίζονται στο νόμο της εντροπίας, ταυτόχρονα τονισμένο και από τον Theil στις 

ειδικές περιπτώσεις των Δεικτών Τ (α = 1) και L (α = 0), είναι ακριβώς η παρουσία των 

αμοιβαία μακρών, πυκνών και ολοκληρωμένων χρονολογικών σειρών.

Παρ’ όλα αυτά, οι διακριτές ιδιότητες της από-σύνθεσης των Μέτρων Μέτρησης της 

Ανισότητας, που βασίζονται στο νόμο της εντροπίας και έχουν διερευνηθεί σε μεγάλη 

έκταση από τη σχετική βιβλιογραφία, έχουν ένα μάλλον στατικό περιεχόμενο. Οι 

ιδιότητες ομάδων και ατόμων προσδιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του 

„Χρόνου’ και όχι διαχρονικά. Τούτο επιχειρεί να αντιμετωπίσει η προσέγγιση του 

Conce^ao (2001), η οποία διαφέρει έναντι εκείνης του Theil ως προς την υπόθεση της 

κατανομής του Εισοδήματος σύμφωνα με ορισμένους λειτουργικούς τύπους. 

Προσδιορίζοντας ένα κανόνα δυναμικών αλλαγών στη Συνάρτηση Κατανομής, η 

προτεινόμενη τούτη θέση είναι περισσότερο γενική, καθώς τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν εξακολουθούν να είναι έγκυρα, παρά την αυθαίρετη επιλογή στη 

Συνάρτηση Κατανομής.
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Η δυναμική κατανομή που επιχειρείται μεταξύ ατόμων και ομάδων βρίσκεται σε 

συνάφεια και με την προσέγγιση των Concei9ao et al. (2001) ως προς την αλληλουχία 

των ιεραρχικών ομαδοποιημένων δομών. Με μία σταθερή ομαδοποίηση, τα αίτια-λόγοι 

της διακύμανσης της Ανισότητας μεταξύ των ομάδων διαχρονικά συνδέονται με την 

επίδραση των αποτελεσμάτων-επιδράσεων στο Εισόδημα και στον πληθυσμό. Κάθε 

αποτέλεσμα-επίδραση αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο ο Δείκτης Theil 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των αναλογιών (μερίδια) Εισοδήματος και πληθυσμού 

κάθε ομάδας, αναφορικά με τις συνολικές αλλαγές στα δύο αυτά επί μέρους μεγέθη. 

Εάν η συμμετοχή μίας ομάδας σε Εισόδημα και πληθυσμό αλλάζει με το ίδιο ποσοστό, 

όπως αλλάζει και στη συνολική κλίμακα, τότε η ομάδα αυτή δεν συμμετέχει στις 

αλλαγές της τιμής του Δείκτη Theil. Το γενικό συμπέρασμα των δυναμικών μεταξύ των 

ομάδων στη βάση του Δείκτη Theil είναι ότι εκτός του γεγονότος ότι σχηματίζεται μία 

σχέση των δυναμικών αυτών σε διαφορετικά αθροιστικά επίπεδα, επιπρόσθετα και 

όπως τονίζεται και από τους Concei9ao et al. (2001), οι σχέσεις αντανακλούν μία  

ιεραρχία. Τούτο αποτυπώνεται και στη σχέση:

T 's+1 = Ί \  + Ts, (4.2)

όπου το s αντιπροσωπεύει τους «Νέους» Δείκτες της ιεραρχικής δομής.

Μία αντίστοιχη επέκταση ή εξειδίκευση του Theil Τ αποτέλεσε ο Δείκτης Τ' των 

Concei9ao & Galbraith (2001:5-8,11) για το βιομηχανικό τομέα. Ο Δείκτης Τ' δεν 

αποτελεί υποκατάστατο του Τ. Η δυνατότητα κατασκευής μακρών και πυκνών 

χρονολογικών σειρών αντισταθμίζει το προηγούμενο μειονέκτημα. Το ερώτημα τότε 

που τίθεται είναι κατά πόσο οι αλλαγές μέσω του Τ' αλλάζουν και τον Τ και επίσης 

κατά πόσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τις αλλαγές αυτές στο Τ' ως 

‘αντικαταστάτη’ (‘proxy’) στις μεγαλύτερες κατανομές. Από τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση εξάγεται ότι ένα Μέτρο των αλλαγών στο Τ' είναι πιθανό να συνιστά μία 

στιβαρή εκτίμηση της αλλαγής στο Δείκτη Τ, αρκεί οι αλλαγές στη δομή της 

Απασχόλησης και στην κατανομή της εργατικής δύναμης μεταξύ των κατηγοριών να 

μην είναι πολύ μεγάλες.

4.4.3 'Ανθρώπινο Κεφάλαιο’ και 'Ικανότητες’
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Το γενικό και κύριο ερώτημα είναι πως μετρώνται οι Ανθρώπινες Ικανότητες. Σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008/868 Final: 3) έχει σήμερα αναπτυχθεί μία ευρεία 

ποικιλία διαφορετικών εργαλείων και τεχνικών. Αναφέρονται εν προκειμένω τέσσερις 

επί μέρους τεχνικές: 1) Επίσημες εθνικού επιπέδου ποσοτικές προβλέψεις, οι οποίες 

βασίζονται σε υποδείγματα. 2) Έρευνες εργαζομένων ή άλλων ομάδων, όπου οι 

προσεγγίσεις αυτές πιθανώς να ενσωματώνουν ποσοτικές πλευρές, αλλά σε γενικές 

γραμμές αυτές είναι ποιοτικές. 3) Ad hoc τομεακές και επαγγελματικές έρευνες, με τη 

χρήση εξίσου ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, εστιάζοντας στην κατάσταση 

συγκεκριμένων περιοχών, που πιθανώς να ενσωματώνουν στοιχεία των δύο 

προηγούμενων. 4) Ανάλυση προβλέψεων μέσω ασκήσεων στα σενάρια εξειδικευμένης 

γνώμης, τα οποία περιλαμβάνουν εκ των άλλων δημιουργία παρατηρητηρίων, 

στρογγυλά τραπέζια, focus groups κοκ. Είναι, επίσης, χρήσιμο να επισημανθεί ότι κάθε 

διαφορετική προσέγγιση πιθανώς να είναι κατάλληλη για διαφορετικά κοινά και να 

διεξάγεται για διαφορετικούς σκοπούς. Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα 

επί μέρους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε εναλλακτικής προσέγγισης ως προς 

τις απαιτήσεις Ανθρώπινων Ικανοτήτων.

Πίνακας: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Εναλλακτικών Προσεγγίσεων 
στο «Ανθρώπινο Κεφάλαιο»

Προσέγγιση Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Επίσημες, εθνικές, ποσοτικές προβλέψεις Συνεκτική, Συμπαγής, Διαφανής, Ποσοτική
Απαιτεί πληθώρα δεδομένων, Ενέχει υψηλό κόστος, 
Δεν δημοσιοποιούνται τα πάντα, Πιθανώς να δώσει 
παραπλανητική εντύπωση για την ακρίβειά της

Σε βάθος τομεακές ή επαγγελματικές 
έρευνες Παροχή σταθερών τομεακών εξειδικεύσεων Πιθανώς να μην είναι συνεκτική μεταξύ των τομέων

Μελέτες ερωτήσεων σε Απασχόληση ή 
άλλες ομάδες ως προς Ικανότητες, 

Ανεπάρκεια Ικανοτήτων και κενά σε 
αυτές

Άμεση σχέση ερωτώμενου & ερωτούμενου
Γίνεται πολύ υποκειμενική, Μη συνεκτική, Εστιάζει 

εύκολα στα περιθώρια παρά στις ανάγκες των 
Ικανοτήτων όλης της εργατικής δύναμης

Focus groups, Μέθοδοι τύπου Delphi, 
Scenario development κοκ

Ολιστική αξιολόγηση δεν προϋποθέτει 
απαιτήσεις στα δεδομένα, Άμεση σχέση χρήστη 

& παροχέα
Μη συστηματική, Πιθανώς μη συνεκτική, Πιθανώς 

να είναι υποκειμενική

Πηγή: Wilson (2008)
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Καθώς το Ανθρώπινο Κεφάλαιο συνιστά ένα πολύ-μεταβλητό φαινόμενο (Romer, 

1990b/1989), δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν και οι κατάλληλοι ‘ αντικαταστάτες’ 

(‘proxy’). Πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στην εκπαιδευτική προσέλευση, όπου 

η πληροφόρηση είναι άμεσα διαθέσιμη. Επ’ αυτού, οι Barro & Lee (2000/1993) 

εφάρμοζαν ως ένα Τυπικό Μέτρο τα έτη εκπαίδευσης ή την αναλογία του εργατικού 

δυναμικού Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας (Ανώτατης) Εκπαίδευσης ή την αναλογία 

εγγραφών αντιστοίχως. Παρ’ όλα αυτά, οι μεταβλητές τούτες προσεγγίζουν ορισμένα 

μόνο στοιχεία και αγνοούν άλλες πλευρές του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, όπως την 

κατάρτιση στο χώρο ‘Εργασίας’, την ειδική ‘Γνώση’ από προηγούμενη επαγγελματική 

Απασχόληση κοκ. Κατά συνέπεια, προκαλείται μία συσκότιση ως προς την πραγματική 

επίδραση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τους Dreger et al. (2009: 4) ένα βήμα θα ήταν η κατασκευή Σύνθετων 

Δεικτών, οι οποίοι να έχουν να κάνουν με μία ευρύτερη όψη των επί μέρους πλευρών 

του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και οι οποίοι να μετασχηματίζουν τη σύνθετη 

πληροφόρηση σε ένα μοναδικό Μέτρο Μέτρησης. Για το λόγο αυτό, είναι ευκολότερη 

η ερμηνεία που παρέχουν σε σχέση με άλλους Δείκτες, οι οποίοι δεν ενσωματώνουν 

μεταβλητές. Λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατάταξη της ΕΕ σε NUTS1 και 

NUTS2, τις επί μέρους αδυναμίες της προσέγγισης με ‘panel fixed effect data’ και της 

αντίστοιχης με ‘cross-sectional', την ετερογένεια μεταξύ Νέων και παλαιών κρατών- 

μελών και τη συνολική χωρική ετερογένεια της ΕΕ, με την πρόταση των Dreger et al. 

(2009: 9, 16-18) βελτιώνεται η ποιότητα της όλης ανάλυσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο 

τούτο οι περιφερειακές συστάδες (‘cluster’) Καινοτομίας και οι περιοχές οικονομικής 

Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης συνδέονται με ένα τρόπο, όπου η επίδραση των ορίων που 

θέτουν τα εθνικά σύνορα δεν είναι σημαντική.

Για την κατασκευή των Δεικτών αυτών απαιτούνται τρία βήματα. Πρώτον, συλλογή 

των στοιχείων του Γενικού Δείκτη, όπου η ποιότητα των στοιχείων αυτών και τα 

κριτήρια βάσει των οποίων αυτά συλλέγονται θα αντανακλώνται στην πολύ-διάστατη 

φύση της έννοιας του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Δεύτερον, μετατροπή των μη 

μεταβλητών Μέτρων Μέτρησης σε μία κοινή κλίμακα, όπου στις τυποποιημένες 

επιδόσεις των ασκήσεων κάθε Μέτρο αντικαθίσταται από τη διαφορά μεταξύ της 

παρατήρησης και του συνολικού αθροίσματος. Τούτη η διαφορά απαραιτήτως θα 

διακρίνεται από το τυπικό σφάλμα. Τρίτον, στάθμιση των μετασχηματιζόμενων 

μεταβλητών μέσω της παραγοντικής ανάλυσης (‘factor analysis’). Στην περίπτωση
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τούτη, οι Συνθετικοί Δείκτες προκύπτουν από το γραμμικό συνδυασμό των μη 

σταθμισμένων μεταβλητών, όπου η στάθμιση ισούται με το Συντελεστή Συσχέτισης 

μεταξύ μίας μεταβλητής και του αθροίσματός της.

Αντίστοιχοι Συνθετικοί Δείκτες δύναται να κατασκευασθούν και υπό το πρίσμα των 

Μέτρων Μέτρησης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου μέσω του Εισοδήματος. Μία εικόνα 

επ’ αυτού παρέχουν οι Gershuny & Kun (2006) και Mulligan & Sala-i-Martin 

(2000/1997), ενώ και με το Mills ratio δύναται να αντιμετωπισθεί η αμεροληψία που 

εντοπίζεται στη συλλογή των στοιχείων. Κάτι ανάλογο, επιχειρείται με την 

προτεινόμενη διαδικασία του Heckman, όπου αντιμετωπίζονται τα αντίστοιχα 

προβλήματα συλλογής των δεδομένων που αφορούν στην Απασχόληση. Στην πράξη, 

σύμφωνα με τους Deane & Watters (2004) διατηρείται η συσκότιση των παραδοσιακών 

και γενικών προσεγγίσεων καταγραφής της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς 

αλλάζουν οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες.

Τούτη η συσκότιση αντικατοπτρίζεται περισσότερο στη στατιστική προσέγγιση και 

ερμηνεία και σε λιγότερο βαθμό στην υιοθέτηση συγκεκριμένων και κοινών Δεικτών. 

Οι Δείκτες αυτοί, οι οποίοι επιτρέπουν σύγκριση στα διεθνή δεδομένα, αφορούν 

Δείκτες Εκροών, Δείκτες Εισροών και Δείκτες Επίδρασης. Στην πράξη, ωστόσο, 

σύμφωνα με τον Fabien Badescu (2006: 5), καθώς υπάρχουν πλείστοι φορείς και βάσεις 

δεδομένων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως VET data, ‘Continuing 

Vocational Training Surveys’, έρευνες εκπαίδευσης ενηλίκων, το ECHP παλαιότερα ή 

το Ευρωβαρόμετρο, η Eurostat, ο OECD, η UNESCO κοκ, απαιτείται ένα συνεκτικό 

πλαίσιο, που να εκφράζει τη σχέση παραγόμενων δεδομένων και πολιτικών 

προβλέψεων. Εκείνο που διακρίνει την προσέγγιση του Badescu (2006: 14-15) είναι 

ακριβώς ο συνδυασμός των μεθοδολογιών της Eurostat και του OECD, που θα 

διαφοροποιείται για κάθε ανάγκη του κάθε χρήστη των σχετικών δεδομένων και θα 

ενισχύει τη δημόσια συζήτηση προς την κατεύθυνση ενός συνεκτικού και 

συστηματικού πλαισίου.

4.4.4 'Γεωγραφία'’, 'Χώρος’ και ' Οικονομία’

Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η πλειοψηφία των ερευνών στην οικονομική 

Μεγέθυνση έτεινε να αγνοεί ή να υποβαθμίζει το ρόλο της ‘Φυσικής Γεωγραφίας’. Με 

την εισαγωγή της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας, οι οικονομολόγοι ανακάλυψαν
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τρόπον τινά εκ νέου τη ‘Γεωγραφία’ και ενσωμάτωσαν το κλίμα, την ποιότητα του 

εδάφους, την πρόσβαση στις ακτές κοκ ως επεξηγηματικές μεταβλητές στις εξισώσεις 

τους για την ερμηνεία των διαφορών μεταξύ των χωρών γύρω από την εξέλιξη του 

GDPpc και τη συνολική οικονομική Ανάπτυξη (Clark et al. 2000).

Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι τ ί αναμένουν οι χρήστες χαρτογραφικών 

συστημάτων. Χαρτογράφοι και οικονομολόγοι υποβάλλοντας το ερώτημα αυτό δεν 

λαμβάνουν απαραιτήτως και κοινές απαντήσεις. Τούτο θα πρέπει να απασχολεί όσους 

ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά μέσα, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή και την υιοθέτηση 

αλληλεπιδραστικών συστημάτων χαρτογραφικής πληροφόρησης. Με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας, οι λειτουργίες αυτές αναβαθμίζονται. Τούτη η μετάβαση από τα απλά στα 

αναβαθμισμένα συστήματα μπορεί να προσεγγισθεί μέσω της εξέτασης των νοητικών 

υποδειγμάτων, τα οποία κατευθύνουν τη διαδικασία σχεδιασμού προηγούμενων και 

σημερινών συστημάτων. Η εξέλιξη των υποδειγμάτων αυτών αναδεικνύεται μέσω 

αυτής ακριβώς της διαδικασίας GUI του STATLAS, δηλαδή του στατιστικού άτλαντα 

της ΕΕ.

Η εφαρμογή του STATLAS στηρίζεται στην ιδέα των ‘modules’, τα οποία ανατίθενται 

για διαφορετικές κάθε φορά εργασίες και προσεγγίσεις. Το STATLAS περιλαμβάνει 

δύο βάσεις δεδομένων, μία γεωγραφική και μία στατιστική. Σε κάθε STATLAS κάθε 

‘module’ είναι και ένα ξεχωριστό εργαλείο, υπεύθυνο για την παροχή επί μέρους 

στατιστικών εργαλείων, υπολογισμών, τύπων, κατατάξεων, γραμμικών υποδειγμάτων 

παλινδρόμησης κοκ και επίσης υπεύθυνο για τη λειτουργική αλληλεπίδραση δεδομένων 

και επί μέρους εργαλείων. Τούτη η αλληλεπίδραση, που αναφέρεται ως ‘δημιουργική’ ή 

ως ‘αλληλεπίδραση μετασχηματισμού των δεδομένων’, δεν καταγράφεται πάντοτε χωρίς 

δυσχέρειες. Απαιτείται επ’ αυτού συγκεκριμένη οπτικοποίηση, στη βάση τριών 

θεμελιωδών αρχών: 1) Εστίαση των συστημάτων σε κάθε χρήστη. 2) Παροχή ταχείας 

πληροφόρησης και εμπειρίας από τον κάθε χρήστη. 3) Επικοινωνία μεταξύ των 

χρηστών.

Η υιοθέτηση των εφαρμογών αυτών μάς οδηγεί σε τρία διακριτά νοητικά υποδείγματα 

συστημάτων αλληλεπίδρασης. Το πρώτο επικεντρώνεται στο χάρτη συγκεκριμένου 

επιλεγόμενου θέματος, το δεύτερο εστιάζει στα δεδομένα ανάλυσης και το τρίτο δίνει 

βαρύτητα στη ροή-αλληλουχία διαφόρων εργασιών και στοχεύει σε συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. Για να προκύψει, όμως, ένα υπόδειγμα STATLAS απαιτείται 

συνδυασμός διαφόρων στοιχείων από τα σχετικά υποδείγματα σχεδιασμού

~ 252 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Τέταρτο: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδικεύσεις

χαρτογραφικών συστημάτων. Τούτο δεν είναι μία καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς 

προϋποθέτει μία Ισορροπία μεταξύ των υποδειγμάτων. Η προσοχή, συνεπώς, δεν θα 

πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε μία μοναδική εργασία, συχνά ανόμοια μεταξύ των 

χρηστών. Κάθε χρήστης έχει τις δικές του ανάγκες και τις δικές του συγκεκριμένες 

γνώσεις οπτικοποίησης. Κάθε ανάγκη περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία-διαστάσεις 

και επομένως καθώς τα τρία νοητικά υποδείγματα δεν αρκούν και ανακύπτουν 

συμπληρωματικές μέθοδοι κατεύθυνσης, κάθε υπόδειγμα STATLAS οφείλει να 

προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε χρήστη (Cooper et al. 2003: 1439-1441, 1446). 

Σε σχέση με τη λειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων έχουν αναπτυχθεί 

χαρτογραφικές και στατιστικές συναρτήσεις και κυρίως το GIS, στο οποίο 

επικεντρωνόμαστε στο σημείο αυτό. Εάν η ανάλυση του γεωγραφικού ανάγλυφου 

χρησιμοποιεί πολύ-διάστατες βάσεις δεδομένων απαιτείται σήμερα διαχωρισμός των 

βάσεων αυτών σε διαφορετικές ομάδες και εξέταση του κύριου πλαισίου υπολογισμού 

αυτών. Ο αριθμός και ο τύπος των αλλαγών, που σήμερα προσδιορίζει τη ‘φύση του 

Χρόνου'12, διαφοροποιεί τις σύγχρονες προσεγγίσεις από προγενέστερες, οι οποίες 

λάμβαναν την εικόνα του ‘Χώρου' ως ένα σταθερό αντικείμενο. Με τη βοήθεια που 

παρέχει το GIS και το ArcGIS ενισχύεται η καταγραφή των διαρθρωτικών εκείνων 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν όχι μόνο το ανάγλυφο, αλλά και τη ‘φυσική Απόσταση' 

(Tanaka & Tanaka, 2006: 1, 2).

Ως προς την επίδραση της ‘Απόστασης', η βιβλιογραφία παρέχει διάφορες πλευρές 

αυτής σε συγκεκριμένους τομείς ανάλυσης. Ο ερευνητής επ’ αυτού μπορεί να ανατρέξει 

επί παράδειγμα στους Detang-Dessandre & Gaigne (2009) για τη σχέση ‘Απόστασης' 

και διάρκεια της Ανεργίας, Gobillon et al. (2007), Gobillon & Selod (2006) και 

Ihlafeldt (2006) για την επίδραση της ‘Απόστασης' στις ευκαιρίες Απασχόλησης, 

Patacchini & Zenou (2006) ή/και Zenou (2009) για τη χωρική αναζήτηση Απασχόλησης 

μέσω υποδειγμάτων κοκ. Από τη σχετική θεωρία του τελευταίου θέματος γνωρίζουμε 

ειδικότερα ότι μία άνοδος στο κόστος αναζήτησης επιφέρει μείωση των μισθών και 

συνεπώς αύξηση της πιθανότητας εύρεσης Απασχόλησης. Η ενσωμάτωση της 

‘Απόστασης' δεν διαφοροποιεί σημαντικά τα κόστη αναζήτησης. Εκείνο, στο οποίο

12 Επ’ αυτού, συμπληρώνεται η εικόνα και με την προγενέστερη αναφορά περί ‘ σοφής 
σύνθεσης του Χρόνου' των Galbraith & Jiaqing (1999), Galbraith & Calmon (1996/1990) και 

Galbraith (1998).
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εντούτοις οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι η έννοια της 

‘Προσβασιμότητας’’ και του τρόπου Μέτρησης της.

Ο Rogers (1997) πρότεινε ένα Μέτρο Προσβασιμότητας που λάμβανε υπόψη τη χωρική 

διάρθρωση της Απασχόλησης. Ο Δείκτης αφορούσε στο άθροισμα των αριθμών των 

σταθμισμένων θέσεων ‘Εργασίας’ σε σχέση με το γνωστό ‘commuting time’. Οι 

Cerrero et al. (1999) πρότειναν αντιστοίχως την εισαγωγή ενός εμπειρικά 

προσδιοριζόμενου Συντελεστή Επιβράδυνσης των ταξιδιών από το χώρο κατοικίας στο 

χώρο ‘Εργασίας’ και μίας στάθμισης της Απασχόλησης της τάξης Κ με την αναλογία 

των εργαζομένων της ζώνης i, οι οποίοι εργάζονται στην Κ  τάξη. Σε νεότερους 

χρόνους, οι Gurmu et al. (2008) με ένα ξεχωριστό Μέτρο Εργασιακής Πρόσβασης, 

όμοια εκείνου του Rogers (1997) της εργατικής προσφοράς, και ενός Μέτρου ως προς 

τον Ανταγωνισμό, πρότειναν μία Συνάρτηση ‘Απόστασης'’ της εργασιακής ζήτησης 

γύρω από το χώρο κατοικίας. Οι Detang-Dessandre & Gaigne (2009: 9, 10) επέκτειναν 

τους Δείκτες αυτούς ενσωματώνοντας τη διαφοροποίηση των εργατικών Ικανοτήτων, 

καθώς η χωρική κατανομή της Απασχόλησης επηρεάζεται από τους διαφορετικούς 

χρόνους του ‘commuting time ” .

4.4.5 Ποιότητα Δεικτών

Σχετικά πρόσφατα, η Eurostat έχει καθορίσει ένα Πλαίσιο Ποιότητας, εστιάζοντας στην 

ποιότητα των αποτελεσμάτων-εκροών των Δεικτών. Οι χρήστες και οι ανάγκες τους 

βρίσκονται στο επίκεντρο του πλαισίου αυτού. Έχει με έμφαση υπογραμμισθεί ότι η 

ποιότητα των δεδομένων ορίζεται από έξι επί μέρους διαστάσεις: Σχετικότητα, 

Ακρίβεια, Προσβασιμότητα και Διαφάνεια, Συγκρισιμότητα, Πιστότητα και 

Επικαιροποίηση και τέλος Συνάφεια. Η προσπάθεια τούτη αντικατοπτρίζεται 

ιδιαιτέρως στους δεκαεννέα (αριθμός 19) Θεμελιώδεις Οικονομικούς Δείκτες της ΕΕ 

(PEEIs)13. Στη βάση των Δεικτών αυτών, οι Δείκτες Ποιότητας οφείλουν να 

προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη, ομοίως με το περιεχόμενο αναφοράς κατά την

13 Οι PEEIs αναλύονται σε πέντε επί μέρους ενότητες: Δείκτες Τιμών (δύο Δείκτες), Δείκτες 

Εθνικών Λογαριασμών (τέσσερις Δείκτες), Επιχειρηματικοί Δείκτες (οκτώ Δείκτες), Δείκτες 

Αγοράς Εργασίας (τέσσερις Δείκτες) και Δείκτες Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ένας Δείκτης). 

Επ’ αυτού, ενδελεχώς στους Mazzi et al. (2005: 1, 2, 4). Συμπληρωματικά, Charpin & Mathieu 

(2007a/2007b).
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αμέσως προγενέστερη ενότητα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της 

έκτασης και της φύσης της προόδου που επιτυγχάνεται.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη φύση των Οικονομικών Δεικτών δεν επιτρέπει 

εφαρμογή όλων των Τυπικών Μέτρων. Για λόγους διαίσθησης, οι Οικονομικοί Δείκτες 

μετρώνται σε ένα συγκεκριμένο και κανονικό χρονικό σημείο και συνεπώς 

περιλαμβάνουν χρονολογικές σειρές. Ταυτοχρόνως, η χρονική πίεση συλλογής αυτών 

υποδηλώνει πολύ συχνά τη χρήση μη στατικών ερευνητικών μεθοδολογιών, όπως την 

εκτίμηση μακρο-οικονομικών στοιχείων που έχουν χαθεί, τη χρήση οικονομετρικών 

υποδειγμάτων που συνδυάζουν αποτελέσματα ερευνών και εξωγενή πληροφόρηση ή τη 

χρήση σύντομων χρονικών περιόδων συλλογής των δεδομένων. Επιπροσθέτως, η 

μετακίνηση ορισμένων περιοδικών στοιχείων (εποχικότητα κοκ) απαιτεί μία περαιτέρω 

διαδικασία καταγραφής των συχνοτήτων. Τούτο επαναφέρει τη συζήτηση στις 

διαστάσεις που πρέπει να διέπουν τους Οικονομικούς Δείκτες.

4.5 Συρπεράσρατα - R6piec διαπιστώσεις

Διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ενσωμάτωση περιορισμών, εμπειρική εφαρμογή 

και αξιολόγηση, χρήση «Νέων» εργαλείων ανάλυσης είναι ορισμένες μόνο από τις επί 

μέρους συνιστώσες που οριοθετούν την όλη προσέγγιση. Το γενικό ερώτημα που

τίθεται αφορά στο βαθμό επάρκειας αυτών ή απαιτείται υιοθέτηση εναλλακτικών 

εργαλείων. Καθώς οι πλέον σύγχρονες και αναβαθμισμένες τεχνικές ανάλυσης μάς 

παρέχουν τη δυνατότητα αυτή, σε ένα επόμενο επίπεδο καθορίζεται η Ποιότητα και η 

συνεισφορά αυτών των εναλλακτικών μεθόδων. Υπό το περιεχόμενο των «Νέων» 

εργαλείων αναφέρεται η συναφής έννοια της „παρακολούθησης των Αγορών,14, μία 

έννοια σχετικά πρόσφατη. Προέκυψε δε από την ανασκόπηση της Κοινής Αγοράς το 

Νοέμβριο του 2007. Grosso modo, επιτρέπει τον προσδιορισμό και την εξακρίβωση της 

ανεπάρκειας των Αγορών και των τομέων παραγωγής, αναλύει τις Αγορές και τους 

τομείς στη βάση των διαφορετικών πολιτικών προοπτικών και παρέχει μία συνεκτική 14

14 Τούτο επιτυγχάνεται μέσω δύο διακριτών σταδίων. Στο πρώτο, διεξάγεται παρακολούθηση 

των τομέων. Σε ένα δεύτερο, αναλύεται σε βάθος η λειτουργικότητα της Αγοράς σε 

καθορισμένους τομείς. Η επιτυχία των σταδίων εξαρτάται από τη συνεργασία εθνικών αρχών 

και άλλων συμμετεχόντων, καθώς η Επιτροπή από την πλευρά της δεν δύναται να προωθήσει 

μεμονωμένα την παρακολούθηση των Αγορών (COM, 2008/3074: 3, 4).
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στρατηγική αντιμετώπισης κάθε αδυναμίας. Στο περιεχόμενο που ορίζει η στρατηγική 

της Λισαβόνας, η παρακολούθηση των Αγορών χρησιμοποιείται ακριβώς για τη 

βελτίωση των πολύπλευρων εθνικών Στόχων και τη στόχευση αυτών από την ΕΕ στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης.

Στο σημερινό ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο, η προσέγγιση αυτή δύναται να μετριάσει 

την επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία και να 

ενισχύσει την προσπάθεια ανάληψης σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Από 

την ανάλυση της Επιτροπής (COM, 2008/3074: 2-5, 7-14) προκύπτει ότι η οριζόντια 

παρακολούθηση σημαίνει τρέχουσα παρακολούθηση και ανάλυση των αιτίων των 

αγοραίων δυσλειτουργιών και μία αντίστοιχη παρακολούθηση κάθε μεμονωμένου 

κράτους-μέλους. Σε ένα άλλο επίπεδο, απαιτείται σε βάθος παρακολούθηση των 

Αγορών, κάτι αντίστοιχο με τη σε βάθος προσέγγιση των τομεακών και 

επαγγελματικών ερευνών στην ενότητα του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, και σε ένα 

επόμενο επίπεδο παρακολούθηση, όχι μόνο σε τομεακό και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και 

διεύρυνση των θεμάτων μεταξύ χωρών και τομέων. Στην όλη ανάλυση, εκείνο που 

προέχει είναι η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων, που να ανταποκρίνονται 

επαρκώς στις τάσεις των βασικών μακρο-οικονομικών δεδομένων. Προς τούτο, μία 

αξιόπιστη βάση δεδομένων είναι η EUKLEMS.

Τα νέα πρότυπα ανάλυσης, συνεπώς, της οικονομικής αλλαγής ανά περιφέρεια, τομέα 

παραγωγής ή χώρα υποστηρίζουν με ευρύ τρόπο την ιδέα ότι η πορεία της Ανισότητας 

είναι στενά συνδεδεμένη με τα μακρο-οικονομικά γεγονότα εξίσου σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο. Από την παρατήρηση των σχετικών δεδομένων, όπως τιμές 

πετρελαίου και διεθνή επιτόκια, πέρα από την κάθε εκ των προτέρων θεωρητική 

παραδοχή, η παρουσία της ενοποιημένης παγκόσμιας οικονομίας κατευθύνει τις 

ισχυρές μακρο-οικονομικές δυνάμεις, ώστε αυτές να επηρεάζουν ταυτόχρονα πολλά 

κράτη. Σε αντίθεση με τη μακρο-οικονομική προσέγγιση, οι υποστηρικτές της μικρο

οικονομικής τονίζουν με εμφατικό τρόπο ότι τούτη δύναται να παράσχει ένα 

ικανοποιητικό θεωρητικό πλαίσιο ερμηνείας της Ανισότητας, της Ανεργίας και της 

Οικονομικής Μεγέθυνσης, ενώνοντας τις επί μέρους αυτές διαστάσεις (Galbraith, 

2008/2007b).

Το γενικότερο προϊόν της ερευνητικής προσπάθειας εξαρτάται εν τέλει από την 

εξειδίκευση, την ανάλυση και τη μεθοδολογία κάθε έρευνας μεμονωμένα. Κατά τους 

Paas & Schlitte (2006: 20), τα εμπειρικά αποτελέσματα που εξερευνούν την
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εισοδηματική Σύγκλιση, την Ανάπτυξη, την „ Ισότητα-Δικαιοσύνη’, ποικίλουν 

σημαντικά, εξαρτώμενα από την επιλεγόμενη μέθοδο ανάλυσης, το δείγμα των χωρών 

και τη χρονική περίοδο. Ούτε η οικονομική θεωρία ούτε οι προηγούμενες εμπειρικές 

μελέτες μπορούν να παράσχουν μία ξεκάθαρη εικόνα της εισοδηματικής Σύγκλισης σε 

επίπεδο διευρυμένης Ευρώπης και για το σύνολο των περιφερειών.

Σύμφωνα με τους Corrado et al. (2004: 1-2), στην περίπτωση κατά την οποία 

υποθέσουμε την ύπαρξη πολλαπλών steady state εγείρεται ζήτημα αριθμού αυτών και 

προσδιορισμού της σύνθεσής τους. Αυτό το ζήτημα της μονάδας έρχεται σε αντίθεση 

με τη στατιστική προσέγγιση, που επιτρέπει έναν ενδογενή προσδιορισμό μέσω ενός 

Αλγορίθμου Ομαδοποίησης. Μία περισσότερο λεπτομερή ανάλυση ως προς το ζήτημα 

της μονάδας και κυρίως το μέγεθος αυτής παρέχεται από τους Portnov & Felsestein 

(2005a/2005b: 653-656)15. Το ενδιαφέρον σε τούτες τις μικρο-περιφερειακές 

οικονομίες, είναι ήδη γνωστό (Armstrong & Read, 2004/1995). Αλλά, και από τον 

Simon Kuznets, που είχε αναφέρει σχετικώς ότι:

» ... Μικρά κράτη... που πέτυχαν τη διάδοση των καρπών της Οικονομικής 

Μεγέθυνσης πιο πλατιά, . . .α π’ ό,τι μεγαλύτερα, σε συγκρινόμενα επίπεδα κατά 

κεφαλήν εισοδήματος, εμφανίζουν πιο λίγες διαφορές ... ».

Καθώς το όλο θέμα οριοθετείται από τις ιδιότητες του μικρού μεγέθους, στην ουσία 

καθορίζεται από χωρικούς και μη χωρικούς παράγοντες. Και μπορεί οι παράγοντες 

τούτοι να φέρνουν στο νου τους νεοκλασικούς (Schumpeter, Hirchman κοκ), σε ένα 

κόσμο, όμως, όπου η Νέα Γεωγραφία δίνει το στίγμα της, οι „Νέοι μη χωρικοί

15 Στον έλεγχο που πραγματοποιούν για 22 χώρες σε επίπεδο NUTS2 και υπολογίζοντας μία 

σειρά δεικτών (CV, Δείκτες Williamson, Theil και Atkinson, Συντελεστής Hoover, 

Συντελεστής Coulter, Συντελεστής Gini, Σταθμικός Gini), ένας αριθμός κύριων παραγόντων 

(κοινωνική Συνοχή, διαθεσιμότητα φυσικών πόρων, πληθυσμιακή σύνθεση, άνοιγμα στο 

εξωτερικό Εμπόριο, διοικητική δομή) ενδέχεται να προκαλέσουν Σύγκλιση ή/και Απόκλιση. Το 

τελικό αποτέλεσμα κατά πολύ εξαρτάται από το κατά πόσο το μικρό μέγεθος ερμηνεύεται με 

μετρήσιμες τεχνικές „Απόστασης’, πυκνότητας, Κινητικότητας και αποθέματος σε γη. Τούτα 

είναι τα πραγματικά γεωγραφικά ζητήματα που καθορίζουν και το μέγεθος της ισόποσης 

κατανομής και την περιφερειακή συνεκτικότητα, ώστε μικρού μεγέθους χώρες (Δανία, Κάτω 

Χώρες, Ισραήλ, Ιρλανδία κα) να συνεισφέρουν κάποια προστιθέμενη αξία στο „ ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτημα’.
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παράγοντες’ φυσικά και δεν θα πρέπει να αγνοούνται ή να περιορίζεται η δυναμική τους 

εκούσια. Αποτελεί, συνεπώς, η διάσταση του μεγέθους ένα γενικότερης αντίληψης 

ζήτημα, απασχολώντας επί παραδείγματι και χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση και 

εμβάθυνση τους Oyama (2007), Briant et.al (2007), Boldrin & Canova (2001). Τελικώς 

η επιλογή της χωρικής μονάδας αναφοράς συνιστά πρόβλημα, το οποίο συνήθως 

αποκαλείται και ως «πρόβλημα της κινούμενης χωρικής μονάδας»16.

Η αμεροληψία του γεωγραφικού σχήματος λόγω διαφορετικών μεγεθών έχει 

αποτελέσει ένα ενδιαφέρον πεδίο σφαλμάτων, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τις 

χωρικές μελέτες που χρησιμοποιούν αθροιστικά δεδομένα. Τούτη είναι η περίπτωση 

των υποδειγμάτων χωροθέτησης-επαναχωροθέτησης (‘location-allocation models’). 

Τούτες οι βασικά αθροιστικές χωρικές μονάδες εντοπίζονται στη φύση με συχνά 

αυθαίρετο τρόπο και πιθανώς να είναι εξίσου σημαντικές στην παροχή ίδιων βάσεων 

δεδομένων (Peeters & Thomas, 2005: 1-2). Tα υποδείγματα επιτρέπουν εύρεση της/των 

καλύτερης/ων τοποθεσίας/ων, σχεδιασμό του τομέα των υπηρεσιών και προσδιορισμό 

κόστους και διευκολύνσεων βάσει του γεωγραφικού μεγέθους. Το ενδιαφέρον σε αυτά 

βασίζεται στο κοινό και γνωστό δίλημμα ‘ Ισότητας-Γικαιοσύνης’ και 

‘Αποτελεσματικότηταςλ Ως τμήμα των εισροών, εισάγονται χαρακτηριστικά και από την 

πλευρά της ζήτησης και από την πλευρά της προσφοράς (Labbe et al. 1995). Καθώς, 

όμως, απαιτείται η παροχή στιβαρών αποτελεσμάτων βάσει των εισροών τους, 

διεξάγονται πραγματικές ‘sensitivity analyses’. Σε κάθε περίπτωση, από την ανάλυση 

των διαφόρων ερευνών ‘βέλτιστης τοποθεσίας’ γνωρίζουμε ότι η επίδραση των συνόρων 

έχει τελικά μικρή συμμετοχή στα συμπεράσματα, όπως επίσης και το γεγονός ότι η 

επίδραση αυτή συχνά εμφανίζεται μαζί με τις βέλτιστες λύσεις. Δεν γνωρίζουμε, 

ωστόσο, κατά πόσο το σχήμα επηρεάζει τις βέλτιστες τοποθεσίες και συνεπώς την ίδια 

την Ανάπτυξη (Thomas, 2002). Με το υπόδειγμα αντιστοίχως του ‘Simple Plant 

Location Problem’ των Peeters & Thomas (2005: 5-7) αντιμετωπίζεται το θεμελιώδες 

ερώτημα ανταλλαγής της ‘Οικονομικής Γεωγραφίας’, της ύπαρξης δηλαδή οικονομιών 

κλίμακας εκφρασμένων σε κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις. Εκείνο που 

προκύπτει είναι οι χωρικές διαφορές στην οικονομική επίδοση πιθανώς να ανακύπτουν 

ακόμα και όταν οι οικονομίες εμφανίζουν σε ένα αρχικό στάδιο παρόμοια παραγωγική

16 Στην περίπτωση τούτη, το μέγεθος της χωρικής μονάδας ελάχιστα διαφέρει, το δε σχήμα 

πολύ λιγότερο.
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διάρθρωση. Τα διοικητικά όρια παράγουν τότε διαφορές στις τοποθεσίες και συνεπώς 

και στην Ανάπτυξη.

Οι περιορισμοί, συνεπώς, που τίθενται στην ανάλυση του σχήματος και του μεγέθους 

της γης αναπαράγουν μειονεκτήματα και δυσχέρειες κάθε είδους ή/και αντιθέτως 

ενισχύουν την ενοποίηση του ‘Χώρου’ και των ‘περιφερειών’. Στο πλαίσιο τούτο, με 

βάση τις εδαφικές διαμορφώσεις καταγράφονται πέντε κατηγορίες-επιθετικοί 

προσδιορισμοί, οι οποίοι χαρακτηρίζουν αντιστοίχως το ‘Χώρο': Συμπαγείς, 

Κατακερματισμένοι, Προεξέρουσες, Διάτρητοι και Επιμήκεις (Blij de & Muller 

2003).

Πέρα από το ζήτημα της χωρικής μονάδας, στην όλη ανάλυση κατά τους Corrado et al. 

(2004: 3) εντάσσονται και άλλες παράμετροι. Η κλίμακα είναι μία εξ αυτών. Για ένα 

δοσμένο set στόχων, το κατάλληλο μέγεθος και η ετερογένεια της διαστρωμματικής 

μονάδας θα ποικίλει. Τούτο αποτελεί στοιχείο αναφοράς και στους Boldrin & Canova 

(2001: 5), αν και η βιβλιογραφία της Σύγκλισης το έχει σχετικώς αγνοήσει. Συναφές ως 

προς τη γεωγραφική κλίμακα είναι η ενσωμάτωση μη κατάλληλων περιφερειακών 

μονάδων, που συνήθως καλούνται NUTS. Εν προκειμένω, έχει αποτελέσει αντικείμενο 

ενδελεχούς και μακράς έρευνας το γεγονός ότι οι ομαδοποιήσεις αυτές τύπου NUTS (1

2-3) είναι ανόμοια μεγάλες ή ανεπαρκώς ετερογενείς. Και όσο μικρότερη η γεωγραφική 

κλίμακα, τόσο πιο ανεπαρκής και περιορισμένη είναι η στατιστική πληροφόρηση που 

λαμβάνουμε.

Σε αναφορά, συνεπώς, επί της γεωγραφικής κλίμακας του GDPpc (PPS), η χωρική 

οργάνωση των οικονομικών επιπέδων στις γειτονικές της ΕΕ χώρες χαρακτηρίζεται από 

μία κανονική οπισθοδρόμηση από την Ανατολή στη Δύση, μέσω δύο ασυνεχών 

γραμμών στο Νότο, της Μεσογείου και της Σαχάρας. Σε περιεχόμενο πολλαπλών 

γεωγραφικών πλαισίων (κόσμος-Ευρώπη-έθνη) ή σε διαφορετικές εδαφικές κλίμακες 

(χώρα-‘περιφέρεια’-δήμος) η προοπτική είναι τελείως διαφορετική. Τη ζήτημα της 

κλίμακας αφορά επιπροσθέτως και στον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε την πυκνότητα 

του πληθυσμού (E.Parliament, 2007a: 34).

Ένα έταιρο θέμα, αφορά στη σύνθεση των ‘convergence club’ και του αριθμού αυτών 

και πιο συγκεκριμένα στη συμβολή των υποδειγμάτων Οικονομικής Μεγέθυνσης και 

επομένως και της Οικονομικής Θεωρίας στον προσδιορισμό του αριθμού και της 

σύνθεσης τους. Δυστυχώς, και εδώ η θεωρία έχει αγνοήσει τη σχετική σημασία αυτών.
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Ένα τέταρτο ζήτημα σχετίζεται με την επάρκεια στα ευρωπαϊκά περιφερειακά 

δεδομένα κατά τη χρησιμοποίηση τούτων σε προσεγγίσεις ως προς την Οικονομική 

Μεγέθυνση και τα ‘convergence club’. Υπό ένα δεδομένο διαστρωμματικό περιεχόμενο 

παρατηρούνται ομαδοποιήσεις μονάδων αγνώστου τύπου και επομένως ο αριθμός και η 

σύνθεση τους νοούνται ως άγνωστες παράμετροι. Είναι ένα πρόβλημα παρόμοιο με 

εκείνο στις χρονολογικές σειρές.

Δεν πρέπει ασφαλώς να παραβλέπεται και το γεγονός ότι οι Ανισότητες που 

διαμορφώνονται λόγω επιλογής συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας σχετίζονται με το 

ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική διεξάγει βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις, συνήθως 

δεκαετίας. Τούτος ο τεχνικός περιορισμός ενδεχομένως να συσκοτίζει τις πραγματικές 

διαρθρωτικές αλλαγές περιόδων μεγαλύτερων της βραχυπρόθεσμης. Συνδυαζόμενο δε 

με το πρόβλημα της επιλογής Δείκτη η όλη κατάσταση περιπλέκεται (E.Parliament, 

2007a: 67).

Συναφές ζήτημα αφορά και στην a priori κατάταξη των δεδομένων. Καθώς επιθυμούμε 

να εστιάσουμε στη βαρύτητα ενός ‘Χώρου’’ συνήθως αναφερόμαστε στην περιφερειακή 

κατάταξη με βάση τη γεωγραφική Εγγύτητα. Αυτό, εντούτοις, παράγει σημαντική 

«προκατάληψη» και «μεροληψία» στα δεδομένα, όχι ως προς το μέσο επίπεδο, αλλά 

κυρίως ως προς έναν αριθμό Πόλων Προσέλκυσης, επί παράδειγμα γύρω από ένα 

μεγάλο αριθμό επί μέρους ομάδων.

Το τελικό ζήτημα κατά τους Corrado et al. (2004: 5) οριοθετείται από το κατάλληλο 

επίπεδο της μετρήσιμης μέσης Παραγωγικότητας. Αναλόγως του τομέα ανάλυσης 

(πρωτογενής, μεταποίηση, υπηρεσίες) καταλήγουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Η επιλογή της γεωγραφικής κλίμακας και του συνολικού τομεακού επιπέδου είναι 

κρίσιμες επιλογές, καθώς ένα λανθασμένο επίπεδο συνολικής Παραγωγικότητας ή/και 

γεωγραφικής κλίμακας ενδεχομένως να επιφέρει παραπλανητικά συμπεράσματα σε 

όρους προσδιορισμού και σύνθεσης των σχετικών ομαδοποιήσεων.

Το ζήτημα της διατύπωσης ενός ‘Δείκτη’ στη συνολική και ολοκληρωμένη ανάλυση 

των διαφόρων επί μέρους παραμέτρων συνδέεται σαφώς με εναλλακτικές προτάσεις, 

πέρα φυσικά από το GDPpc. Επί παράδειγμα, ο Δείκτης HDI του ΟΗΕ μάς 

αποκαλύπτει, και βάσει συγκρίσεων μεταξύ GDPpc και HDI, οι Ανισότητες μεταξύ 

Ανατολικής-Κεντρικής Ευρώπης και αντίστοιχης Δυτικής δεν είναι τόσο μεγάλες ως 

προς το HDI όσο είναι με το GDPpc και οι κυριότερες α-συνέχειες στο Νότο δεν είναι 

της ίδιας βαρύτητας για τις χώρες της Μεσογείου.
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Η δεύτερη ενότητα προβληματισμού αφορά στο επίπεδο ανάλυσης. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, καταρχήν, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ περιφερειών στα παλαιά 

και στα Νέα Κράτη Μέλη της Ένωσης, όπου οι διαφορές στην πολυ-κλιμακωτή 

ανάλυση του GDPpc (PPS) μπορεί να φέρει στο προσκήνιο το γνωστό διαχωρισμό 

Ανατολής-Δύσης. Τούτο πιστοποιείται βάσει και της ανάλυσης ως προς το επίπεδο της 

αξίας του Ευρώ σε καθεμία από τις σχετικές ομαδοποιήσεις. Πιθανώς υπό το GDPpc οι 

διαφορές μεταξύ των 15 παλαιών κρατών να συγκλίνουν, όπως επίσης και μερικώς 

μεταξύ των Νέων, και σε αρκετά περιορισμένη έκταση μεταξύ ΕΕ-15 και ΕΕ-12 

συνολικά παραμένουν το λιγότερο έντονες. Τούτο αποκαλύπτει ακριβώς το εγγενές 

μειονέκτημα του GDPpc ως Δείκτη Μέτρησης.

Έντονες διαφορές με γειτονικές περιφέρειες δημιουργούν σε τοπικό επίπεδο εξίσου 

ευκαιρίες και απειλές, καθώς υιοθετείται μία προσέγγιση προσανατολισμένη στην 

αγορά ‘Εργασίαςλ Και δυνητικά οι διαφορές τούτου του επιπέδου να αφορούν μία 

μάλλον περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση, υπογραμμίζουν ωστόσο τη σημαντική 

Απόκλιση στα κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα διαβίωσης. Τούτη η ‘νέα χωρική 

οργάνωση μεταξύ των περιφερειών και των γειτονικών τους’ ορίζεται σε μία 

χιλιομετρική ‘Απόσταση’ εν πολλοίς με βάση τις ώρες ταξιδίου. Στην πράξη, αυτού του 

είδους η ανάλυση επικεντρώνεται στις διαφορές μητροπολιτικών περιοχών και της 

περιβάλλουσας ενδοχώρας. Σε σημαντικό βαθμό τούτο χαρακτηρίζει τα Νέα Κράτη 

Μέλη, διατρέχοντας έναν άξονα από την Εσθονία έως και τη Βουλγαρία. Και καθώς η 

εικόνα περιπλέκεται ως προς το GDPpc ή το Εισόδημα, τα πρότυπα μετάβασης από το 

χώρο κατοικίας στο χώρο ‘Εργασίας’ φέρνουν επιπρόσθετες νέες διαταραχές17. 

Συνδυάζοντας με ένα συνθετικό τρόπο τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης 

ρίχνουμε περισσότερο φως στην πιθανότητα προσδιορισμού των αποκαλούμενων 

«μειονεκτουσών» περιοχών. Με βάση το όριο του 75% ως προς το μέσο μία σύνθετη

17Η ανάλυση με βάση την οριζόμενη χιλιομετρική ακτίνα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και σε 

παγκόσμια κλίμακα, συμπληρωμένη δε τούτη από τη διασυνοριακή ανάλυση. Οι συνοριακές α - 

συνέχειες κατατάσσονται σε διάφορες κλίμακες όχι μόνο ως προς τα 15 ή τα 12 κράτη-μέλη, 

αλλά και ως προς τη σχέση μεταξύ γειτονικών περιφερειών. Κυρίως, όμως, οι πλέον έντονες 

Ανισότητες διασυνοριακής κλίμακας και γειτονικών περιοχών σχετίζονται με τη σύγκριση 

μεταξύ ΕΕ-15 και ΕΕ-12 (Γερμανία-Πολωνία, Γερμανία-Τσεχία, Αυστρία-Ουγγαρία ή/και 

Ελλάδα-Βουλγαρία).
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και πολύ-επίπεδη απεικόνιση περιλαμβάνει χώρες της ανατολικής Ευρώπης και άλλες 

(Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία). Παρ’ όλα αυτά, το γενικό επίπεδο 

«μειονεκτικότητας» δεν είναι το ίδιο σε τοπικό ή εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο 

(εσωτερικά τμήματα της Γαλλίας, νότια Ιταλία, νοτιοδυτική Ελλάδα). Ένας εδαφικά 

διαφοροποιημένος τύπος περιφερειακής πολιτικής θα διασφάλιζε όχι μόνο μία πιο 

δίκαιη χρηματοδοτική κατανομή, αλλά και την ύπαρξη συνεργειών μεταξύ εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών, προτεραιοτήτων και Στόχων. Τούτο θα έδινε περιεχόμενο και 

στην έννοια της Προσθετικότητας της ΕΕ.

Υπό ένα το περιεχόμενο ενός Σύνθετου Δείκτη Ανάλυσης των Ανισοτήτων δύναται να 

εντάσσονται το GDPpc αυτούσιο ή ανά κλίμακα, το Προσδόκιμο της Ζωής, τα επίπεδα 

και οι βαθμίδες Εκπαίδευσης και Ανεργίας (περίπου κατά το 60% του Δείκτη) και στην 

άλλη πλευρά (ένα 21% αυτού) ένα εντελώς διαφορετικό χωρικό πρότυπο, που 

σχετίζεται με συγκεκριμένες αδυναμίες και πλεονεκτήματα των „περιφερειών’ και τη 

συμμετοχή τους σε παγκόσμια κλίμακα. Επί τοις ουσίας, το πρότυπο τούτο διαφέρει 

από χώρα σε χώρα. Μία εικόνα παρέχει και η κατάταξη που ακολουθεί:

-I- Τύπος Low-Ι: Υψηλή αρνητική κατάσταση σε όλες τις 

παραμέτρους (περιφέρειες σε Πολωνία, Σλοβακία, Βουλγαρία και νότια 

Ιταλία).

-I- Τύπος Low-2: Σχετικά καλή κατάσταση στην Απασχόληση 

(χαμηλό ποσοστό Ανεργίας), αλλά και χαμηλή επίδοση σε Εκπαίδευση 

και Προσδόκιμο Ζωής.

-I- Τύπος Medium-Ι: Χαμηλή προς μέση επίδοση σε όλα τα 

Κριτήρια, με εξαίρεση την Εκπαίδευση.

-I- Τύπος Medium-2: Μέση κατάσταση στο GDPpc και στην 

Εκπαίδευση, υψηλή σε όρους Προσδόκιμου Ζωής και χαμηλή στην 

Απασχόληση.

-I- Τύπος Medium-3: Πολύ καλό επίπεδο GDPpc και σχετικά χαμηλή 

Ανεργία, σχετικά φτωχές επιδόσεις στο Προσδόκιμο Ζωής και στην 

αναλογία ατόμων προσέλευσης στην ανώτερη Εκπαίδευση.

-I- Τύπος High-Ι: Καλή παγκόσμια επίδοση με όλα τα Κριτήρια, με 

εξαίρεση την Απασχόληση (Ανεργία άνω του μέσου ευρωπαϊκού), καλές 

κοινωνικές συνθήκες και σχετικά καλή Οικονομική Ανταγωνιστικότητα.
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Τύπος High-2: Καλή παγκόσμια επίδοση όλων των Κριτηρίων, 

με χαμηλότερη Ανεργία, ελαφρώς καλύτερο GDPpc, λιγότερο καλό 

ποσοστό στο Προσδόκιμο Ζωής και στην Εκπαίδευση σε σχέση με τον 

Τύπο High-1.

Συνεπώς, μακροπρόθεσμα οι στρατηγικές επιλογές αναμένεται να λαμβάνονται με 

γνώμονα την προώθηση της ανάπτυξης πολιτικών ζητημάτων στην περιφερειακή 

Ανάπτυξη της Ευρώπης, η οποία θα επιφέρει και μία μεγαλύτερη Εδαφική Συνοχή. Επί 

του παρόντος, η επιθυμία για «πολιτικές βάσει στοιχείων», η οποία συνοδεύεται από 

έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων, ειδικότερα στις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές της 

διαστάσεις, παρεμποδίζει την εφαρμογή σχετικών πολιτικών δράσεων, κυρίως βάσει 

τούτων των διαστάσεων. Επομένως, η πολιτική οπτική και οι πολιτικοί Στόχοι θα 

ορίζουν την παραγωγή στατιστικής και χωρικής πληροφόρησης και όχι το αντίθετα. 

Ως προς τους λήπτες αποφάσεων, είναι ουσιώδες να προσδιοριστούν οι αξίες που 

ενσωματώνονται στην κεντρική ιδέα της περιφερειακής Ανάπτυξης. Εάν η «πλήρης 

Απασχόληση» νοείται ως κοινός Στόχος των ευρωπαϊκών περιφερειών, τότε είναι λογικό 

να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλους Δείκτες, που να επιτρέπουν 

μία επαρκή εικόνα της κατάστασης. Μία πιθανότητα θα ήταν να αναπτύξουμε οπτικές 

στον „ευρωπαϊκό Χώρο’ που βασίζονται στις διαστάσεις της Οικονομικής 

Ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής Συνοχής και του Διατηρήσιμου Περιβάλλοντος. 

Το πρόβλημα, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι τούτη η επιλογή δεν είναι υπαρκτή για 

την πλειοψηφία της διαθέσιμης στατιστικής της περιφερειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η οποία κατά ένα μεγάλο μέρος εστιάζει σε οικονομικές διαστάσεις. Τούτες οι 

διαστάσεις έχουν ορισθεί με σαφήνεια από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Μία λιγότερο 

σημαντική περιοχή στοιχείων παρέχει η περιβαλλοντική διάσταση (στρατηγική του 

Γκέτεμποργκ). Παραταύτα, οι Δείκτες που απεικονίζουν την κοινωνική διάσταση της 

Ανάπτυξης είναι σπανίως διαθέσιμοι σε περιφερειακό επίπεδο και επομένως κάνουν 

δυσχερή την ερμηνεία των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπροσθέτως, δεν 

επαρκούν και για την υποστήριξη των πολιτικών αυτών στο κοινωνικό πεδίο 

(„κοινωνική Agenda’).

Περιορίζοντας εν προκειμένω τη Μέτρηση των περιφερειακών Ανισοτήτων σε 

συμπαγείς πολιτικούς Στόχους και πολιτικές επιλογές είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τη 

σχετικότητά της ως προς μία συνεκτική βάση σχεδιασμού, παρακολούθησης και
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αξιολόγησης των εργαλείων της. Εάν η εισαγωγή «Νέων» Δεικτών βασίζεται σε 

πολιτικούς Στόχους ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα τούτης της μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής, η ποιοτική πλευρά στη συλλογή στοιχείων είναι ισότιμα σπουδαία. Τρεις 

συμπερασματικές διαστάσεις επ’ αυτού.

Κατά πρώτον, είναι φανερό ότι οι οικονομικές και κοινωνικές τάσεις στη γειτονιά της 

Ευρώπης επηρεάζονται και επηρεάζουν τις τάσεις της περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 

προοπτικές της μέσω της Μετανάστευσης και του Εμπορίου. Συνεπώς, ο 

προσδιορισμός των βασικών τάσεων Ανάπτυξης, ταυτόχρονα και στα σύνορά της 

είναι επίσης στρατηγικής σημασίας για την αξιολόγηση της δυναμικότητας της 

περιφερειακής Ανάπτυξης εντός της. Κατά δεύτερον, η προσέγγιση των δια- 

περιφερειακών Ανισοτήτων στην Ένωση είναι δυνατή μόνο όταν οι Δείκτες είναι 

διαθέσιμοι σε περιφερειακό επίπεδο ή/και συλλέγονται κάτω του επιπέδου αυτού 

(NUTS2 ή NUTS3). Σε τούτο το πλαίσιο, η συλλογή σε τοπικό επίπεδο (LAU1 ή 

LAU2) θα βελτίωνε σημαντικά την κατανόηση των χωρικών Ανισοτήτων κατά μήκος 

της. 1'ριτον, η ικανότητα χρησης Δεικτών σε μελλοντικό προσανατολισμό και 

προοπτική παρεμποδίζεται από την έλλειψη μακροπρόθεσμων χρονολογικών σειρών 

και δυσχεραίνονται οι σχετικές προβλέψεις-σενάρια για το μέλλον.

Η ανάπτυξη αξιόπιστων μεθοδολογιών στην απεικόνιση των περιφερειακών 

Ανισοτήτων στην Ευρώπη πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με τους Στόχους της 

πολιτικής, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση αυτών. Σε βραχυπρόθεσμη βάση 

είναι πιθανή η ανάπτυξη επιστημονικών μεθοδολογιών ως αποτέλεσμα τυπολογιών που 

βελτιώνουν την κατανόηση των Ανισοτήτων σε όρους περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Ωστόσο, μία μακροπρόθεσμη στρατηγική πρέπει να κατασκευαστεί γύρω από 

ξεκάθαρους πολιτικούς Στόχους και Αξίες, ώστε οι Δείκτες να αντανακλούν την έκταση 

που οι περιφέρειες επιτυγχάνουν αυτούς τους Στόχους και αυτές τις Αξίες 

(E.Parliament, 2007a: 53-85).
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Ν Ε Ο Ι»  ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

5.1 Εισαγωγή

Η όλη προβληματική και το ουσιαστικότερο περιεχόμενο του ‘περιφερειακού 

π ρ ο β λ ή μ α το ς όπως τούτο εκδηλώνεται διαμέσω κυρίως των αντίστοιχων τάσεων και 

αποκλίσεων στην κατανομή των πόρων ή/και των ωφελειών της διαδικασίας της 

Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης, παραμένει σε σημαντικό βαθμό ημιτελής, κρινόμενη δε συχνά 

και ως αποσπασματική. Παρ' όλη την εξέλιξη και την πρόοδο που έχει σημειωθεί και έχει 

αδιαμφισβήτητα καταγραφεί σε θεωρητικό, πόσο δε μάλλον σε εμπειρικό επίπεδο 

(απόδειξη, έλεγχος και τεκμηρίωση), διάφορες επί μέρους προσεγγίσεις εξετάζουν το όλο 

ζήτημα από περιορισμένη οπτική γωνία, απόρροια της υιοθέτησης «ενός Δείκτη» που να 

απαντά στις ή/και να προσδιορίζει μονοσήμαντα τις περιφερειακές Ανισότητες. Σε 

ομοειδές πλαίσιο, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η χρηματοδότηση-άσκηση περιφερειακών 

πολιτικών, ανεξαρτήτως επιπέδου αναφοράς, η πίεση που ασκούν τούτες οι πολιτικές για 

επιτυχή και συνεκτικά ως προς το Στόχο που θέτουν αποτελέσματα και η σύγχρονη 

αναγκαιότητα να υπερκεράσουμε την προαναφερθείσα μονοδιάστατη αντίληψη έχουν 

αναγάγει σε μείζον θέμα την απεξάρτηση από παλαιότερες πρακτικές και την υιοθέτηση 

σύγχρονων και αναβαθμισμένων αντιλήψεων. Τούτο αναδεικνύει στο προσκήνιο της 

Έρευνας ευρύτερα ζητήματα που άπτονται του επιστημονικού ενδιαφέροντός μας και 

σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τον πυρήνα της Συνοχής.

Θεωρώντας ως «κυρίαρχη αλήθεια» και ως οδηγό της προσέγγισής μας το γεγονός ότι 

προαπαιτούμενο επίτευξης Σύγκλισης περικλείει ως ικανή και αναγκαία συνθήκη τη 

Συνοχή, ανεξαρτήτως του περιεχομένου και των διαφόρων εννοιολογικών κατευθύνσεων 

που της έχουν αποδοθεί διαχρονικά, είναι περισσότερο από απαραίτητο να υιοθετήσουμε 

και να εντάξουμε αρμονικά τούτες τις νεότερες τάσεις και εμπειρικές θεμελιώσεις. Η 

Συνοχή, ως έννοια και ως Στόχος αναπόσπαστος των ιδρυτικών Συνθηκών της Ένωσης, 

απαιτεί προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στην περιφερειακότητα. Τούτη η 

στόχευση θέτει υπό το γενικότερο ζήτημα της διερεύνησης των περιφερειακών
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Ανισοτήτων (τάσεις, κατευθύνσεις και δυναμική) και μία ειδικότερη, ήτοι της 

διαμόρφωσης και της ποσοτικής απεικόνισης «Νέων» Δεικτών και Κριτηρίων Μέτρησης 

αυτών.

5.2 Γενικέρ κατευθύνσεις

Το ζήτημα πρωτίστως του σχεδιασμού και ακολούθως της εφαρμογής και τεκμηρίωσης 

«Νέων» Μέτρων Μέτρησης των περιφερειακών Ανισοτήτων έχει ως βασική προϋπόθεση 

την πλήρη αποσαφήνιση τούτων των «Νέων» Μέτρων. Το όλο σκεπτικό εδράζεται σε δύο 

κύριους πυλώνες. Από τη μία πλευρά της προσέγγισης οι «Νέοι» Δείκτες και τα «Νέα» 

προτεινόμενα Μέτρα Μέτρησης των Ανισοτήτων οφείλουν να είναι κατά κάποιο τρόπο 

συνοδοιπόροι με το σύγχρονο θεωρητικό και εμπειρικό γίγνεσθαι. Με μία βαθύτερη 

ανάγνωση τούτο απαιτεί με τη σειρά του τη σαφή ενσωμάτωση χωρικών ή εδαφικών 

διαστάσεων, οι οποίες ήταν αποκομμένες από τον κύριο κορμό της ανάλυσης. Τούτες οι 

συνιστώσες διαμορφώνουν μία «Νέα» αντίληψη γύρω από την έννοια του 'Χώρου’, 

επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους προσέγγισης του γενικότερου ζητήματος των 

Ανισοτήτων και επαναφέροντας στο προσκήνιο της όλης συζήτησης ορισμένες πολύ 

γνωστές απόψεις και λοιπές θεωρητικές παρακαταθήκες ευγνωσμένης αξίας 

σηματοδοτούν μία διαφοροποιημένη και σαφώς πληρέστερη διαδικασία προσέγγισης.

Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με τον επιθετικό προσδιορισμό που τη συνοδεύει: Να 

αναδείξουμε και να εστιάσουμε σε «Νέους» Δείκτες, «Νέα» Κριτήρια και «Νέα» Μέτρα 

Μέτρησης των περιφερειακών Ανισοτήτων. Το σύνολο των προτεινόμενων Μέτρων να 

αποτελεί προϊόν και να είναι το καθαρό αποτέλεσμα ατομικής σπουδής και ενασχόλησης. 

Τούτο είναι απαραίτητο να καταγραφεί ως προς την καθαρότητα της πρότασής μας.

Η ανάπτυξη και η θεμελίωση, συνεπώς, των προτεινόμενων Δεικτών και Κριτηρίων 

αποτελεί την κοινή συνισταμένη επί μέρους διακριτών περιεχομένων καθενός 

πρωτογενούς Μέτρου (ή δεδομένου), το οποίο όντας σε συνάφεια με άλλο ή/και άλλα 

κτίζουν ένα «Νέο» Δείκτη ή Μέτρο.

Υπό ένα συστηματικό τόπο συνάντησης επί μέρους συνιστωσών και παραμέτρων, η 

διερεύνηση των δυνάμεων, των παραγόντων και των συντελεστών εκείνων που 

καθορίζουν και διαμορφώνουν το χαρακτήρα του ευρωπαϊκού, του εγχώριου και του 

τοπικού συστήματος εξαρτάται εν πολλοίς από το περιεχόμενο των μετρήσιμων 

διαθέσιμων δεδομένων, που αξιοποιούνται ως επί μέρους υλικά ενός κοινού Στόχου και 

σκοπού. Κύρια στόχευση είναι να καταδειχθεί με τον πλέον εμφανή τρόπο μία πολυ-
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r  c* r  C* <Ί r  '  ?  ? ?επίπεδη και σφαιρική μεθοδολογική προσέγγιση που να απαντάει με τροπο πειστικό και 

ξεκάθαρο στο ζήτημα της εξέτασης των περιφερειακών Ανισοτήτων.

5.2.1 Πρόσθετες εξειδικεύσεις

Η τελική επιλογή της κατάλληλης χωρικής μονάδας αναφοράς, το μέγεθος και το σχήμα 

αυτής, η σύνθεση των ‘convergence club’, ο τρόπος και η ακολουθούμενη μεθοδολογία- 

διαδικασία υπολογισμού των Δεικτών και Μέτρων Μέτρησης των Ανισοτήτων, η 

εισαγωγή των γενικότερων και ειδικότερων μακρο-οικονομικών στρατηγικών επιλογών 

της Ένωσης και η προσπάθεια μερικής ή ολικής αποτύπωσης του μελλοντικού 

προσανατολισμού της πολιτικής, των Στόχων που τίθενται και της συνολικότερης 

προοπτικής που διανοίγεται στον ‘ευρωπαϊκό Χώρο’ αποτελούν σε γενικές γραμμές 

ορισμένες εκ των παραμέτρων που οφείλει να λάβει υπόψη η παρούσα πρόταση περί 

«Νέων» Δεικτών και Μέτρων (ή Κριτηρίων). Τούτο το πλαίσιο περιγράφεται λεπτομερώς 

και εξειδικεύεται κατά το Τέταρτο Κεφάλαιο. Επί του παρόντος Κεφαλαίου, 

υπογραμμίζεται η έκδηλη αναγκαιότητα ενσωμάτωσης ορισμένων τεχνικών λεπτομερειών 

και ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών κατά τη διαδικασία σχηματισμού των Δεικτών- 

Μέτρων και οι-τα οποίες-α λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά καθόρισαν στο μέγιστο 

βαθμό την τελική επιλογή ποιοί-ά Δείκτες-Μέτρα απεικονίζουν περισσότερο ανάγλυφα 

και παραστατικά το επίπεδο και τη δυναμική των περιφερειακών Ανισοτήτων σήμερα.

Η όλη συλλογιστική που διέπει τους παρόντες Δείκτες επιτρέπει την ανάδειξη του βαθμού 

και της έκτασης της αστάθειας ή της σταθερότητας των διαρθρωτικών παραμέτρων 

(Κριτηρίων), υπογραμμίζοντας κατ’ ουσία την «προστιθέμενη αξία» και τη βαρύτητα 

αυτών στην όλη προβληματική, με τρόπο που να αναδεικνύεται το όλο ζήτημα συνολικά 

και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζουμε την πιθανότητα η 

σχετική επίδραση κάθε Δείκτη (ή επεξηγηματικής μεταβλητής στο οικονομετρικό 

υπόδειγμα) να αλλάζει με την πάροδο του 'Χρόνου’ και παράλληλα την πιθανή ύπαρξη 

μίας 'συστηματικής επίδρασης’, όπου διαφορετικοί συνδυασμοί ποσοτικών και 

ποιοτικών μεταβλητών να παράγουν, μέσω σύνθετων αλληλεπιδράσεων, πρόσθετες 

επιδράσεις ή/και επιπτώσεις στο εγχώριο και στο τοπικό (περιφερειακό) σύστημα. 

Ακολούθως, εξειδικεύονται επί μέρους τεχνικά στοιχεία, τα οποία εντούτοις αποτελούν 

κρίσιμους παράγοντες της όλης διαδικασίας και δεν συνιστούν απλώς και μόνο στοιχεία 

τεχνικής φύσεως ή δεν στερούνται βαθύτερου και ουσιαστικότερου περιεχομένου.
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5.2.1.1 Δεδομένα

Μέχρι ενός βαθμού, η ποσοτική ταξινόμηση και το εγγενές περιεχόμενο των στατιστικών 

δεδομένων επηρεάζουν τα τελικά συμπεράσματα σχετικά με το εύρος και τη διαδρομή 

εξέλιξης των περιφερειακών Ανισοτήτων. Τα κύρια μεθοδολογικά προβλήματα της 

ανάλυσης εδράζονται κυρίως στη φύση των στατιστικών δεδομένων (είδος και αξιοπιστία 

των στοιχείων) και στα μεγέθη των περιφερειών (διαίρεση σε γεωγραφικές ενότητες). 

Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί ως πρόσθετο στοιχείο ειδικού βάρους η επιρροή 

(impact) των διαδοχικών διευρύνσεων της ΕΕ και τα ζητήματα που τίθενται έναντι του 

συνολικού μεγέθους και του αντίστοιχου μέσου όρου ως μέτρο σύγκρισης.

Παράλληλα, με τη συνειδητή επιλογή της μίας, ταυτόσημης και κοινής βάσης δεδομένων 

(EUROSTAT) επιτυγχάνεται συνάφεια με το αρχικό περιεχόμενο αυτών (ομαδοποιήσεις 

και κατηγοριοποιήσεις) και τον τρόπο και το φορέα συλλογής τους. Παρ’ όλα αυτά, η 

βασικότερη δυσχέρεια έγκειται σε τούτο, ήτοι τον τρόπο και το φορέα συλλογής των 

στατιστικών δεδομένων (εθνικές στατιστικές υπηρεσίες). Τούτο αφενός ενέχει κάποιο 

πραγματικό ή/και δυνητικό κίνδυνο υποεκτίμησης και αλλοίωσης της διαδρομής και της 

διαχρονικής πορείας των μεγεθών και αφετέρου περιορίζει τις δυνατότητες έγκυρης 

συγκρισιμότητας και αξιοπιστίας στις γενικές και ειδικές (τομεακές και περιφερειακές) 

τάσεις. Επί τούτου, εισέρχεται και ένας δευτερεύων παράγοντας, δηλαδή σε ποιό βαθμό 

και σε ποιά έκταση τούτη η εκροή στατιστικών δεδομένων είναι όντως επιζήμια ή τα 

σχετικά (εθνικά, τομεακά, περιφερειακά κοκ) μεγέθη είναι ήσσονος σημασίας. Τούτο 

εξαρτάται στο μέγιστο από την οπτική προσέγγιση κάθε ερευνητή.

5.2.1.2 Χωρική μονάδα

Η διαθεσιμότητα και η διαδικασία μορφοποίησης «Νέων» Δεικτών-Μέτρων δεν εξαρτάται 

μόνο ή κατά το μεγαλύτερο βαθμό από αυτή καθεαυτή τη διαθεσιμότητα των πρωτογενών 

στοιχείων, αλλά σε σημαντικό βαθμό από την τελική επιλογή της χωρικής μονάδας 

αναφοράς. Οι εκτιμήσεις του προβλήματος των περιφερειακών Ανισοτήτων δεν είναι 

ανεξάρτητες από τη συγκεκριμένη περιφερειοποίηση του 'Χώρου’, στον οποίο οι 

μετρήσεις ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης αναφέρονται. Η αποτύπωση των 

Ανισοτήτων και συνεπώς η έκταση του περιφερειακού προβλήματος επηρεάζονται σαφώς 

από τη χωρική μονάδα αναφοράς και τη συγκεκριμένη διαίρεση σε περιφέρειες (αριθμός, 

επιφάνεια, μέγεθος των περιφερειών, βασική κλίμακα καταγραφής). Η αναγκαιότητα 

ενιαίας και ομοιόμορφης διαμέρισης των εδαφικών μονάδων των κρατών-μελών της ΕΕ
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για την παραγωγή περιφερειακών στατιστικών συνέτεινε στην επιλογή των περιφερειών 

NUTS2 ως το χωρικό επίπεδο αναφοράς.

Τούτο η επιλογή ευνοεί τις θεσμικές διαιρέσεις (χωρικές κατατμήσεις), ανεξαρτήτως των 

αντίστοιχων κατηγοριών (κανονιστικές περιφέρειες και αναλυτικές ή λειτουργικές), τις 

περιφερειακές μονάδες γενικού χαρακτήρα (και λιγότερο ειδικές και στοχευόμενες 

μονάδες) και εν τέλει την ιεραρχική ταξινόμηση κατά μέγεθος και τάση. Μία ενδεχόμενη 

επιλογή ενός κατώτερου επίπεδου (NUTS3) θα περιέπλεκε την όλη διαδικασία και δεν θα 

δύνατο να αποτυπωθεί πλήρως και με σαφήνεια η κυρίαρχη τάση σε ευρωπαϊκή, εγχώρια 

και κάτω του έθνους κλίμακα. Το πλέον πιθανό η έλλειψη εσωτερικής ομοιογένειας να 

συνεπαγόταν αλληλοσυγκρουόμενες και αντιφάσκουσες πορείες και διαχρονικές 

διαδρομές και να μην αποκαλύπτονταν το στίγμα των «Νέων» Δεικτών. Συνεπώς, 

ανάλυση στο μικρο-χωρικό επίπεδο αναφοράς θα υστερούσε σε ορούς ευρυθμίας και 

λειτουργικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη στο σύνολό τους τούτες τις επί μέρους παρατηρήσεις η τελική 

επιλογή της χωρικής μονάδας αναφοράς δεν αρκείται απλώς στην τελική επιλογή των 

NUTS2 ευρωπαϊκών περιφερειών, αλλά πραγματοποιεί και μία τρόπον τινά 'εκκαθάριση’ 

εκείνων των περιφερειών NUTS2 που κατά τη γνώμη μας δεν ανταποκρίνονται επακριβώς 

στους σκοπούς και στους Στόχους που τίθενται περί συνεκτικότητας, συνάφειας και 

αλληλουχίας. Ο κυρίαρχος προσδιοριστικός παράγοντας τούτης της απόφασης σχετίζεται 

με το ρόλο και την επίδραση της 'Απόστασης’. Τούτο τονίζει και αναδεικνύει τη 

σημαντικότητα της χωρικής Εγγύτητας. Πέραν αυτών, συνδέεται με τη μορφή, το 

χαρακτήρα και το είδος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, απόρροια τούτα της 

'Απόστασης’, και το βαθμό με τον οποίο η συγκεκριμένη τοπική οικονομία και η τοπική 

κοινωνία ακολουθούν ένα συγκεκριμένο (συνήθως ανομοιογενές και άνισο) πρότυπο 

Ανάπτυξης. Από το σύνολο, επομένως, των 271 NUTS2 περιφερειών αφαιρέθηκαν εννέα 

(αριθμός 9) περιφέρειες. Εν προκειμένω, τα τέσσερα (αριθμός 4) γαλλικά υπερπόντια 

διαμερίσματα (Guadeloupe, Martinique, Guyane και Reunion), τρεις (αριθμός 3) 

περιφέρειες της Ισπανίας (Ciudad Aut0noma de Ceuta, Ciudad Aut0noma de Melilla και 

Canarias) και δύο (αριθμός 2) της Πορτογαλίας (Regiao Aut0noma dos Aqores και Regiao 

Aut0noma da Madeira). Αναλυτικά ανά κράτος-μέλος οι τελικές 262 NUTS2 περιφέρειες 

έχουν ως εξής: Βέλγιο (11), Βουλγαρία (6), Δημοκρατία της Τσεχίας (8), Δανία (5), 

Γερμανία (39), Εσθονία (1), Ιρλανδία (2), Ελλάς (13), Ισπανία (16), Γαλλία (22), Ιταλία 

(21), Κύπρος (1), Λετονία (1), Λιθουανία (1), Λουξεμβούργο (1), Ουγγαρία (7), Μάλτα (1),
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Κάτω Χώρες (12), Αυστρία (9), Πολωνία (16), Πορτογαλία (5), Ρουμανία (8), Σλοβενία (2), 

Σλοβακία (4), Φινλανδία (5), Σουηδία (8) και Ηνωμένο Βασίλειο (37).

5.2.1.3 Χρονολογική σειρά

Κατά τη διαδικασία και τη φάση συλλογής των πρωτογενών δεδομένων και στοιχείων 

κατευθείαν από την πηγή και χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, την επιλογή της χωρικής 

μονάδας αναφοράς, ως αφετηρία χάραξης της χωρικής κατεύθυνσης και ακολούθως κατά 

την εισαγωγή τούτων σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, υιοθετείται μία κοινή βάση 

αναφοράς και ως προς το χρονικό πλαίσιο και το χρονικό ορίζοντα διερεύνησης των 

τάσεων. Η όλη προσπάθεια αποτύπωσης των «Νέων» Δεικτών οριοθετείται χρονικά μεταξύ 

1999-200Ί, αποτελώντας την τρίτη και τελική επιλογή και η οποία βρίσκεται σε απόλυτη 

σύνδεση με το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές που θέτουν οι δύο προγενέστερες.

Το γεγονός ότι η παρούσα προσέγγιση δεν περιλαμβάνει και προγενέστερες χρονολογικές 

σειρές του 1999 ή αντιθέτως μεταγενέστερες αυτής του 2007, ή έστω σε ένα βαθμό 

εγγύτερο με το παρόν, δεν συνιστά μία κατά βάση αρνητική εξέλιξη στην όλη προσπάθεια 

και δεν συνεπάγεται μία αποσπασματική (ή μερική) απεικόνιση των ευρωπαϊκών τάσεων. 

Εφόσον οι συνθήκες και οι γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις-γεγονότα 

διαδραματίζονται σε διαφορετικούς χρόνους και με διαφορετικές κάθε φορά ταχύτητες 

τούτο αποτελεί κατ’ ουσία ένα πλεονέκτημα. Φυσικά και εντός του οριζόμενου χρονικού 

πλαισίου αναφοράς δεν εξέλειπαν τα τυχαία (μη προσδοκώμενα) γεγονότα ή τα κάθε 

είδους και μορφής ‘συγκυριακά ατυχήματα’ (ντετερμινισμός).

Πώς οριοθετείται εν προκειμένω ο χρονικός ορίζοντας και ποιό το στίγμα αφετηρίας και 

τερματισμού; Τούτος καθορίζεται στη βάση των κύριων εργαλείων άσκησης 

περιφερειακής πολιτικής (Β' ΚΠΣ και μετάβαση στο Γ ' ΚΠΣ και εκθέσεις της Επιτροπής 

για τη Συνοχή). Πολύ δε περισσότερο από την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου και την 

ένταξη στην ΟΝΕ, με ό,τι και αν συνεπαγόταν τούτο το εγχείρημα και από την πλευρά της 

Ένωσης συνολικά και από την πλευρά κάθε κράτους-μέλους μεμονωμένα (κριτήρια 

απορρέοντα από τη Συνθήκη ΕΕ και το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης).

Κυρίως, όμως, το στοιχείο εκείνο και ο παράγοντας που μέτρησε περισσότερο στην τελική 

χρονική επιλογή ήταν ένα εξωγενές κατά βάση ‘ατύχημα’, η έκρηξη της δημοσιονομικής 

κρίσης στην Ευρώπη και η κρίση του δημοσιονομικού χρέους που έπληξε και πλήττει 

κράτη-μέλη και την ΕΕ ως κυρίαρχη οντότητα. Τούτη η κρίση συνοδεύτηκε και
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συνοδεύεται από ένα πρωτοφανές στα χρονικά για ορισμένα κράτη-μέλη δημοσιονομικό 

έλλειμμα και μία απελπιστική πίεση εξυπηρέτησης αυτού. Τούτο αναπόφευκτα 

συνεπάγεται τη δημιουργία πρόσθετων εστιών έντασης των περιφερειακών Ανισοτήτων 

και των διαφόρων μορφών που λαμβάνει.

5.3 'Γεωγραφία’ και Αείκτες-Κριτήοια

5.3.1 Γενικές διαπιστώσεις

Η επιστήμη της 'Γεωγραφίας’ και ειδικότερα ο τομέας της 'Περιγραφικής Γεωγραφίας’ 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ανάλυσης και της διερεύνησης των κυρίαρχων τάσεων 

και προτύπων που αναπτύσσονται στο 'Χώρο’. Τούτο είναι απολύτως κατανοητό και 

αυταπόδεικτο από τη στιγμή που ο 'Χώρος’ παράγει και αναπαράγει Ανισομέρειες και 

Ανισότητες και τα επί μέρους γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε 'Τόπου’, εκτός του 

γεγονότος ότι αναδεικνύουν την περιφερειακή φυσιογνωμία και ταυτότητα, επιφέρουν 

πρόσθετες πιέσεις και εντάσεις, όχι μόνο χωρικού περιεχομένου. Υπό το πρίσμα τούτο, το 

τοπίο και το ανάγλυφο μίας περιοχής οριοθετούν την πορεία προς την Ανάπτυξη και 

υπογραμμίζουν τη βαρύτητα αυτών στην όλη αναπτυξιακή διαδικασία. Διευρύνουν δε το 

αντικείμενο και το πεδίο της έρευνας, υπογραμμίζοντας την πολύ-λειτουργικότητα και την 

αλληλοσύνδεση των δυνάμεων που αναπτύσσονται και δίνοντας τον τόνο στις σχέσεις 

ανταλλαγής (αλληλεξάρτησης) και στις ροές.

Πέραν τούτων των παρατηρήσεων τίθενται υπό διερεύνηση και ορισμένα επί μέρους 

ζητήματα, τα οποία αναδεικνύουν το σημαίνοντα ρόλο του 'Χώρου’ και της 'Γεωγραφίας’. 

Λαμβάνοντας υπόψη εν προκειμένω τις χωρικές πιέσεις και τους χωρικούς ανταγωνισμούς 

που αναπτύσσονται σε μία οποιαδήποτε περιοχή καλείται στο σημείο τούτο ο ερευνητής 

να αποτυπώσει και να αντιπαραβάλει όχι μόνο τη διαχρονική εξελικτική διαδρομή τούτων 

των πιέσεων και τούτων των ανταγωνισμών, αλλά εξίσου να υιοθετήσει επιστημονικές 

μεθόδους και μεθοδολογίες ρεαλιστικής απεικόνισης των δυνάμεων που γεννώνται ή 

αντιμάχονται μεταξύ τους. Μεταφέροντας το κέντρο βάρους από τη λεγόμενη «πρώτη 

φύση της Γεωγραφίας» και τη γεωμορφολογία στις δυνάμεις του Ανταγωνισμού είμαστε 

σε θέση να διακρίνουμε τάσεις και να κατατάξουμε, με βάση τα εργαλεία Μέτρησης των 

Ανισοτήτων, κάθε 'Χώρο’ ή κάθε χωρική οντότητα. Τούτη η προσπάθεια χαρτογράφησης 

και ενσωμάτωσης των Κριτηρίων Μέτρησης των Ανισοτήτων συνιστά και μία έμμεση 

δήλωση ή μία απόδειξη της λειτουργικότητας κάθε διακριτού Κριτηρίου Ανισοτήτων και 

το βαθμό διασύνδεσης αυτού με το 'Χώρο’ και τη 'Γεωγραφία’.
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Το όλο ζήτημα, εντούτοις, δεν οροθετείται μόνο από τούτες τις παραμέτρους. Το θέμα δεν 

εξαντλείται απλώς και μόνο στην εισαγωγή επί μέρους συνιστωσών, όπως επί παράδειγμα 

χιλιομετρική 'Απόσταση’ μεταξύ των χωρικών μονάδων αναφοράς ή/και την αντίστοιχη 

'Απόσταση’ μεταξύ κύριων αστικών κέντρων και λοιπών πληθυσμιακών συγκεντρώσεων. 

Κατά κύριο λόγο, το όλο πλαίσιο οριοθετείται από τη δυναμική της Προσβασιμότητας και 

της Προσελκυστικότητας ενός ' Τόπου’ ή ενός 'Χώρου’ υπό μία έννοια περισσότερο 

γενική.

Grosso modo, η χωρική αντιπαραβολή, διαμέσου των κατάλληλων και επιστημονικά 

επαρκών Δεικτών επαναφέρει στο προσκήνιο τη δια-σύνδεση των τοπικών χωρικών 

χαρακτηριστικών (χωρικές συνέχειες και χωρικές α-συνέχειες) και αναγνωρίζει τον 

άρρητο χαρακτήρα και το άρρητο περιεχόμενο παραμέτρων και διαστάσεων, που εξίσου 

παράγουν και αναπαράγουν πιέσεις και ανταγωνισμούς. Εν προκειμένω, η 'Γνώση’ και το 

'Ανθρώπινο-Αιανοητικό Κεφάλαιο’ χωρίς να οριοθετούνται από χωρικά σύνορα και χωρικά 

όρια περικλείουν μία αδιαμφισβήτητη δυναμική και μία βαρύτητα και εμπλουτίζουν το 

ρόλο και το πεδίο μέτρησης του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, επιχειρηματικού 

κοκ περιβάλλοντος.

5.3.2 Ε ιδικές παράμετροι

Πέραν των δυναμικών και των διασυνδέσεων που γεννά ο 'Χώρος’ και η 'Γεωγραφία’ 

εκείνο που χρήζει διερεύνησης και εξέτασης είναι το ζήτημα της χαρτογράφησης και του 

τρόπου απεικόνισης των τάσεων, των προτύπων και των Ανισοτήτων. Κάθε διακριτή 

περίπτωση και κάθε ερευνητής έχει να προτείνει και μία συγκεκριμένη μεθοδολογική 

προσέγγιση, ανεξαρτήτως του βαθμού εγκυρότητας αυτής και της επιστημονικής της 

επάρκειας. Επί τοις ουσίας, οι κατευθυντήριες γραμμές κάθε ανάλυσης και κάθε μελέτης 

είναι εκείνες που καθορίζουν το βηματισμό της έρευνας, προτείνουν λύσεις και 

αξιολογούν μεθόδους και εργαλεία. Εν προκειμένω, για την αναγκαιότητα ρεαλιστικής 

ποσοτικής απεικόνισης των περιφερειακών Ανισοτήτων η τελική απεικόνιση ήταν το 

αποτέλεσμα τριών (αριθμός 3) επί μέρους διαδικασιών-βημάτων. Η όλη εξεταζόμενη 

περίοδος 1999-2007, λόγω ακριβώς του όγκου των διαθέσιμων δεδομένων, κρίθηκε 

απαραίτητο να μην διερευνηθεί μόνο κατά έτος ή/και μόνο συνολικά, αλλά αντιθέτως να 

ληφθεί υπόψη η αρχική (1999), η τελική (2007) και η ενδιάμεση χρονική περίοδος (2003). 

Σε ένα πρώτο στάδιο, ορίστηκαν από την πλευρά μας κλίμακες και ζώνες για κάθε Δείκτη- 

Κριτήριο υπό μία γενική βάση, χωρίς τον ορισμό οποιαδήποτε οδηγού, με μία περισσότερο
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αυθαίρετη κατάτμηση κλιμάκων και ζωνών. Σε ένα επόμενο στάδιο, η όλη προσέγγιση 

ήταν κατά σημαντικό βαθμό περισσότερο επιστημονικά ορθόδοξη. Αρχικώς, ορίστηκε ως 

έτος αναφοράς ή ως έτος βάσης το 2003 ούτως, ώστε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε 

συμμετρικές αποκλίσεις μεταξύ του 1999 και του 2007. Εν προκειμένω, οι αυτόματα 

οριζόμενες από το λογισμικό του PhilCarto κλίμακες κατά το 2003 και το εύρος αυτών 

αποτέλεσαν μία τύποις αρχική μέση κατάσταση ή συνθήκη. Ακολούθως, διενεργήθηκε 

Στατιστικός Έλεγχος ανά Δείκτη και ανά έτος. Τούτος σχετιζόταν με την εξαγωγή της 

Ελάχιστης Τιμής (Minimum), της Μέγιστης Τιμής (Maximum), της Μέσης Τιμής 

(Average), της Τυπικής Απόκλισης (Standard Deviation), της Διαμέσου (Median) και των 

Q1 και Q2. Εν τέλει, οι επί μέρους στατιστικοί έλεγχοι οριοθέτησαν τις τελικές τιμές [± 

από την αντίστοιχη τιμή της Τυπικής Απόκλισης και Συντελεστές Χωρικής 

Αυτοσυσχέτισης Moran και Geary]. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι για λόγους 

επιβεβαίωσης η τελική επιλογή του αριθμού των κλιμάκων-ζωνών κατευθύνθηκε από το 

αποτέλεσμα και την εικόνα που προσέφερε το ‘k-means cluster classification’ και ο 

αριθμός των ‘iteration group’ (Final Cluster Centers). Επί τούτου, Παράρτημα 3.

Η διερεύνηση των περιφερειακών Ανισοτήτων, με την εφαρμογή μεθόδων και Δεικτών 

περιφερειακής ανάλυσης, ολοκληρώνεται σε σημαντικό βαθμό με την «ποσοτική» εξέταση 

βασικών μεγεθών. Τούτο συμβάλλει στη διαμόρφωση μίας περισσότερο σφαιρικής 

άποψης όσον αφορά στην εξέλιξη των φαινομένων. Για το σκοπό αυτό, υπολογίζεται ο 

Σταθμισμένος Συντελεστής Μεταβλητότητας, ως το κατεξοχήν Μέτρο Διασποράς. Δίνεται 

δε από τον τύπο:

όπου:

Yr] Ιλή τιμή του δείκτη □ στη χωρική μονάδα r κατά το έτος j 

Yj, η μέση τιμή του ανωτέρω δείκτη I r  κατά το έτος j και

□rj Οή συμμετοχή της χωρικής μονάδας r στο συνολικό εθνικό πληθυσμό κατά το έτος j .

Η τιμή του συντελεστή είναι ίση με 0 σε περίπτωση πλήρους περιφερειακής ισότητας, ενώ 

δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο σε περίπτωση ανισότητας. Σημειώνεται δε ότι λόγω της 

ειδικού περιεχομένου και της ειδικής φύσης των προτεινόμενων Δεικτών, η στάθμιση
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πραγματοποιείται με βάση το συνολικό πληθυσμό της εξεταζόμενης περιόδου αναφοράς, 

όπως τούτος καταγράφεται από τη EUROSTAT την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Ακολούθως, δίδεται το γενικό περίγραμμα, οι κύριες τάσεις και οι διαδρομές Σύγκλισης 

(Απόκλισης). Ταυτοχρόνως γίνεται αντιπαραβολή της διαχρονικής πορείας κάθε Δείκτη 

(τιμή WCV) με το αντίστοιχο τυπικό (συμβατικό) Μέτρο, είτε τούτο αναφέρεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία είτε τούτο λαμβάνει σημαίνουσα θέση στη μορφή του τελικού 

Δείκτη.

5.4 Δείκτες - Μ έτρα

Η απαίτηση της διερεύνησης των περιφερειακών Ανισοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 

περιεχόμενο και μέθοδο ανάλυσης καινοτόμο και νεωτερικό αποσαφηνίζει τις γενικότερες 

και ειδικότερες εκείνες συνιστώσες και διαστάσεις που διέπουν και καθορίζουν το 

ευρωπαϊκό, το εγχώριο και το τοπικό σύστημα, οι οποίες αποτυπωμένες σε ένα κοινό 

περίγραμμα και πλαίσιο αναφοράς, συνθέτουν είτε μία ομάδα Δεικτών είτε αντιθέτως ένα 

αυτούσιο Δείκτη. Τούτος ο Δείκτης ή/και τούτοι οι Δείκτες χαράσσουν διακριτές ομάδες 

αναφοράς, οι οποίες στο σύνολό τους αθροιστικά και πάντοτε συνδυαστικά με το χωρικό 

επίπεδο ('Χώρος’) και το περιεχόμενο αυτών εξειδικεύουν πρότυπα και αναδεικνύουν 

τυπολογίες ή αντιθέτως η ένταση και το εύρος της περιφερειακής διακύμανσης 

περιορίζουν την εξαγωγή μίας ασφαλούς και έγκυρης τάσης σε διαχρονικό επίπεδο. Με 

τούτο το σκεπτικό ως οδηγό ορίστηκαν πέντε (αριθμός 5) κύριες ομαδοποιήσεις Δεικτών, 

με επί μέρους εσωτερικές κατατάξεις και διακρίσεις.

Α) Δείκτες Αγοράς 'Εργασίας’

Στην παρούσα ενότητα σκιαγραφείται σε αδρές γραμμές η λειτουργία και η δομή- 

διάρθρωση της αγοράς 'Εργασίας’. Δίδεται ιδιαίτερη εστίαση στα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη σύγχρονη εποχή της Ολοκλήρωσης και τις προσταγές-κατευθύνσεις της 

ασκούμενης πολιτικής. Τούτο αναδεικνύει τις αντιφάσεις της πολιτικής με τις απαιτήσεις 

της Σύγκλισης και της Συνοχής και κατ’ επέκταση τη βαθύτερη αναγκαιότητα 

επανασχεδιασμού και επανακαθορισμού αυτής. Συνεπώς, το στοιχείο που χαρακτηρίζει τη 

σημερινή μορφή της πολιτικής παρέμβασης και εδράζεται στο τρίπτυχο 

«Προσαρμοστικότητα -  Ελαστικοποίηση - Αυτορρύθμιση» φαίνεται να χαράσσει ένα φαύλο 

κύκλο επανατροφοδότησης των Ανισοτήτων και με τη σειρά του να απαιτεί
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διαφοροποιημένη πολιτική παρέμβαση, σαφώς περισσότερο αποδοτική. Πλέον τούτες οι 

νεώτερες μορφές απασχολησιμότητας νοούνται ως μία λειτουργική και βιώσιμη πρόταση 

αντιμετώπισης έναντι των εκρηκτικών διαστάσεων που λαμβάνει η Ανεργία. 

Επιπροσθέτως, η όλη σύνθετη κατάσταση αναδεικνύεται διαμέσου των φαινομένων 

κατακερματισμού, απορρύθμισης και αποσύνθεσης της αγοράς ‘Εργασίας’, εν μέρει τούτο 

συνέπεια της πολιτικής παρέμβασης και εν μέρει συνέπεια της απουσίας ενός 

ορθολογισμού που να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Η λογική της «μίας λύσης», κατ’ αντιστοιχία εκείνης του «ενός Δείκτη», είναι όχι μόνο 

αποσπασματική και ανεδαφική, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ενέχει επιπλέον κόστος, 

καθώς ο φαύλος κύκλος της Ανεργίας απαιτεί μία νέου τύπου παρέμβαση και δράση. Οι 

προτεινόμενοι Δείκτες και Μέτρα Μέτρησης των περιφερειακών Ανισοτήτων ανά γενική 

και ειδική κατηγορία έχουν ως εξής:

Α.1) Απασχόληση και Ανεργία 

Α.1.1

AD -  DNQMPLD DMQND -  RISE -  QDGQ □

Η όλη σύλληψη του συγκεκριμένου Δείκτη επιχειρεί μία αποτύπωση του δυνητικού ή/και 

πραγματικού ‘κινδύνου της Ανεργίας’, υπό την έννοια ότι η μερική (‘part-time’) 

Απασχόληση αποτελεί στην ουσία ένα βήμα προ της Ανεργίας ή τουλάχιστον την αναβολή 

ένταξης στο μη απασχολούμενο και συχνά χωρίς προοπτικές πληθυσμό. Σκιαγραφείται με 

τον τρόπο αυτό μία κατάσταση αναμονής, κατά την οποία και προ του ‘κινδύνου της 

Ανεργίας’ (‘κατώφλι Ανεργίας’) οι εν δυνάμει νέοι άνεργοι (όχι πάντοτε και ηλικιακά 

οριζόμενοι) αποδέχονται ελαστικές μορφές Απασχόλησης, με προεξάρχουσα σε αυτές τις 

περιπτώσεις τη μερική Απασχόληση. Λαμβάνοντας υπόψη το συλλογισμό τούτο, 

απολύτως ρεαλιστικό και υπαρκτό σε σημαντικό ποσοστό, απεικονίζεται ο βαθμός και εν
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ολίγοις η ένταση ως προς την αποδοχή ελαστικών μορφών Απασχόλησης από το 

κοινωνικό σύνολο και τα όρια ελαστικοποίησης της αγοράς 'Εργασίας’. Τούτη η όλη 

κατάσταση Ανεργίας ή/και μη Απασχόλησης επαφίεται και οριοθετείται από την ατομική 

ανεκτικότητα, ως προς το βαθμό δηλαδή που κάποιος δυνητικά αντέχει το βρόγχο της 

Ανεργίας ή/και τη μείωση της ατομικής του αξιοπρέπειας. Η οποία δε εργασιακή 

αξιοπρέπεια συνήθως δεν απαντάται σε πλείστες μορφές ελαστικής Απασχόλησης, παρά 

το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Η σχετική αναφορά λαμβάνει υπόψη τούτες τις 

παραμέτρους, ατομικού και κοινωνικού κατά βάση περιεχομένου κατά τρόπο, ώστε ο 

οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας 25 ετών και άνω να έχει δυνητικά λάβει υπόψη 

τούτες τις παραμέτρους και υποθετικά να πράττει με ό,τι είναι εξοπλισμένος έναντι της 

Ανεργίας.

Αξίζει να τονισθεί ότι επιλέχθηκε η ανωτέρω μορφή του Δείκτη ώστε να περιορισθούν σε 

ένα βαθμό οι υψηλές τιμές του συνολικά, ενώ για την περίοδο 1999-2006 και για τις 

περιφέρειες της Δανίας, της Ρουμανίας και της Σουηδίας, όπως επίσης και για το Sachsen- 

Anhalt (DEE0), καθίσταται προβληματική η εξαγωγή αυτού λόγω έλλειψης δεδομένων ως 

προς την πλήρη Απασχόληση. Ενδεχόμενες εκτιμήσεις επ’ αυτού κρίθηκαν ότι δεν 

συμβαδίζουν με την υποχρέωση της επιστημονικής επάρκειας, καθώς δεν δύνατο να 

εξαχθεί μία τάση με όμορες αυτών περιφέρειες ή αντιστοίχως βάσει της εθνικής πορείας. 

Τονίζουμε δε ότι υπολογίζεται η αναλογία της μερικής προς την πλήρη Απασχόληση, σε 

αντίθεση με τη συνήθη πρακτική της EUROSTAT. Το όλο ζήτημα, επομένως, δεν είναι 

θέμα ενός απλού κατά τεκμήριο μαθηματικού υπολογισμού, αλλά γενικότερης αντίληψης 

και προσέγγισης του όλου φαινομένου.

Η διαδρομή εξέλιξης της Απόκλισης του Δείκτη αποκαλύπτει μία ουσιώδη σμίκρυνση 

αυτής σε διαχρονικό επίπεδο (Σχήμα 1α), αν και κατά την υπο-περίοδο 1999-2003 

ακολούθησε μία σχετική γραμμική πορεία. Έτος ορόσημο αναδεικνύεται το 2004. 

Εντούτοις, η Απόκλιση σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας έντονη 

περιφερειακή διαφοροποίηση. Εξαίρεση αποτελούν τμήματα της Ισπανίας και της Ιταλίας, 

ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ακολουθούν ένα μερικώς διαφοροποιημένο 

πρότυπο κατανομών. Ως προς το τυπικό (συμβατικό) Μέτρο, ήτοι την αναλογία πλήρους 

προς μερική Απασχόληση της EUROSTAT, η Απόκλιση βαίνει αυξανόμενη και μάλιστα 

σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα συνολικά. Αν και σε γενικές γραμμές εμφανίζει ένα κυκλικό 

πρότυπο διακύμανσης, τούτο περιορίζεται στο 2001 (ελάχιστη τιμή ΣΣΜ) και ακολούθως 

κινείται ανοδικά, με περιορισμένου βαθμού ετήσιες αποκλίσεις.
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Αναφορικά με τη χαρτογραφική απεικόνιση γίνεται αντιπαραβολή αφενός της διαδρομής 

του Δείκτη έναντι του τυπικού Μέτρου της EUROSTAT και αφετέρου μία αντίστοιχη 

συσχέτιση αυτού με την αναλογία μερικής προς πλήρη απασχόληση σύμφωνα με την 

προσωπική οπτική προσέγγιση (Χάρτες 1α-1β). Επικεντρωνόμαστε αρχικώς στην πρώτη 

συσχέτιση, όπου παρατηρείται το εξής φαινόμενο: Σε αδρές γραμμές, οι περιφέρειες που 

συνθέτουν εν πολλοίς τον ευρωπαϊκό πυρήνα τοποθετούνται στην ενδιάμεση βαθμίδα και οι 

λοιπές περιμετρικές αυτών σε χαμηλή. Τούτο συνιστά μία σχετική συγκέντρωση. Αντιθέτως 

βάσει του τυπικού Μέτρου αναδεικνύεται ένα διαφοροποιημένο πρότυπο κατανομών: 

Διάχυση ανώτερων και ανώτατων βαθμίδων στις περιμετρικές και ενδιάμεσες τάξεις 

μεγέθους στον πυρήνα. Έναντι δε της αναλογίας της μερικής προς την πλήρη Απασχόληση, 

η συνολική εικόνα προσιδιάζει μερικώς με την πρώτη περίπτωση: Ενδιάμεσες τάξεις στον 

πυρήνα και χαμηλές στην περίμετρο.

min(88,98)

Σ χ ή μ α  Ι α :  Λ Τ -U N E M P L Ο Y M E N T -R IS K -E D G E

1 8 0 ,0 0

1 7 0 .0 0

1 6 0 .0 0

1 5 0 .0 0

1 4 0 .0 0

1 3 0 .0 0

120.00 

110,00 

100,00
9 0 .0 0

8 0 .0 0

max(l54,92)

157,46

1 4 3 ,3 5JNRSK EDGE 1 4 9 ,4 5157 , 1 5 4 ,1 2 152 , 1 5 4 ,9 2
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Χάρτης EtiUAT -  ΙΙΙΝΕΜΙΙΗΙΕΠΙΙΜΕΝΤ -  DISK -  EDGE

[1,2,31 UNEMPL_RISK1999
■  1̂ 15 Μ=0,00 S=0,00 
Π 0̂ θ Μ =0,00 S=0,00
■  (βχ)24 M̂°’D0 S=0,00 Π Jfeioe Μ =0,00 3=0,00
1— 1 Jfj= 63 Μ =0,00 3 0 ,0 0  
I— I Mlsslna values

Coefficients
of spatial autocorrelatior
Order Moran 1-Geary

1 0,06 0,82
2 0,04 0,84
3 0,04 0,54
4 0,03 0,71
5 0,02 0,62
6 0,00 0,53
7 -0,02 0,05
8 0,00 0,41
9 0,01 0,77

10 0,00 0,72
Surfaces of the rectangles of the hlatojpam 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each class defined on th ' ' 
,UNEMPL_RISK1999I 
maximum = 108 or tha dass r

http://philcarto.ftee.fr

,2,31 UNEMPL_RISK2003
£17 M=0,00 S=0,00 

M=0,00 S=0,00
□  j j= 2 2  M=0,00 S=0,00
□  j j=  104 M=0,00 3=0,00

—  r/ ία 89 w=0'00 S=0,00

[1,2,31 PART/FULL_EMPL1999
■  M=6,78 S=0,00I—I 1j285$,°
■  A =  1 M=0,78 3=0,00
□  j i =  12 M=0,64 S=0,07□ 0,44

^ = 1 1 5  M=0,27 S=0,06 
□  j£=111 M=0,08 3=0,03 
I— I Missing values

Order Moran 1-Geary
1 0,11 0,87
2 0,09 0,89
3 0,08 0,56
4 0,05 0,74
5 0,04 0,62
6 0,03 0,57
7 0,04 0,05
8 0,02 0,38
9 -0,02 0,71

10 -0,02 0,70
Surfaces of the rectangles of the htetoyam 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each dass defined on the variable : 
'PAKTVFU LL_EMPL1999' 
maximum = 115on tha dass n” 2

http://philcarto.free.fr

1,2,31 PART/FULL_EMPL2003
£ 1  M=7,18 S=0,00

Order Moran 1-Geary
1 0,05 0,86
2 0,04 0,88
3 0,03 0,63
4 0,03 0,77
5 0,02 0,69
Θ 0,00 0,62
7 -0,02 0,25
8 0,00 0,53
9 0,01 0,80

10 0,00 0,76
Surfaces of the rectanglse of the histogram 
are proportional to the count of spatial unite 
computed on each dass defined on the vartab 
'UNEMPL_RISK2003' 
maximum -104 on the class n“ 3

Made with Philcarto * 7/2/2014 11:31:11 r

5 A0
I—I 0I^=11 M=0,85 S=O,07
□  J]=2 M=0,59 S=0,13
□  J ^ 1 2 0  M=0,28 S=0,07
□  ^ = 1 0 6  M=0,08 S=0,04

Order Moran 1-Geary
1 0,13 0,86
2 0,11 0,88
3 0,09 0,55
4 0,06 0,72
5 0,04 0,59
Θ 0,02 0,54
7 0,03 0,04
8 0,00 0,33
9 -0,04 0,63

10 -0,03 0.62
Surfaces of the rectanglae of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each dass defined on the variable : 
'PART/FULL_EMPL2003' 
maximum -120 on the class n“ 2

Made with Philcarto * 7/2/2014 11:33:4! L t ^  http://philcarto.free.fr

[1,2,3] UNEMPL RISK2007
■  J{= 20 M=0,00 S=0,00

Made with Philcarto * 7/2/2014 11:36:1·

8 M=0,00 S=0,00 
H  ^ 3 1  M=0,00 S=0,00 
Π  > j= 117 M=0,00 3=0,00

Ξ </i»0
I—I J ^ 8 3  M=0,00 S=0,00 
1—1 Missing values

Coefficients 
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,13
0,09
0,06
0,07
0,03
0,00
-0,03
-0,02
-0,01
-0.03

0,84
0,81
0,72
0,70
0,68

Surfaces of the rectangles of the hlatojpam 
ere proportional to the count of spatial units 
computed on each dass defined on the variable : 
'UNEMPL_RISK2D07' 
maximum = 117 on the dass n° 3

ί|ΓΠΐϊΙ?!5?ρΗΙ5ΐ!ο!1τββ̂

[1,2,3] PART/FULL EMPL2007

■ #  '
■  AjjLl M=1,04 3=0,00
Π  ^ = 1 1  M=0,8B S=0,08

* 0̂43 M=0’46 s=0·01
Θ  149 M=0,30 S=0,07 
□  ^ = 9 8  M=0,09 S=0,04 
1—1 Missing values

Coeffi dents 
ctf spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

1 0,96

of the rectangles of the htetojpam 
ere proportional to the count of spatial units 
computed on each dass defined on the variable : 
'PART/FU LL_EMPL2007' 
maximum = 148 on the dass n° 2

Made with Philcarto * 7/2/2014 11:37:0* |P "http://phllcarto.tree.fr
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Χάρτης ΕβΟΑΤ -  DNEMDDDDMENT -  DISK -  EDGE

Le with Phllcarto * 15/4/2014 12:06:4 ip p  ‘ http://phllcarto.free.fr

1,2,31 UNEMPL_RISK2003
■  °H = 17 M=0,00 S=0.00
*— 1 J f e 6 M=0.00 S=0,00□ 0,00

A = 2 2  M=0,00 S=0.00□ 0,00
J f e i 0 4  M=0,00 S=0,00□ 0.00N= 0□ 0,00
0 ^ )8 8  μ=0·°° S=0,00 
Missing values

' httpJ/philcarto.free.fr

[1,2,3] UNEMPL_RISK1999

■ D1' i15 M=0,0° s=0·00
□  A =  8 M=0,00 S=0.00□  0,00

J f e  24 M-0,00 S=0,00□  o,0o
A =  108 M=0,00 S=0.00□  o,oo A=o□ 0,00
A =  83 M=0,00 S=0.00I—I 0,00

J Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,06 0,82
2 0,04 0,84
3 0,04 0.54
4 0,03 0,71
5 0,02 0,62
8 0,00 0,53
7 -0,02 0,05
8 0,00 0,41
9 0,01 0,77

10 0,00 0,72

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,05 0,86
2 0,04 0.88
3 0,03 0,63
4 0,03 0,77
5 0,02 0,69
6 0,00 0,62
7 -0,02 0,25
8 0,00 0,53
9 0,01 0,80

10 0,00 0,76

jPWarikUe.fr1

/ft28
Jfe88
Missing

://ph I lcarto.free.fr

A 3 ] FULL-PART_2003
M=25,33 8=12,11

M=10,56 S-0,79 
^ 1 7  Μ=8,2β S=0,83 

□  A=*51 M=5,02 S=0,71

[1,2,311FULL-PART_1999
■  ^ ^ 4  M =26,07 S=15,08
□  ^ = ^ 7  M=13,08 S=0,78
■  M=10,71 S=0,78
□  ^ 2 0  M=7,93 S-0,72 
Π  ^ 6 3  M=4,5B S=0,66
□  J ^ 6 8  M=2,81 S=0,82

Order Moran 1-Geary
1 0,55 0,63
2 0,33 0,54
3 0,27 0,47
4 0,16 0,36
5 0,30 0,33
6 0,43 0,14
7 0,14 -0,19
8 -0,01 -0,49
9 -0,08 -0,30

10 -0,16 -0,32

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,57 0,65
2 0,36 0,53
3 0,29 0,46
4 0,22 0,44
5 0,31 0,40
6 0,38 0,19
7 0,16 -0,05
8 0,05 -0,30
9 -0,04 -0,24

10 -0.12 -0,25
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Α.1.2

NDD DNDMPLD DMDND SPREAD □

S T A N D A R D  D E V I A T I O N S T A N D A R D  D E V I A T I O N
O F  N E I G H B O U R I N G O F  R E G I O N A L

L O N G - T E R M L O N G -  T E R M
U N E M P L O Y M E N T  S H A R E S U N E M P L O Y M E N T  S H A R E S

N U T S 2 N U T  SO

L O N G - T E R M L O N G -  T E R M
U N E M P L O Y M E N T U N E M P L O Y M E N T

S H A R E S S H A R E S
N U T S 2 N U T  SO

Καθώς η μακροχρόνια (‘long-term’) Ανεργία αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους 

αυτής, η οποία συντελεί αδιαμφισβήτητα και πολλάκις αποδεδειγμένα στην έξαρση του 

φαινομένου, επιχειρείται μία προσέγγιση με βάση τη χωρική Γειτνίαση και την έκταση με 

την οποία τούτη η Γειτνίαση επηρεάζει την όλη κατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις (τιμές) της Γειτνίασης υπό το πλαίσιο του Πίνακα της Δια-Συνοριακής 

Συνεργασίας (Co-Operational Contiguity matrix) κτίζεται ένας απλός στην ουσία Δείκτης, 

υπολογίζοντας, με ένα βασικό πρωτογενές στοιχείο (μερίδιο ή αναλογία της μακροχρόνιας 

Ανεργίας ως προς τη συνολική Ανεργία), την απόκλιση μεταξύ των γειτονικών χωρικών 

μονάδων καθεμίας εξ αυτών. Η αναφορά πραγματοποιείται με βάση την αντίστοιχη 

κατάσταση μακροχρόνιας Ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο τούτο, 

ενσωματώνεται και αναδεικνύεται η χωρική διάσταση της μακροχρόνιας Ανεργίας, ο 

βαθμός και η δυναμική της στο χωρικό επίπεδο και κατά συνέπεια η χωρική 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των επί μέρους γειτονικών χωρικών μονάδων. 

Τούτο με τη σειρά του φέρνει στο προσκήνιο τους διάφορους φραγμούς και τα κάθε λογής 

εμπόδια που απαντώνται κατά τη διαδικασία Κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 

δίνοντας μία επιπλέον υπόσταση στο συγκεκριμένο Δείκτη. Εμπειρικά, τα κάθε λογής 

εμπόδια στην εργατική Κινητικότητα δρούνε και προς αμφότερες τις κατευθύνσεις, είτε 

ενισχύοντας την Ανεργία μίας χωρικής μονάδας μέσω της μη Κινητικότητας και της 

απομόνωσης αυτής από το χωρικό της περιβάλλον είτε τροφοδοτώντας αυτή με πρόσθετο 

εργατικό δυναμικό. Στην πρώτη των περιπτώσεων η ήδη υψηλή Ανεργία δρα αποτρεπτικά 

στην εγκατάσταση δυνητικού εργατικού δυναμικού (‘κίνδυνος Ανεργίας'), ενώ κατά τη 

δεύτερη η ένταξη στην αγορά ‘Εργασίας’ πρόσθετων εργατικών χεριών προσφέρει μία 

διέξοδο.
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Λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα της Δια-Συνοριακής Συνεργασίας επί τοις ουσίας 

συγκεράζεται το ίδιο το φαινόμενο της Ανεργίας με την επιρροή και τη σχετική βαρύτητα 

του 'Χ ώ ρ ο υ όπου καταργώντας ή υπερκαλύπτοντας τοπικά και εθνικά σύνορα, διαχέεται 

στο 'Χώρο’ και επιφέρει πρόσθετες Ανισομέρειες και οξύτερες αποκλίσεις. Όπως 

αποφαίνεται, με μία πρώτη ματιά, τούτος ο Δείκτης δύναται να λειτουργήσει σχετικά 

ικανοποιητικά εξετάζοντας τη συμπεριφορά κάθε επί μέρους αναλογίας μεμονωμένα 

έναντι της συνολικής θεώρησης. Επ’ αυτού, αρκετά αποκαλυπτική της συμπεριφοράς του 

φαινομένου αποδεικνύεται η μελέτη των τάσεων σε σχέση με την πορεία της 

μακροχρόνιας Ανεργίας σε εθνικό επίπεδο (Τυπική Απόκλιση του συνόλου των 

περιφερειών κάθε κράτους-μέλους1). Πέραν αυτών, και υπό τη συγκεκριμένη μορφή 

(Απόλυτη Τιμή) αποφεύγεται ο υπολογισμός ενός κατά συντριπτική πλειοψηφία Δείκτη 

ακραία αρνητικών τιμών, απολύτως κατανοητό, και σκιαγραφείται εν ολίγοις ο τρόπος με 

τον οποίο η σχέση μακροχρόνιας Ανεργίας γειτονικών μας περιφερειών και η αντίστοιχη 

εθνική τάση οδηγούν σε περαιτέρω ένταση και διάχυση του φαινομένου.

Σχετικά με την ενσωμάτωση κάθε επί μέρους συνιστώσας του Δείκτη επισημαίνεται ότι 

κατά τον υπολογισμό της Τυπικής Απόκλισης του συνόλου των περιφερειών κάθε 

κράτους-μέλους διενεργήθηκαν ορισμένες ομαδοποιήσεις, κυρίως κρατών-μελών που 

αποτελούνται από μόνο μία περιφέρεια ( Βαλτική, Κύπρος-Μάλτα, Λουξεμβούργο). Η 

εικόνα που εξάγεται βάσει του ΣΣΣ (Σχήμα 2) είναι ιδιαιτέρως πολωτική: Υψηλή, έως 

ακραία θετική, κατά την εκκίνηση και αντιστοίχως υψηλή, έως ακραία αλλά αρνητική, κατά 

τον τερματισμό. Συναφής η εσωτερική χρονολογική διάρθρωση, αν και σε εντονότερο 

βαθμό. Τούτη η διακύμανση αποδίδεται στη συνύπαρξη θετικών και αρνητικών τιμών του

1 Κυρίαρχο επί της ουσίας αναδεικνύεται το πρόβλημα σε Ιταλία (αν και με πτωτική πορεία), 

Ελλάδα και στο δίπολο Κύπρος-Μάλτα. Αντιθέτως, περισσότερο ενθαρρυντική είναι η εικόνα σε 

Βουλγαρία, Ιρλανδία και Σλοβενία. Τούτο σε γενικές γραμμές προσφέρει μία αρχική διάγνωση ως 

προς το εσωτερικό (εθνικό) πρότυπο χωροθέτησης της μακροχρόνιας Ανεργίας και την έκταση των 

Αποκλίσεων εντός των εθνικών ορίων-συνόρων. Από την άλλη πλευρά, τούτο δύναται να 

επενεργεί και παραπλανητικά σε σημαντικό βαθμό, καθότι μία ομαλή και περίπου Ισόρροπη 

πορεία διαχρονικά ενδεχομένως να συνδέεται είτε με υψηλή αναλογία μακροχρόνιας Ανεργίας 

(Βουλγαρία και Σλοβενία), και επομένως περιορισμένες εθνικές Αποκλίσεις, είτε με χαμηλή 

(Ιρλανδία) και συνεπώς εξασθένιση αυτών. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα απαιτούν προσοχή 

και διπλή ανάγνωση, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις γενικόλογες απλουστεύσεις και 

προβάλλοντας συνεχώς το διττό περιεχόμενο κάθε διάστασης.
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Δείκτη, παρά στην εμφάνιση ακραίων τιμών που διευρύνουν το πεδίο της Απόκλισης. 

Πιστοποιείται δε και από τη σχετική χρωματική διαβάθμιση (Χάρτης 2).

Ως μία αρχική εκτίμηση των τιμών του Δείκτη υπογραμμίζεται μία σημαντική επικράτηση 

αρνητικών τιμών, σχεδόν αναμενόμενο εξαιτίας της τελικής μορφής που λαμβάνει. Τούτο 

δεν υποτιμά το μέγεθος και τη διακύμανση των αποκλίσεων αφενός σε δια-περιφερειακό 

επίπεδο και αφετέρου σε διαχρονική εξέλιξη των τιμών συνολικά. Εντούτοις, σε 

συνδυασμό και με την υιοθετούμενη τιμή της Τυπικής Απόκλισης (διακύμανση κατά 3/4 

ανά τάξη) επιβεβαιώνεται η προγενέστερη διαπίστωση μας.
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Χάρτης 2: NET  DNEMDDDDMENT SDQEAD

Α.2) Ε ιδικές Συνιστώσες 

Α.2.1

Καθώς έχει ήδη επισημανθεί ότι προ του ολικού ‘κινδύνου της Ανεργίας’ η μερική 

Απασχόληση φαντάζει ως μία «ομπρέλα προστασίας», οι ελαστικές μορφές Απασχόλησης 

λαμβάνουν στην αγορά ‘Εργασίας’ όλο και μεγαλύτερο μερίδιο. Μία εκ των κύριων 

μορφών είναι και οι συμβάσεις Απασχόλησης περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Η 

υιοθέτηση των συγκεκριμένων εργαλείων στην αγορά ‘Εργασίας’ δηλώνει σαφώς το 

βαθμό αποδοχής αυτών και επομένως την κατεύθυνση που ακολουθεί μία κοινωνία,
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άλλοτε εκούσια ως μία συνήθης πρακτική (επί παράδειγμα σε Ισπανία, Σουηδία, 

Φινλανδία, Κάτω Χώρες και Γαλλία) και άλλοτε ακούσια, ώστε να αποφευχθεί ή 

τουλάχιστον να περιορισθεί ο 'κίνδυνος της Ανεργίας’.

LABDDR MARK □□ □□LADCLCDD □
T O T A L  S E X  N U M B E R  OF  

P A R T  -  T IM E  E M P L O Y M E N T  

N U T S 2
T O T A L  S E X  N U M B E R O F  

F U L L - T I M E  E M P L O Y M E N T  
N U T S 2

T O T A L  S E X  N U M B E R O F  
CO N T  RA CT S 0  F  T E  Μ PO  R A R Y  D U R A T IΟ N  

(as a % of the total sex number of the employees) 
N U T S O  ’ '

Επομένως, ο συγκεκριμένος Δείκτης υπογραμμίζει ότι ορισμένες συγκεκριμένες μορφές 

Απασχόλησης ελαστικού περιεχομένου και κατεύθυνσης (μερική Απασχόληση και 

συμβάσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας) αποτελούν ημιτελείς λύσεις στο πρόβλημα. 

Απεναντίας συμβάλλουν εντονότερα και συχνά περισσότερο επιταχυντικά στη δημιουργία 

συνθηκών αστάθειας και αβεβαιότητας. Τούτες οι «Νέες» προτάσεις αντιμετώπισης του 

προβλήματος συνήθως απλώς καθυστερούν την ένταξη σε μία κατάσταση ή συνθήκη 

Ανεργίας ή/και αποτελούν μορφές κεκαλυμμένης Ανεργίας, αποκρύπτοντας την 

πραγματική δυναμική του όλου φαινομένου. Πρόκειται, συνεπώς, για μία μη επίσημη 

μορφή έμμεσης Ανεργίας, η οποία εντούτοις και σύμφωνα με τα επίσημα απογραφικά 

στοιχεία εργατικού δυναμικού νοείται ως 'μη Ανεργία’ ή τουλάχιστον ως μία μορφή 

ελαστικής Απασχόλησης. Από τη γενική παρατήρηση των σχετικών τιμών του εν λόγω 

Κριτηρίου διαπιστώνεται καταρχήν η παρουσία χαμηλών κατά βάση τιμών για το σύνολο 

σχεδόν της περιόδου αναφοράς, ενώ η ύπαρξη μηδενικών ή η απουσία τιμών σε ορισμένες 

περιπτώσεις συνδέεται με την έλλειψη δεδομένων ως προς την αναλογία μερικής και 

πλήρους Απασχόλησης και μόνο. Τούτο αφορά στο Sachsen-Anhalt (DEE0) την περίοδο 

1999-2006, στις περιφέρειες της Πορτογαλίας μεταξύ 1999-2003, στις αντίστοιχες της 

Ρουμανίας και της Σουηδίας για το 1999 έως το 2006 και στη Φινλανδία την τριετία 1999

2001.

Το πρότυπο της υψηλής Απόκλισης επιβεβαιώνεται και με τον παρόντα Δείκτη (Σχήμα 3). 

Παρά τη διαφαινόμενη σμίκρυνση των σχετικών τιμών του ΣΣΜ, η Ανισότητα παραμένει
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σε σημαντικό βαθμό. Τούτο το γεγονός δεν σχετίζεται απαραιτήτως με μία ακραία 

κατανομή των περιφερειακών και διαχρονικών τιμών του Δείκτη, αλλά ακολουθεί τη 

γενική τάση, η οποία υποδηλώνει χαμηλές έως εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Η δε πόλωση 

έχει ως βάση αναφοράς την απόκλιση μεταξύ Highlands and Islands (UKM6) και των 

υπολοίπων για το σύνολο σχεδόν της υπό εξέταση περιόδου2.

2 Τιμές Δείκτη ανά έτος: 1999 (0,969), 2000 (0,955), 2001 (0,969), 2002 (1,048), 2003 (1,176), 

2004 (1,092), 2005 (0,068), 2006 (0,057) και 2007 (0,065).
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Χάρτης 3: ΙϋΑΠΠΠΠ MADKET □□□ATEEETD

[1,2,3] VOLATILrTYI999
■  $ = 2  Μ =0,52 S=0,45
□  ^ 2 4  Μ =0,06 S=0,00
□  J ^ 2 4  Μ =0,05 S=0,00
□  ^ 2 2  Μ =0,03 S=0,00
□  ^ = 7 9  Μ =0,02 S=0,00
□  Μ=0,01 S=0,00
1 1 Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,07 0,87
2 0,06 0,90
3 0,06 0,58
4 0,05 0,78
5 0,05 0,67
6 0,04 0,62
7 0,06 0,09
8 0,05 0,45
9 0,02 0,83

10 0,02 0,82
Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial isilts 
computed on each dess defined " 
VOLATILITY! 098' 
maximum = 89 on the class η" 1

Made with Philcarto * 4/2/2014 10:36:02 ϊτμ  *  http://philcarto.free.fr ■

;1,2,31 VO LATILITY2007
■  M=0'08 S=0,02
Π  J ^ 2 9  M=0,06 S=0,00
□  ^ 1 5  M=0,04 S=0,00
□  J ^ 4 6  M=0,03 S=0,00
□  J ^ 8 2  M=O,02 S=0,00
□  J ^ 9 6  M=0,01 S=0,00 
I—I Mlsslna values

[1,2,31 VOLATILITY2003
■  M=0,19 S=0,35
□  Qfy= 33 M=0,06 S=0,00
□  °f|= 11 M=0,05 S=0,00
□  35 M=0,03 S=0,00
□  °fy=49 M=0,02 S=0,00
□  0fy= 103 M=0.01 S=0,00 

Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,77 0,74
2 0,64 0,67
3 0,43 0,59
4 0,32 0,45
5 0,20 0,35
6 0,07 0,14
7 0,00 0,13
8 -0,02 0,21
9 -0,01 0,22

10 0,00 0,16

ss defined on the variable:

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,07 0,87
2 0,06 0,91
3 0,07 0,58
4 0,05 0,78
5 0,05 0,68
6 0,04 0,62
7 0,06 0,09
8 0,05 0,45
9 0,02 0,83

10 0,02 0,82
Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed on eech dess defined on the vartefc 
VOLATILITY20031
maximum = 103 on the class na 1

μ * http://philcarto.free.fr

Α.2.2

Μία εκ των κυρίαρχων προβληματικών της αγοράς ‘Εργασίας’ σχετίζεται με τις πολλάκις 

αλληλοσυγκρουόμενες διαστάσεις αυτής. Ο συγκεκριμένος Δείκτης επιχειρεί ακριβώς να 

τονίσει αυτό και το οποίο δηλώνει, τον κατακερματισμό της αγοράς ‘Εργασίας’. Καθότι 

ορισμένες από τις υπαρκτές εκδοχές του φαινομένου έχουν ήδη αποτυπωθεί σε 

προηγούμενες περιπτώσεις Δεικτών (μερική και πλήρης Απασχόληση), επί του παρόντος 

εισάγονται στη θεώρηση δύο έτερες, αυτό-Απασχόληση (‘self-employment’) και μισθωτή 

(ή εξαρτημένη) Απασχόληση.
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LABD DR MARK □□ SEGM ENTATION □

/  T O T A L · S E X  N U M B E R  \
O F  S E L F  -  E M P L O Y E D  P E R S O N S  

NUTS2

+

T O T A L · S E X  N U M B E R  
O F  T H E  E M P L O Y E E S  

^  N U T S 2  j

T O T A L  S E X  
E M P L O Y M E N T  

O F  T H E  P O P U L A T IO N  
A G E D  1 5  Y E A R S  A N D  O V E R  

N U T S 2

Τούτο σαφώς δηλώνει αφενός την πολυπλοκότητα του φαινομένου (ανομοιογενής αγορά 

‘Εργασίας’) και αφετέρου τον αριθμό και την έκταση των διαστάσεων εκείνων που 

χαρακτηρίζουν και συν-διαμορφώνουν την αγορά ‘Εργασίας’. Με την ενσωμάτωση της 

συνιστώσας του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, και μάλιστα υπό το κατώτερο ηλικιακό 

επίπεδο των 15 ετών και άνω, υπογραμμίζονται και ορισμένες υπαρκτές συνέπειες ή/και 

επιπτώσεις της αυτό-Απασχόλησης στην αγορά ‘Εργασίας’. Τούτες σχετίζονται σε 

σημαντικό βαθμό, όπως ακριβώς νωρίτερα, με την αδήλωτη Απασχόληση, και ό,τι με τη 

σειρά της συνεπάγεται για την ‘επίσημη’ τρόπον τινά Ανεργία, το επίπεδο και τη 

συμμετοχή καθενός εξ υμών επί των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών και 

συνεπώς την ασφαλιστική βιωσιμότητα και αυτάρκεια. Σχετίζεται ασφαλώς και με μία 

πτυχή που πολλάκις παραμελείται ή αποσιωπάται, τη μαθησιακή εκροή.

Η κοινωνική υποβάθμιση και ο ορατός ‘κίνδυνος της Ανεργίας’ σε μελλοντικό επίπεδο 

οδηγούν σε διακοπή της Εκπαίδευσης, ώστε κατά κάποιο τρόπο να αποφευχθεί μία μη 

αναστρέψιμη κατάσταση Ανεργίας. Επί τοις ουσίας τούτη η εκροή περιορίζει τις 

μελλοντικές προοπτικές και υστερεί από μία ατομική κατοχύρωση, ως ένα είδος δυνητικής 

προστασίας μέσω συμμετοχής στην Εκπαίδευση. Τούτο που εξάγεται ως μία γενική 

διαπίστωση είναι ότι και με το συγκεκριμένο Δείκτη ο ορατός ‘κίνδυνος της Ανεργίας’ 

οδηγεί τις τοπικές και εθνικές κοινωνίες σε υιοθέτηση επισφαλών μεθόδων και πρακτικών 

αντιμετώπισής της ή/και ταυτοχρόνως προκαλεί φαινόμενα κοινωνικής οπισθοδρόμησης, 

στασιμότητας και εν τέλει απαξίωσης του εργατικού της δυναμικού. Από την επισκόπηση 

των τιμών του Μέτρου αυτού αναδεικνύεται μία ισορροπία στις τιμές για το σύνολο 

σχεδόν των περιφερειών και για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου αναφοράς. Τούτες 

συνήθως κυμαίνονται μεταξύ μηδέν ογδόντα έξι (αριθμός 0,86) έως μηδέν εννενήντα επτά 

(αριθμός 0,97), ενώ ορισμένες περιπτώσεις τιμών άνω της μονάδας είναι σποραδικές και
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δεν φαίνεται να ακολουθούν κάποιο διαχρονικό πρότυπο. Κρίνονται δε ως 

αποσπασματικές. Κατά το 1999 τούτο απαντάται σε Severozapaden (BG31) και 

□ugoiztochen (BG31), Brandenburg -  Nordost (DE41), Overijssel (NL21), Tees Valley 

and Durham (UKC1), Northumberland and Tyne and Wear (UKC2), Greater Manchester 

(UKD3), Merseyside (UKD5), East Yorkshire and Northern Lincolnshire (UKE1), 

Derbyshire and Nottinghamshire (UKF1), Leicestershire, Rutland and Northamptonshire 

(UKF2), Inner London (UKI1), Outer London (UKI2), East Wales (UKL2), North Eastern 

Scotland (UKM6) και Highlands and Islands (UKM6)3.

Σε αναφορά της διαχρονικής διαδρομής της Απόκλισης (Σχήμα 4) τούτη καταγράφεται 

μειούμενη, η δε διακύμανση αυτής κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις 

προγενέστερες περιπτώσεις (!!!). Εντούτοις, υπό μία ενδελεχή επισκόπηση της σχετικής 

χαρτογραφικής απεικόνισης (Χάρτης 4) υποδεικνύεται μία σημαίνουσα ομαδοποίηση 

περιφερειών στις ανώτερες τάξεις μεγέθους. Χαρακτηριστικά επί παράδειγμα σε 

Γερμανία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο κοκ. Ο δε περιφερειακός νότος κινείται 

σε χαμηλές κλίμακες, με εξαίρεση την Ισπανία.

3 Η ανάλογη ετήσια ακολουθία έχει ως εξής: 2000 με δέκα τέσσερις (αριθμός 14), τη διετία 2001 - 

2002 με έκαστο έτος από δέκα οκτώ (αριθμός 18), 2003 με τριάντα ένα (αριθμός 31) (!), 2004 με 

είκοσι οκτώ (αριθμός 28) και την τριετία 2005-2007 από δύο (αριθμός 2) έκαστο έτος. Με 

εξαίρεση την τελευταία υπο-περίοδο η συντριπτική πλειοψηφία των τιμών άνω της μονάδας 

(αριθμός 1) εντοπίζεται στις περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και την εν λόγω χρονική 

υπο-περίοδο η απόκλιση από το άνω όριο είναι τελείως ασήμαντη. Λοιπές ανάλογες περιπτώσεις 

τιμών άνω του σχετικού ορίου καταγράφονται σε Brandenburg-Sudwest (DE42) τη διετία 2002

2003, Ile de France (FR10) από το 2003 και έως τη λήξη της περιόδου αναφοράς, Corse (FR83) τη 

διετία 2003-2004 και Malta (MT00) την τριετία 2005-2007.
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Σ χήμα 4: L A B O U R  M A R K E T  SE G M E N T A T IO N

5.00

^  4-50

Ρ
4.00 

3,50

3.00

max(4,86)

4,80

min(3,21)

1999 ffo o 2001 Η 2003 ■ |ζοο| 2006 ■
LM SEGMENTATION 4,86 ■ ■ ■ 3,72 ■ ■ 3,21
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Χάρτης 4: DAD □□□ MARKET SEGMENTATION

Made with Philcarto * 4/2/2014 10:4θ: carlo.free.fr

[1,2,3] SEGMENTATION2007
■  β *  M=1,00 S=0.QQ 
d  Ql^1 4 6  M-0,99 S=0,00
■  0^ 5 0  M=0,98 S=0,00 
Π  J p 1 3  M=0,97 S=0,00
□  j } | | 3  M=0,96 S=0,00
□  J*j=28 M=0,92 S=0,Q2 
I— I Missing values

Made with Philcarto * 4/2/2014 10 :46:5 Ϊπ ΙΓ //phi lcarto.free.fr

[1,2,31 SEGMENTATION1999
■  V I-29  M=1.01 S=0,03■  1.00

N= 102 M-0,99 S=0,00 
□  J*j=40 M=0,98 S=0,00 
□  22 M=0,97 S=0,00
d  J<j=21 M=0,96 S=0,00 
□  ° l^ 3 9  M=0,90 S=0,05
j— l Missing values_________

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,51 0,60
2 0,36 0,51
3 0,13 0,39
4 0,13 0,28
5 0,20 0,10
6 0,18 -0,08
7 0,17 -0,06
8 0,03 -0,19
9 -0,07 -0,19

10 -0,14 -0,43

Order Moran 1-Geary
1 0,47 0,57
2 0,33 0,45
3 0,06 0,38
4 0,08 0,30
5 0,20 0,10
8 0,16 -0,14
7 0,17 0,03
8 -0,04 -0,06
9 -0,07 -0,22

10 -0,06 -0,29

Α.3) Ακραίες Συνιστώσες 

Α.3.1 και Α.3.2

Η διαχρονική και εξελικτική πορεία του φαινομένου της Ανεργίας σε ευρωπαϊκό 

τουλάχιστον επίπεδο έχει καταδείξει με τρόπο εμφανή και εξόχως αποκαλυπτικό τη 

συμβολή και τη βαρύτητα ορισμένων συνιστωσών σε οριζόντιο επίπεδο. Πέρα από τη 

μακροχρόνια Ανεργία για το σύνολο του πληθυσμού, την Ανεργία των γυναικών, 

ανεξαρτήτως ηλικιακή, εκπαιδευτικής ή άλλης βαθμίδας διάκρισης κοκ, το ενδιαφέρον
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επικεντρώνεται στις λεγάμενες «ακραίες συμμετοχές» και ειδικότερα στη συμμετοχή 

νέων ατόμων ηλικίας μεταξύ 15-24 ετών στην αγορά 'Εργασίας’.

□ □ □□H  VULNERABILITY □
T O T A L  S E X

U N E M P L O Y M E N T  O F  P E O P L E  
A G E D  B E T W E E N  I E  — 2 4  

N U T S 2
T O T A L  S E X

U N E M P L O Y M E N T  O F  P E O P L E  
A G E D  1 5  Y E A R S  A N D  O V E R  

N U T S 2

T O T A L  S E X N U M B E R  O F  
E C O N O M IC A L L Y  A C T IV E  P O P U L A T IO N  

A G E D  B E T W E E N  1 5  — 2 4  
N U T S 2

r T O T A L  S E X  N U M B E R  O F
E C O N O M IC A L L Y  A C T IV E  P O P U L A T IO N  

A G E D  1 5  Y E A R S  A N D  O V E R  
N U T S 2

LABOUR M ARDET □□□RQMDSi □
MEAN SQUARE DEVIATION OF 

TOTAL SEX LONG-TERM UNEMPLOYMENT 
AGED 25 YEARS AND 0VERNUTS2

MEAN SQUARE DEVIATION OF 
TOTAL SEX UNEMPLOYMENT 

AGED 25 YEARS AND OVER NUTS2

MEAN SQUARE DEVIATION OF 
TOTAL SEXUNEMPLOYMENT 

AGED 25 YEARS AND OVER 
(as a % of total sex unem ploym ent} NUTSO

Τούτο λογίζεται σε σχέση με την Ανεργία και τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό εξίσου. Οι 

συγκεκριμένοι επί μέρους Δείκτες επιχειρούν ακριβώς να καταδείξουν τούτη την τρόπον 

τινά «συμμετοχή» ειδικών και εξειδικευμένων ομάδων στη «γενική» ή συνολική εικόνα 

της Ανεργίας. Αποτελούν συνεπώς την οπτική με την οποία αντιλαμβανόμαστε τη 

βαρύτητα τούτων των δύο ειδικών συνιστωσών, πέρα από μία απλή και μονοσήμαντη 

ανάγνωση των πρωταρχικών δεδομένων, που είτε αφορούν στη μακροχρόνια Ανεργία είτε 

στην Ανεργία των νέων ατόμων ηλικίας 15-24 ετών.

Η όλη παρουσία και εξέλιξη αυτών αποκαλύπτει ορισμένες επί μέρους διαστάσεις, οι 

οποίες χρήσιμο είναι να επισημαίνονται. Είτε εξετάζοντας τη συμμετοχή της Ανεργίας
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των νέων ηλικιακά ατόμων είτε τη μακροχρόνια Ανεργία, ή συνδυαστικά και τις δύο 

συνιστώσες, καταδεικνύεται στην πράξη από τη σκοπιά του λεγόμενου «Κοινωνικού 

Κράτους» ο βαθμός οχύρωσης και προστασίας αυτού έναντι του πραγματικού ή/και 

δυνητικού ‘κινδύνου της Ανεργίας’. Σύμφωνα με τούτη την οπτική, εξετάζεται εκτός της 

αποτελεσματικότητας του «Κοινωνικού Κράτους» και ο βαθμός στον οποίο το «κοινωνικό 

δίχτυ» ή η «κοινωνική ομπρέλα» απαιτούν εμπλουτισμό και διαρκή επαγρύπνηση.

Υπό την υπαρκτή θεώρηση της ατομικής οχύρωσης και της ατομικής υπευθυνότητας, 

εγείρονται ζητήματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την αυτό-εξέλιξη, την αυτό- 

προστασία, την Κατάρτιση και την Εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο, τη σημασία και την 

‘απόδοση' ή την ‘προστιθέμενη αξία’ της Τριτοβάθμιας (Ανώτατης) Εκπαίδευσης, τη 

μαθησιακή εκροή (ειδικά στους νέους) κοκ. Ορισμένα εκ των σχετικών ζητημάτων 

προσεγγίζονται ακολούθως στη βάση έτερων Δεικτών ή έχουν αποτελέσει ήδη αντικείμενο 

μελέτης προγενέστερων περιπτώσεων. Συνεπώς, αναδεικνύουμε τη διττή συνεισφορά στη 

διογκούμενη Ανεργία της αναποτελεσματικότητας ως προς το σχεδιασμό, τη σύλληψη και 

την εφαρμογή πολιτικών του «Κοινωνικού Κράτους» και της περιορισμένης ή/και 

ανεπαρκούς ατομικής αυτό-οχύρωσης έναντι της Ανεργίας.

Ως προς την τελευταία επισήμανση, τούτη κατά κύριο λόγο αποτελεί απόρροια συνήθως 

της μακρόχρονης νοοτροπίας ότι το «Κοινωνικό Κράτος» θα υπάρχει εσαεί και θα 

υπηρετεί τον πολίτη, ανεξαρτήτως κόστους και απόδοσης οφέλους, ανιχνεύοντας ίχνη μίας 

ανάλυσης τύπου SWOT. Σε τούτο το πλαίσιο, οι θιασώτες της πολιτικής του Βίσμαρκ 

οφείλουν να ανανεώνουν και να εκσυγχρονίζουν το ‘κοινωνικό οπλοστάσιο’ έναντι της 

κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, ώστε και πολιτικές αποδοτικές να προωθούνται και οι 

λύσεις που προκρίνονται να εκτονώνουν ως ένα βαθμό την κοινωνική πίεση. Ασφαλώς, 

τούτες οι αναφορές είναι αφενός μικρής έκτασης και αφετέρου δεν έχουν καμία πρόθεση 

να επιβάλλουν γνώμες ή/και πολιτικές που απαξιώνουν τη διαχρονική σπουδαιότητα και 

προσφορά του «Κοινωνικού Κράτους».

Αναφορικά με την πορεία των τιμών των δύο Δεικτών διαχρονικά αξίζει να επισημανθεί 

ότι έχει επιλεγεί εκουσίως στους εν λόγω Δείκτες να μην ενσωματώνεται κανένα εργαλείο 

στατιστικής ή/και μαθηματικής μορφής, όπως Απόλυτες Τιμές, Λογάριθμοι κοκ, αλλά 

αντιθέτως να αποτυπώνονται τα πρωταρχικά δεδομένα με τη μικρότερη δυνατή 

τροποποίηση και επεξεργασία. Τούτο κατά την επιλογή μάς αποκαλύπτει με περισσότερο 

διακριτό και εμφανή τρόπο τη βαρύτητα τούτων των Δεικτών και κυρίως την εγκυρότητα 

της «ακραίας συμμετοχής» αυτών στις Ανισότητες της αγοράς ‘Εργασίας’.
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Ως προς το Δείκτη «ακραίας συμμετοχής» των νέων ηλικίας 15-24 ετών κρίνεται 

επιβεβλημένο να αναφερθούν ορισμένες επί μέρους εκτιμήσεις ιδιαιτέρως στο σκέλος της 

Ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24. Λόγω ακριβώς έλλειψης δεδομένων για το σύνολο της 

περιόδου διενεργήθηκαν κατά περίπτωση ταυτίσεις της πορείας των τιμών, υπό τη βάση 

της χωρικής Εγγύτητας και της συνάφειας των τοπικών οικονομιών. Επί παράδειγμα, Trier 

(DEB2) με Koblenz (DEB1), Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ITC2) με Piemonte (ITC1), 

Burgenland (AT) (AT11) με Niederosterreich (AT12), Algarve (PT15) με Alentejo (PT18), 

Cumbria (UKD1) με Tees Valley and Durham (UKC1), Cornwall and Isles of Scilly 

(UKK3) με Devon (UKK4), North Eastern Scotland (UKM5) με Eastern Scotland (UKM2) 

και αντιστοίχως Highlands and Islands (UKM6) με North Eastern Scotland (UKM5). Με 

μία πρώτη ανάγνωση, και εν αντιθέσει με το σύνολο των λοιπών περιφερειών- 

περιπτώσεων, ανακύπτουν ορισμένες ακραίες πραγματικά και αρκετά υψηλές τιμές. 

Τούτο απαντάται σε Munster (DEA3) την περίοδο 2000-2001, Detmold (DEA4) επίσης τη 

διετία 2000-2001, Arnsberg (DEA5) κατά το 1999, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ITC2) 

την περίοδο 1999-2003, Corse (FR83) μεταξύ 2001-2004 (αν και με πτωτική τάση) και το 

2007, Algarve (PT15) για το σύνολο της περιόδου, North Eastern Scotland (UKM5) και 

Highlands and Islands (UKM6) επίσης για όλη την περίοδο. Φαινομενικά, τούτες οι 

υψηλές τιμές του Δείκτη πιθανώς να οφείλονται στις αντίστοιχες τιμές των εκτιμήσεων ως 

προς την Ανεργία των νέων ηλικίας 15-24, αλλά τούτο δεν συνιστά γενίκευση και σε 

έτερες περιπτώσεις αντίστοιχων εκτιμήσεων, όπως Provincia Autonoma Bolzano/Bozen 

(ITD1), Kypros/Kibris (CY00), Malta (MT00), Vzhodna Slovenija (SI01), Zahodna 

Slovenija (SI02) κοκ. Στον αντίποδα των υψηλών τιμών συναντάμε επιγραμματικά 

Dresden (DED2), Utrecht (NL31) κοκ. Από τον υπολογισμό εξαιρείται, ως συνήθως, το 

Aland (FI20) λόγω της μη συσχέτισης της συγκεκριμένης περιφέρειας με τις γειτονικές 

αυτής [Ita-Suomi (FI13) και Lansi-Suomi (FI19)], και κυρίως εξαιτίας της εσωτερικής 

δομής και διάρθρωσης αυτής (ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και μέγεθος χωρικής 

επιφάνειας).

Ο Δείκτης YOUTH VULNERABILITY φαίνεται να περιορίζει το χάσμα μεταξύ των 

ετών, κινούμενος σε σχετικά ενδιάμεσα επίπεδα Απόκλισης (Σχήμα 5α). Η δε διεύρυνση 

αυτής καταγράφεται κατά το αρχικό στάδιο, με κορύφωση το 2000, και ακολούθως 

λαμβάνει πτωτική πορεία. Εντελώς σε διαφορετικό κλίμα η εικόνα του τυπικού Μέτρου 

(Ανεργία νέων ηλικίας 15-24 ετών). Από τη σχετική αντιπαραβολή των σχετικών μεγεθών 

υπογραμμίζεται η εξαιρετικά υψηλή Απόκλιση που έλαβε χώρα, η οποία παρά την πτωτική 

διαδρομή κινείτο σε επίπεδα ακραίας Απόκλισης (Σχήμα 5β). Η δε διαφοροποίηση μεταξύ
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αυτών (Χάρτης 5) είναι περισσότερο εμφανής κατά τα έτη 1999 και 2003, όπου 

σχηματοποιούνται επί μέρους ομαδοποιήσεις περιφερειών (blocks και clusters) στις 

ανώτερες τάξεις μεγέθους.

max(72,89)

min(38,34)

Σ χήμα 5α: Y O U T H  V U L N E R A B IL IT Y
75,00

70,00

65,00

60,00

W 55,00
5: 56,13

50,00

43,0445,00

40,00

35,00
2 ( ·1999

YOUTH
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Χάρτης 5: □□□TD □□□NEDADEEETD

Made with Philcarto * 10/4/2014 12:16:ί

[1,2,3lYOUTH1999
CH % f b  M=9,03 S=5,79 
□  ^ 1 0  M=3,27 S=0,13 
S  2l^ |45  M=2.B0 S=0,14 
d  2 ^ 7 9  M=2,31 S=0.15 
Π  $=73 M=1.S3 S=0.13 
Π  $=36 M=1,18 S=0,28 
^  Missing values 

Coeffldente
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,00 0,32
2 0,03 0.42
3 -0,02 -0,06
4 0,01 0,16
5 0,03 0,11
6 -0,01 0,34
7  0,03 -0,04
8 -0,06 -0,48
9 -0,05 -0,05

10 -0,02 0.19
Surface· of the rectangle· of the histogram 
are proportional to the count of 9peUal unite 
computed on each dees defined on the verieble: 
■YOUTTHISW
maximum-79 on the dase n- 3

ittp://philcarto.Tree.fr

iP ImpT,!iitt p//philca rto.Tme.fr

^ .^ U N E M P L O Y M E N T  5-24_1999
""^=59134,00 S=36412,87 

(jl =27280.00 S=1538,48 
^1=21832.00 S=1243,45 
^1=15958,33 S=1452,08 

Γ μ=1 1194,44 3=1538,45 
ΓΜ=5455,26 S=2148^8 

-* Missing values______

M p n . l c a r k W f r  -

[1,2,31 UN EMPLOYMENT S-24_2003
■  S S ^ r J ^ 56575·00 S=2B145,76
■  ^=^^1= 28652 ,94  S=1330,24

Ξ m ^ 0500·00 ŝ 57-94
S  M o T 16321-62 s=ie5e·79 
I— I jy=SLM=11507,14 S=1493,42 
Π  1̂ S n M=5871,78 S=1981,78d K

2/phirt ,̂ ito.fiee.fr

itfpV/pfiilca ffo.free.tr

[1,2,3]YOUTH2007
Θ  3 |p 1  M=7,07 S=4,95 
Π  3̂ 1 7  M=3,24 S=0,13 
Π  ^ 5 8  M=2,83 S=0,14

■ 2%78 Μ=2>34 
Π  1% 49 M ^·86 S=0,15 
HH $=30 M=1.34 S=0,15 
Q  Missing values 

Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,09 0,78
2 0,10 0,82
3 0,07 0,77
4 0,05 0,50
5 0,04 0,11
6 0,01 0.44
7 -0,03 0,14
8 -0,04 0,08
9 -0,02 0,37

10 0,03 0,62

UNEMPLOYMENT15-24_2007
Λ?=48279,31 S=18662,32 

1=25920,00 S=1567,67 
1=21336,00 S=1505,96 
1=16278.95 S=1620,45 

M=11482,00 S=1638,01 
M =5500,00 S=2113,07 

Missing values 
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

0,15 0,12
0,07 0,22
0,08 0,12

□  N=aa'ss

V/phlkSarto.tree.tr
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Όσον αφορά στον έτερο Δείκτη «ακραίας συμμετοχής» στην αγορά Εργασίας’ 

επισημαίνεται ότι μηδενικές τιμές αυτού συνδέονται είτε με την αντίστοιχη μηδενική τιμή 

στη Μέση Απόκλιση Τετραγώνου στη συνολική Ανεργία των ατόμων ηλικίας 15 ετών και 

άνω σε επίπεδο NUTS24 είτε εξίσου στην αντίστοιχη μηδενική τιμή ως προς τη Μέση 

Απόκλιση Τετραγώνου για τη συνολική μακροχρόνια Ανεργία (ως ποσοστό τοις εκατό επί 

της συνολικής Ανεργίας) σε εθνικό επίπεδο5. Από μία συνολική και λεπτομερή 

επισκόπηση του Δείκτη παρατηρούνται σημαντικές αντιφάσεις.

Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των τιμών αυτού και για το σύνολο της εξεταζόμενης 

περιόδου κυμαίνεται μεταξύ 0,20 έως 1,80, σε εξήντα δύο (αριθμός 62) ([ID) περιπτώσεις 

οι τιμές υπερέβαιναν του ορίου του δέκα (αριθμός 10) και προσέγγιζαν το σαράντα 

(αριθμός 40), επί παράδειγμα Midi-Pyrenees (FR62) το 2001. Σε ορισμένες δε επί μέρους 

μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου ακριβώς είναι και το σημείο που αναδεικνύεται και το 

«ακραίο» στοιχείο του εν λόγω Δείκτη, οι τιμές διαμορφώνονται στο 254,55 σε Del-Alfold 

(HU33) το 1999, στο 359,27 σε Pais Vasco (ES21) το 2001 και στο 161,22 σε Comunidad 

Foral de Navarra (ES22) επίσης το 2001 ( HI]). Πέραν τούτων αξίζει και εδώ να αναφερθεί η 

εξαίρεση κατά τον υπολογισμό για το Aland (FI20), όπως τονίζεται και ανωτέρω, όπως 

επίσης και η συνήθης ταύτιση της πορείας-διαδρομής μεταξύ Eastern Scotland (UKM2) 

και North Eastern Scotland (UKM5) και ακολούθως σε δεύτερο στάδιο μεταξύ North 

Eastern Scotland (UKM5) και Highlands and Islands (UKM6). Τούτο αφορά εξίσου στη 

μακροχρόνια Ανεργία και στη συνολική Ανεργία των ατόμων ηλικίας 25 ετών και άνω.

Η ανωτέρω ανάλυση και η αντίστοιχη σχηματική απεικόνιση (Σχήμα 6α) πιστοποιούν μία 

εξαιρετικά ακραία εικόνα Απόκλισης βάσει του ΣΣΜ. Η σμίκρυνση μεταξύ των ετών 1999 

και 2007 είναι δε μη άξιας αναφοράς. Εκείνο, εντούτοις, που χρήζει επισήμανσης είναι η 

σημαντική, αν και μεμονωμένη και παροδική, σμίκρυνση της Απόκλισης την υπο-περίοδο 

2003-2006. Η δε ελάχιστη τιμή το 2006 επανέρχεται στα προγενέστερα επίπεδα. Σε 

αντιδιαστολή με το τυπικό Μέτρο της συνολικής μακροχρόνιας Ανεργίας (Σχήμα 6β), η

4 Βλ. Oberfranken (DE24) το 2004, Schwaben (DE27) το 2005, Trier (DEB2) το 2003, Border- 

Midland and Western (IE01) τα έτη 2002 και 2004, Kriti (GR43) το 2005, Lazio (ITE4) τη διετία 

2004-2005, Luxembourg (Grand-Duche) (LU00) το 1999, Lansi-Suomi (FI19) το 2003, Pohjois- 

Suomi (FI1A) το 2004 και οι εξής τέσσερις του Ηνωμένου Βασιλείου [Tees Valley and Durham 

(UKC1), Cumbria (UKD1), Cornwall and Isles of Scilly (UKK3) και Highlands and Islands 

(UKM6)] το 2003.

5 Βλ. Γερμανία το 1999, Κάτω Χώρες τη διετία 2000-2001 και Σλοβακία το 2002.
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γενική εικόνα της υψηλής Απόκλισης δεν απορρίπτεται επ’ ουδενί. Παρά το 

αδιαμφισβήτητο περιορισμό της απόστασης, τούτη παραμένει στην ανώτερη κλίμακα. 

Αντιθέτως, διαπιστώνεται μία κατάσταση εξαιρετικής πόλωσης κατά το 2003, ιδίως στον 

ανατολικό τομέα, στον περιμετρικό νότο και στην ανατολική Γερμανία.

min(127,43)

max(281,64)

Σχήμα 6α: L A B O U R  M A R K E T  E X T R E M E S
115,00

135,00

155,00

175,00

195,00

215,00

235,00

255,00

275,00

1 9 9 9  2 0 0 0

1 2 7 ,4 3 276,182 2 4 ,0 5 184,40_Μ EXTREMES
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Χάρτης 6: ΙΜ Π Π Π  MAQKET EDTQEMES

[1,2,311LM_EXmEMES1999
■  Ι 84 Μ=7,72 S-6,43
□  j |=  13 Μ =2,93 3=0.20
■  ^ i g l 1 Μ=2,11 S=0,24
□  .̂31 M -i.li a n a
I—I οβ=116 M=0,34 S=0,18 
Π  jf l= 9  M=0,04 S=0,02 
* * Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

I!-2.3JJLONG-TERM_UNEMPL1000
P= 109582,77 S=70334,24 
1=48591,25 S=2652,92 
1=37902,69 S=2998,10 
1=27872,58 S=3124,96 
1=17555,09 S=3079,41

[1,2,31LM_EXTREMES2003
oiv6 M=11-25 S=8'09
^ = 1 3  M=2,99 S=0,23 

Π  Λ = 1 5  M=2,11 S=0,28 
□  j |=  38 M=1,10 3=0,23 
Π  j | =  153 M=0,33 S=0,20 
Π  ^ = 1 6  M=0,03 S=0,02 

Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

1 0,02
2 0,07
3 0,03
4 -0,06
5 0,09 
Θ -0,03
7 -0,02
8 0,04
9 -0,01 

0,00

-0,06
-0,23
-0,45
-0,60
0,17
0,02
-0,18
-0,82
0,00

are preportlonel b the count of «petal unto 
corrputad an sedi doss defined on the variable 
■LM EXTREMES2003'
maxfrnum = 153 or the class n° 2

f

Made with Phllcarto * 3/2/2014 12:19:1 |ρμ·* http://phllcartolfree.fr

1,2,31 LONG-TERMUN EM PL2003

1=48149,52 S=2897,51
I—I 435/0.00Ξ I# 37110·00 s=2907·55 Ξ Α·®·2ί™·“s-3073·14
>—1 ^ $ ,^ = 1 7 7 0 6 ,2 5  S=2974,49

[1,2,31 LM_EXTOEMES2007
■  M=9,73 S=8,64 
d  ^ |=  7 M=2,90 S=0,25
■  fj= 1 5  M=2,01 3=0,15□ 1,66

^ = 1 3  M=1,18 S=0,23 
□  ^ = 1 8 6  M=0,31 3=0,17 
Π  Jjfj=13 M=0,03 3=0,01 
* * Missing values

CoefficientB
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary
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Α.4) 'Εκροή’ και 'Παραγωγικότητα’

Α.4.1

UNPDD-DDOPDD RADffl RDDLSfflOD □

Ln

ANNUAL DEFERENCES OF THE 
TOTAL SEX EMPLOYMENT 

AT SPECIFIC TECHNOLOGICAL 
INTENSIVE SECTORS 

NUTS2

Ln

ANNUAL DIFFERENCES OFTHE 
PRODUCTION LEVEL (GVA) 

AT SPECIFIC TECHNOLOGICAL 
INTENSIVE SECTORS 

NUTS2

Λαμβάνοντας υπόψη την όλη συλλογιστική που διέπει τους Δείκτες Εισροών-Εκροών και 

νοώντας το συντελεστή της 'Εργασίας’ ως Εισροή στην παραγωγική διαδικασία και το 

GVA ως αντιστοίχως Εκροή, επιχειρούμε να καταδείξουμε το «καθαρό αποτέλεσμα» («net 

effect»), ήτοι την ένταση της παραγωγικής διαδικασίας επί τη βάση ορισμένων 

συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων. Τούτο είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί την 

παρούσα οπτική έναντι άλλων, περισσότερο ή λιγότερο, καταξιωμένων και αποδεκτών 

Δεικτών Εισροών-Εκροών.

Εκείνο που εκούσια αναδεικνύουμε στο προσκήνιο έγκειται ακριβώς στο δυναμισμό, στα 

πραγματικά ή/και δυνητικά ίχνη καινοτομικότητας και νεωτερισμού που διαπνέει τους 

συγκεκριμένους τέσσερις παραγωγικούς τομείς6 και εν τέλει στο βαθμό και στην έκταση 

με τον οποίο-α τούτοι οι τομείς συνιστούν προωθητικούς παράγοντες της παραγωγής και 

της αναπτυξιακής διαδικασίας. Συνεπώς, εξετάζονται οι κατά την παραδοσιακή ορολογία 

«ατμομηχανές της Ανάπτυξης» ή «κινητήριοι μοχλοί», επί τη βάση του σύγχρονου 

Οικονομικού Περιβάλλοντος και των απαιτήσεων που με τη σειρά του τούτο γεννάει και 

επιβάλλει. Εν κατακλείδι, με το Δείκτη διαφαίνεται κατά πόσο το τρόπον τινά 

αναβαθμισμένο τμήμα της Απασχόλησης ή του εργατικού δυναμικού έντασης Τεχνολογίας 

δύναται να παράξει προστιθέμενο πλούτο ( 'προϊόν’) και ακολούθως με μία δεύτερη 

ανάγνωση των δεδομένων σε ποιό βαθμό και σε ποιά έκταση τούτο επιτυγχάνεται.

6Μεταποίηση, περιλαμβανομένων των Κατασκευών και της Ενέργειας, Υπηρεσίες, 

Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση και Δημόσια Διοίκηση-Οργανισμοί Υπερ-Τοπικού 

Χαρακτήρα.
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Η διασύνδεση Εισροών-Εκροών στην παραγωγική διαδικασία (ετήσιες διαφορές) ενέχει 

μία υπαρκτή και απολύτως φυσιολογική ή ορθολογική δυσχέρεια, ιδιαιτέρως στις 

περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι μεταβολές ή ο ρυθμός μεταβολής μεταξύ των ετών 

είναι αρνητικές ή αρνητικός για αμφότερες τις συνιστώσες. Συνεπώς φαίνεται ως 

αναπόφευκτη μία «αλλοίωση» του περιεχομένου και της τιμής του Δείκτη, επιβάλλοντας 

κατ’ ουσία την προσφυγή σε εργαλεία (Στατιστική και απλές μαθηματικές λύσεις) που 

μετριάζουν το πρόβλημα των ταυτόσημων αρνητικών τιμών. Αν και τούτο σε δεύτερο 

επίπεδο γεννά αμφιβολίες ως προς την πραγματική εικόνα του Δείκτη, καθότι πρόκειται 

περί Δείκτη ετήσιων μεταβολών, κρίθηκε τελικώς αναγκαία η χρήση τούτων των 

εργαλείων. Σε αρχικό στάδιο, επομένως, υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες μεταβολές ή 

διαφορές ανά έτος, όπου αποκαλύφθηκαν επί μέρους περιπτώσεις ταυτόσημων αρνητικών 

τιμών ή/και περιπτώσεις αρνητικής μεταβολής κάθε συνιστώσας μεμονωμένα . Προς 

αποφυγή τούτης της εγγενούς μειονεκτικότητας ή οποιοδήποτε άλλης μορφής 

παρέμβασης, όπως τη μετατροπή των ταυτόσημων αρνητικών τιμών και επομένως μίας 

τελικής θετικής τιμής, ορισμένα σχετικά απλοϊκά στατιστικά εργαλεία προσέφεραν μία 

διέξοδο και συνετέλεσαν στην τελική αυτού μορφή. Υπό τούτες τις επισημάνσεις τυχόν 7 8

7 Η διακύμανση ανά έτος έχει ως εξής: 1999 με πέντε (αριθμός 5) ταυτόσημες αρνητικές τιμές, 

2000 με τριάντα οκτώ (αριθμός 38), 2001 με πενήντα ένα (αριθμός 51), 2002 με εβδομήντα ένα 

(αριθμός 71) (!), 2003 με έξι (αριθμός 6), 2004 με εννέα (αριθμός 9), 2005 με έξι επίσης (αριθμός 

6), 2006 με οκτώ (αριθμός 8) και τέλος 2007 με πενήντα τρεις (αριθμός 53). Τούτο με τη σειρά του 

δίνει μία αρχική εικόνα ως προς τη διακύμανση των επί μέρους αποκλίσεων μεταξύ των 

αντίστοιχων συνιστωσών του Δείκτη, αλλά σε ένα σφαιρικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης 

εγείρονται αντικειμενικές δυσχέρειες, που ορίζουν κατά τρόπο μεροληπτικό και μονοσήμαντο το 

τελικό αποτέλεσμα-τιμή.

8 Η αντίστοιχη αρνητική διακύμανση κάθε μεμονωμένης συνιστώσας, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε 

Απασχόληση ή GVA έχει ως εξής: 1999 με εκατό τέσσερις (αριθμός 104) αρνητικές τιμές, 2000 με 

εκατό επτά (αριθμός 107), 2001 με εκατό τριάντα τρεις (αριθμός 133), 2002 με εκατό δέκα έξι 

(αριθμός 116), 2003 με εκατό τριάντα ένα (αριθμός 131), 2004 με εκατό τριάντα τέσσερις (αριθμός 

134), 2005 με εκατό έντεκα (αριθμός 111), 2006 με εκατό έξι (αριθμός 106) και τέλος 2007 με 

εκατό είκοσι πέντε (αριθμός 125). Τούτες οι επί μέρους διακυμάνσεις, σε συνδυασμό με τις 

αμέσως προγενέστερες, δίνουν κατά κάποιο τρόπο τον τόνο ως προς το μέγεθος και την έκταση 

των ετήσιων αποκλίσεων, υπογραμμίζοντας κατ’ ουσία τη διεύρυνση αυτών μεταξύ 2000-2002 και 

2007.
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μηδενικές τιμές του Δείκτη συνδέονται με τη μη μεταβολή μεταξύ των ετών9, ενώ και οι 

σχετικές αρνητικές τιμές του Δείκτη, σε σημαντικό βαθμό περιορισμένες εξαιτίας της 

τελικής αυτού μορφής10, οφείλονται αφενός στις τιμές των Λογαρίθμων και αφετέρου στο 

πρόσημο της αναλογίας αυτών. Αντιστοίχως, κατά πολύ λιγότερες είναι και οι τιμές του 

Δείκτη που κρίνονται ως υψηλές έναντι των υπολοίπων, ήτοι εκείνες με τιμή άνω του 

ορίου δέκα (αριθμός 10)11.

Ο βασικός Δείκτης Εισροών-Εκροών ακολουθεί μία κυκλική διαδρομή ανόδου-πτώσης- 

ανόδου σύμφωνα με το ΣΣΜ (Σχήμα 7α). Grosso modo, η Απόκλιση κινείται σε ενδιάμεσα 

επίπεδα, με κορύφωση αυτής το 2001. Τούτη οφείλεται στη μεταξύ των Limousin (FR63) 

και των υπολοίπων περιφερειών τιμή του Δείκτη. Αντίστοιχη κυκλική διαδρομή, αλλά με 

διαφοροποιημένο περιεχόμενο, καταγράφεται με το σχετικό συμβατικό Μέτρο. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση υιοθετείται το GVA έντασης τεχνολογίας στους τέσσερις 

αντίστοιχους κλάδους. Η εικόνα (Σχήμα 7β) δηλώνει περιορισμό, αλλά και σε τούτη την 

περίπτωση η Απόκλιση διατηρείται σε ακραίο επίπεδο. Η όποια εσωτερική σμίκρυνση 

είναι αποσπασματική, ενώ χρήζει αναφοράς το έτος 2003, όπου με το τυπικό Μέτρο 

Εισροών-Εκροών παρατηρείται κορύφωση της Απόκλισης.

9 Βλ. Attiki (GR30) για το 2005, Haute-Normandie (FR23) για το 2005 επίσης, Basse-Normandie 

(FR25) για το 2001 και τέλος Lorraine (FR41) για το 2002.

10 Βλ. Prov. Brabant Wallon (BE31) (αριθμός -10,62) για το 2002, Severen tsentralen (BG32) 

(αριθμός -82,51) (!!!) για το 2003 και (αριθμός -12,06) για το 2007, Border-Midland and Western 

(IE01) (αριθμός -3,34) για το 2002 και τέλος Tees Valley and Durham (UKC1) (αριθμός -4,23) για 

το 2004.

11 Βλ. Severozapaden (BG31) (αριθμός 13,97) για το 2003, Severen tsentralen (BG32) (αριθμός 

9,44) για το 2002, Luneburg (DE93) (αριθμός 37,38) (!) για το 2006 και Limousin (FR63) (αριθμός 

13,63) για το 2002. Ιδιαιτέρως ως προς τις σχετικές τιμές στο Severen tsentralen (BG32), 

αναφορικά και με την προγενέστερη υποσημείωση, οι διακυμάνσεις είναι σαφώς έντονες έως 

ακραίες μεταξύ 2002-2003.
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max(46,98)

min(21,08)

Σ χήμα 7α: IN P U T -O U T P U T  RATIO  R E VISITE D
5 0 .0 0

4 5 .0 0

4 0 .0 0

3 5 .0 0

3 0 .0 0

2 5 .0 0

20.00

27.99

25,17

1 9 9 9  2 0 0 2 0 0 5

NPUT-OUTPUT 4 3 ,7 5
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Χάρτης  ΕΕΕΝΠΠΤ-ΠΠΤΠΠΤ DATID QEDESETED

[1,2,31 INPUT_OUTPUT1999
■  J|?11 Μ=2,54 S=0,40
□  ^ = 1 2  Μ=1,98 S=0,08
■  ,β=β1 Μ -1,66 S=0,09
□  ,β= 126 Μ=1,36 S=0,09
□  ^ 3 8  Μ -1,06 S=0,09 
Π  J ^ 4  Μ=0,Θ9 S-0,08 
Π  Missing values

[1,2,3t1INPUT_OUTPUT2003
■  ^ | j 1 5  Μ=2,78 S=0,67 
□  Ji%27 M=2,03 S=0,10□  1.87

Λ = 73  M-1,66 S=0,09 
□  ^ 1 1 0  M=1,36 S=0,09 
□  J ^ 2 1  M-1,08 S=0,09

—  OS)5 M=0·73 s=0·06 
Missing values

e with Philcarto * 2/2/2014 3:Ι:08:θίτϊμΠ

[1,2,3]GVA_TECH_INTENSIVE1999
■  1 » 2 5 4 0 , 3 0  S=12938,87 

1=13398,65 S=633,20 
M=10482,75 S=885,09 
M=7990,84 S=743.98 
M=5567,23 S=769,98

S=1115,28
Missing values

I—I 6̂ 6ί
|—i 4^4C...
j=J JS|=J10 M=1975,

ttbWShiicarto.lrea.fr

ii-?-iiP„yA_TECHJNTENS,VE2003
1=26174,31 3=14218,82 

11820 00 91,59 5=71552 Ξ ̂ &>M=10545·08 3=781,1°Ξ ̂ V =7995eo s=733,34
I—I jjj= lBM=S376,86 S=787,16 
Π  M=2209,72 S=1102,18
I—I Missina values

with Philcarto * 2/2/2014 3:06:2 itp: //μ hi I ca rto .fre e. fr

304

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Πέμπτο: «Νέοι» Δείκτες

Α.4.2

LABDDR HNDQNSHID □

TO T A L  SEX 
E M P L O Y M E N T  

A T  SPEC IFIC  SECTO RS 
f a s  a  %  o f  t o t a l  s e x  e m l o y m e n t }  

N U T S 2

L n

R E A L  LA BO U R 
PR O D U C T IV IT Y  

P E R  PE R SO N  EM PLO Y ED  
f a s  a  °/o o f  p r e v i o u s  y e a r  c h a n g e ]  

NUTSO

Ο έτερος Δείκτης Εισροών-Εκροών και Παραγωγικότητας, όπως ακριβώς και το INPUT- 

OUTPUT RATIO REVISITED, εδράζεται σε ορισμένες ήδη γνωστές και πολλάκις 

αποδεκτές αρχές περί της έννοιας της Παραγωγικότητας και επιχειρεί να ανιχνεύσει το 

λεγόμενο «παραγωγικό αποτέλεσμα» ή «productivity effect». Υιοθετώντας και εδώ μία 

παρόμοια συλλογιστική, εξετάζεται η ένταση της παραγωγικής διαδικασίας και ειδικότερα 

ο βαθμός ανταπόκρισης της Απασχόλησης των τεσσάρων προαναφερόμενων τομέων 

παραγωγής στην κλιμακούμενη και ανοδική ένταση και πίεση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Τούτη η ένταση της παραγωγής εκούσια εισήχθη ακριβώς μέσω της 

πραγματικής εργατικής Παραγωγικότητας (GDP) ανά εργατοώρα, αν και διαθέσιμη μόνο 

σε εθνικό επίπεδο, ώστε να καταδειχθεί το παραγόμενο τελικό αποτέλεσμα που γεννά 

σήμερα η ασφυκτική χρονική απαίτηση και οι νέοι ρυθμοί της παραγωγής. Τούτη η 

εκούσια επιλογή ανά εργατοώρα, έναντι μίας άλλης εξίσου σημαντικής, όπως επί 

παράδειγμα ως προς τη συνολική Απασχόληση, έγκειται ακριβώς στην πρόθεσή μας να 

αναδείξουμε ορισμένες εκ των αντιφάσεων που διέπουν το GDP αυτούσια, ως μέγεθος και 

ως περιεχόμενο.

Καθότι το GDP ανά εργατοώρα προσφέρει μία εικόνα της Παραγωγικότητας των εθνικών 

οικονομιών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τιμή του Δείκτη μεγαλύτερη του εκατό 

(αριθμός 100) συνιστά ότι το εθνικό GDP ανά εργατοώρα είναι υψηλότερο έναντι του 

μέσου ευρωπαϊκού και αντιστρόφως. Οι εν λόγω τιμές (PPS) εξαλείφουν τις 

προγενέστερες διαφοροποιήσεις των επί μέρους εθνικών νομισμάτων, επιτρέποντας 

συνεπώς τη διενέργεια συγκρίσεων. Το κυριότερο, εντούτοις, πλεονέκτημα της 

συγκεκριμένης επιλογής έγκειται στο γεγονός ότι το GDP ανά εργατοώρα εξαλείφει ή 

τουλάχιστον περιορίζει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ μερικής ( ‘part-time’) και πλήρους 

(‘full-time’) Απασχόλησης μίας αγοράς ‘Εργασίας’, λαμβάνοντας τούτη ως ένα ενιαίο
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σύνολο. Συνεπώς, η Απασχόληση στη βάση των τεσσάρων κυρίαρχων παραγωγικών 

τομέων και το παραγόμενο τελικό προϊόν, ως αποτέλεσμα τούτο της χρονικής έντασης, 

συνθέτουν ένα Δείκτη Μέτρησης της Παραγωγικότητας, ο οποίος κατά την άποψή μας 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες και ρυθμούς. Αφουγκράζεται δε το όλο πνεύμα 

και τη συλλογιστική περί «μικρού κόστος, υψηλού κέρδος».

Αντιστοίχως του INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED και εδώ προκρίθηκε η λύση της 

μετατροπής της αρχικής αναλογίας σε Απόλυτη Τιμή και ακολούθως η εξαγωγή του 

Λογαρίθμου αυτής. Και με το Δείκτη του LABOUR INTENSITY οι τιμές με αρνητικό 

πρόσημο είναι ελάχιστες [Ionia Nisia (GR22) (αριθμός -0,24) για το 2002 και Sud-Vest 

Oltenia (RO41) (αριθμός -0,20) για το 2001] έως μηδαμινές. Κατά κύριο λόγο οι τιμές 

ακολουθούν διαχρονικά μία ομαλή και χωρίς έντονες αυξομειώσεις πορεία, μεταξύ του 

0,57 και του 3,64. Τιμές πλησίον του τέσσερα (αριθμός 4) ή/και του πέντε (αριθμός 5) 

είναι εξίσου λιγοστές και κατά βάση συναντώνται στην αρχική και στην τελική φάση του 

Δείκτη. Αξίζει να επισημανθεί ότι χωρίς την πρότερη μετατροπή των αρχικών τιμών οι 

αρνητικές τιμές θα ήταν αρκετά περισσότερες λόγω του γεγονότος της αρνητικής 

μεταβολής στο εθνικό σκέλος του Δείκτη (πραγματική Παραγωγικότητα της 'Εργασίας’ 

ανά εργατοώρα ως προς την ποσοστιαία μεταβολή του προηγούμενου έτους). Τούτο, 

παρέχοντας μία διακριτή εικόνα ως προς την ένταση της Απασχόλησης και ως προς το 

μέγεθος της παραγωγικής διαδικασίας και τους ρυθμούς Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης, 

συναντάται σε αρκετές περιπτώσεις12.

Η ανωτέρω πορεία των τιμών του Δείκτη βρίσκει επιβεβαίωση με το ΣΣΜ (Σχήμα 8). 

Υπογραμμίζεται επί τοις ουσίας μία πτωτική διαδρομή. Εξαίρεση το 2005, όπου τούτο δεν 

εδράζεται στην παρουσία μίας ακραίας μη αναμενόμενης τιμής, αλλά περισσότερο στη 

σχετική διεύρυνση της απόστασης των περιφερειών.

12 Βλ. Βέλγιο το 2000 και το 2007, Δανία τα έτη 2000 και 2006, Γερμανία το 2007, Εσθονία το 

2007, Ιρλανδία το 2007, Ισπανία τη διετία 2003-2004, Γαλλία το 2007, Ιταλία την τριετία 2000

2002 και το 2007, Κύπρος τη διετία 2001-2002, Λετονία το 2007, Λουξεμβούργο το 2000 και τα 

έτη 2002 και 2007, Μάλτα τη διετία 1999-2000 και το 2002, Κάτω Χώρες τη διετία 2000-2001, 

Αυστρία το 2000, Πορτογαλία το 2002 και το 2007, Φινλανδία το 2007, Σουηδία τα έτη 2000 και 

2007, Ηνωμένο Βασίλειο επίσης το 2007.
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[1,2,31 INTENSITY1999
■  16 Μ=5,23 S-0,38
□  ^ = 1 7  Μ=3,21 S=0.08
□  ^ 5 6  Μ=2,81 S=0,19 
Π  ^ ί= 9 5  Μ=2,08 S=0,19
□  V=51 Μ=1,45 S=0,21

□ Γ
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

1 0,82 0,81

[1,2,31 llWfcNSITY2007■ j£=31 M=4·10 8-0,18
□  3̂ = 53 M=3,44 S=0,20
□  ^Jg101 M=2,78 S=0,18 
Π  ^ 5 2  M=2,17 S=0,18
□  ,h= 17  M=1,56 3=0,15□  1.10

^ = 7  M=0,82 S=0.20□

[1,2,31 INTENSITY2003
■  JM 14 m=4,17 s=o^e
□  ^ = 4 1  M=3.40 S=0,17
□  ^ 2 9  M=2,77 S=0,18 
Π  ^ = 8 7  M=2,05 S=0,18
□  ]n=65 M=1.50 S=0,19□ 1,10

^ = 2 0  M=0,84 S=0,21
Q  Missing values________

Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,78 0,74
2 0,64 0,52
3 0,38 0,29
4 0,11 0,07
5 -0,01 -0,03
6 -0,11 -0,13
7 -0,13 -0,11
8 -0,04 -0,12
9 0,09 -0,15

10 0,11 -0,27

Χάρτης 8: ΙΜ Π Π Π  ENTENSETD

Β) Δείκτες Ατομικής και Κοινωνικής Προσαρμογής

Στη δεύτερη ενότητα των προτεινόμενων Δεικτών αναπτύσσονται Δείκτες και Μέτρα 

Μέτρησης των Ανισοτήτων που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο και το βαθμό στον 

οποίο οι τοπικές οικονομίες και κοινωνίες εξοπλίζονται έναντι της Ανεργίας και των 

σύνθετων αλλαγών που έχουν συντελεσθεί. Η μελέτη και η έρευνα γύρω από τα σύγχρονα 

φαινόμενα και τις δυνάμεις-δυναμικές του παγκόσμιου και κοινού μας περιβάλλοντος, 

απόρροια της Ολοκλήρωσης της Κοινής Αγοράς στον ‘ευρωπαϊκό Χώρο\ έχουν 

σημειώσει και υπογραμμίσει τόσο την πολυπλοκότητα αυτών, γεγονός που δυσχεραίνει
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την αποσαφήνιση των πραγματικών διαστάσεων, όσο και την αναγκαιότητα σύνθεσης 

κάθε επί μέρους συνιστώσας σε μία ομοειδή ή τουλάχιστον συναφή και ταυτόσημη βάση. 

Τούτη η τρόπον τινά 'κοινότητα’ εθνικών και ατομικών παραγόντων οχύρωσης έναντι της 

Ανεργίας και σύγχρονων επιταγών, που είτε απορρέουν από το τρέχον Οικονομικό 

Περιβάλλον είτε από Στόχους και πολιτικές φιλοδοξίες είτε αμφότερα, αναδιατυπώνει τον 

τρόπο με τον οποίο ροές Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, 'Γνώσης’, Εξειδίκευσης κοκ 

κατανέμονται στο 'Χώρο’. Συνεπώς, ανασχηματίζεται το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό 

ανάγλυφο, οριοθετείται η κατεύθυνση και η χωρική (εδαφική) κατανομή των ωφελειών 

της Ανάπτυξης και δημιουργούνται, προερχόμενα ακριβώς από τον πυρήνα της 

ευρωπαϊκής πολιτικής, «Νέες» μορφές και «Νέοι» τύποι Ανισοτήτων, οι οποίες-οι με τη 

σειρά τους δεν είναι καθόλου, ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα αυτών, αποκομμένες- 

οι από το κυρίαρχο πρωτεύον προσδιοριστικό περιεχόμενο των περιφερειακών 

Ανισοτήτων (ιδρυτικές Συνθήκες της Ένωσης). Το «Νέο» ως προσδιοριστικό στοιχείο 

αναφέρεται κατά βάση αφενός στο βαθύτερο περιεχόμενο και στο δυναμισμό των 

τρεχουσών Αποκλίσεων και αφετέρου στην ανόμοια χωρική κατανομή Εκπαίδευσης, 

Τεχνολογίας, 'Γνώσης’ κοκ. Τούτο συνιστά μία αποσπασματική και μη συνεκτική 

διαδικασία Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

Β.1) 'Εκπαίδευση  και 'Ανθρώπινο-ΔιανοητικόΚεφάλαιο’

Β.1.1

HDMAN RESDDRCES [N SCIENCE AND □□□HNDLDDD □
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Υπό μία γενικότερη θεώρηση, οι Ανθρώπινοι Πόροι σε Έρευνα και Τεχνολογία (Human 

Resources in Science and Technology) αποτελούν ένα Μέτρο Μέτρησης των ροών του 

εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο. Επιβεβλημένο είναι να παρατεθούν 

ορισμένες διευκρινήσεις επί των επί μέρους συνιστωσών του συγκεκριμένου Δείκτη. 

Καταρχήν, η έννοια του HRST education περιλαμβάνει τις πραγματικές (αποφοίτηση) και 

τις δυνητικές (συμμετοχή) ροές από το εκπαιδευτικό σύστημα προς το απόθεμα του 

συνολικού (core) HRST σε εθνικό επίπεδο. Μαθητές που αποφοιτούν, λαμβάνοντας κατά 

τα διεθνή πρότυπα επίπεδο αποφοίτησης ISCED6, θα πρέπει να υπολογίζονται ως τμήμα 

του συνολικού αποθέματος HRST, καθότι η εγγραφή στο αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης 

ISCED6 φυσιολογικά απαιτεί την κατοχή πτυχίου ή διπλώματος σπουδών επιπέδου 

ISCED6. Στην ουσία και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους διεθνείς ορισμούς το 

επίπεδο Εκπαίδευσης ISCED6 αναφέρεται στην ανώτερη έρευνα, για την οποία είναι 

προαπαιτούμενο η κατοχή ενός πτυχίου ή διπλώματος.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, το στοιχείο εκείνο που αδιαμφισβήτητα 

ενσωματώνεται στην έννοια του HRST είναι ο βαθμός ή η έκταση συμμετοχής στην 

Ανώτερη (ή Τριτοβάθμια) Εκπαίδευση. Έχοντας ακριβώς ως αρχικό δεδομένο τις 

πραγματικές ή δυνητικές ροές από το εκπαιδευτικό σύστημα στο συνολικό απόθεμα του 

HRST εξετάζεται ένα υπαρκτό πρόβλημα: Η  σύνδεση εκπαιδευτικού συστήματος με την 

αγορά ‘Εργασίας’ και ειδικότερα τις προϋποθέσεις, τις διακριτές ανάγκες και τις 

εξειδικεύσεις που με τη σειρά τους προαπαιτούνται στη σύγχρονη εποχή. Τούτη η 

σύνδεση ή/και αλληλεξάρτηση θα καταδείξει κατά συνέπεια τη σημασία και τη βαρύτητα 

του εργατικού δυναμικού ανώτερης Εκπαίδευσης στην εγχώρια και τοπική αγορά 

ίΕργασίας’ και κατά πόσο το λεγόμενο «brain drain» («βροχή εγκεφάλων») καθορίζει και 

διαμορφώνει την παραγωγική και την αναπτυξιακή διαδικασία.

Όπως καταδεικνύεται με μία αρχική επισκόπηση των τιμών του Δείκτη φαίνεται να 

ακολουθείται και εδώ ένα εξαιρετικά πολωτικό πρότυπο, με παντελή εντούτοις απουσία * 74

13 Oι Ανθρώπινοι Πόροι σε Έρευνα και Τεχνολογία αναφέρονται επί του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού μεταξύ 15-74 ετών και ειδικότερα στην ποσοστιαία αναλογία των ατόμων ηλικίας 15

74 ετών που είτε έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη σταδιοδρομία τους στην Ανώτερη (Τριτοβάθμια) 

Εκπαίδευση είτε απασχολούνται σε μία θέση 'Εργασίας’ που φυσιολογικά απαιτεί την κατοχή 

αποδεικτικού Ανώτερης (Τριτοβάθμιας) Εκπαίδευσης. Σε πρακτικό (εμπειρικό) επίπεδο, το HRST 

αποτυπώνεται αριθμητικά υιοθετώντας το περιεχόμενο και τους ορισμούς, όπως τούτο-οι έχουν 

τεθεί από το Canberra Manual του OECD κατά τη σχετική διάσκεψη το 1995 στο Παρίσι.
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κάθε αρνητικής τιμής για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου. Οι περιφέρειες-χωρικές 

μονάδες λαμβάνουν τιμές κάτω της μονάδας (αριθμός 1) και στη συντριπτική πλειοψηφία 

των περιπτώσεων τοποθετούνται πλησίον του μηδενός (αριθμός 0) ή/και έως πλησίον της 

μονάδας (αριθμός 1) (□!). Τούτο το πρότυπο των τιμών βρίσκει μία και μοναδική 

εξαίρεση στη Μάλτα14. Λόγω έλλειψης των σχετικών δεδομένων διενεργήθηκαν 

αντίστοιχες εκτιμήσεις για Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 1999 ως προς το 

HRST education με βάση αφενός την εθνική και αφετέρου την περιφερειακή τάση των 

υπόλοιπων ετών. Ομοίως και κατά την περίπτωση της Βουλγαρίας ως προς το HRST 

education και το HRST core την περίοδο 1999-2003.

Το πρότυπο της εξαιρετικά υψηλής πόλωσης και της Απόκλισης επιβεβαιώνεται και με το 

ΣΣΜ (Σχήμα 9α) για το Δείκτη Διανοητικού Κεφαλαίου. Σε διαχρονικό επίπεδο, η 

Απόκλιση διατηρείται, η δε πτωτική τάση την υπο-περίοδο 2000-2003 είναι περιορισμένη. 

Εντούτοις, με μία περισσότερο ενδελεχή εικόνα, είναι λίγες σε αριθμό οι περιφέρειες 

εκείνες που κατατάσσονται στην ανώτερη χαρτογραφική κλίμακα. Η κατάσταση 

διαφοροποιείται εν μέρει με την αντιπαραβολή του τυπικού Μέτρου, όπου ως τέτοιο 

λαμβάνεται το HRST Education ως ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η 

Απόκλιση εμφανίζει πτωτική τάση διαχρονικά, κινούμενη σε ενδιάμεσα μέσα επίπεδα 

(Σχήμα 9β). Το παράδοξο εν πολλοίς εδράζεται στο σημαίνοντα αριθμό περιφερειών 

ανώτερης βαθμίδας, ιδιαιτέρως τούτο κατά το 2007 (!Μ) (Χάρτης 9). Αν και παρατηρείται 

διάχυση των ήδη περιορισμένων ανώτατων τιμών στο σύνολο του ευρωπαϊκού ‘Χώρου’, 

εν αντιθέσει με το τυπικό Μέτρο, όπου συντίθενται επί μέρους cluster και χωρικές 

ομαδοποιήσεις (βόρεια Ισπανία με τη νότια ακτή της Γαλλίας, Σκανδιναβική, Ηνωμένο 

Βασίλειο και Ιρλανδία) .

14 Η διαχρονική διακύμανση έχει ως εξής: τη διετία 1999-2000 με μηδέν και οκτακόσια πενήντα 

εννέα (αριθμός 0,859), 2001 με μηδέν και εξακόσια σαράντα οκτώ (αριθμός 0,648), 2002 με ένα 

και διακόσια ογδόντα πέντε (αριθμός 1,285), 2003 με ένα και εκατό είκοσι πέντε (αριθμός 1,125), 

2004 με ένα και είκοσι έξι (αριθμός 1,026), 2005 με ένα και εκατό εννενήντα δύο (αριθμός 1,192), 

2006 με ένα και εκατό είκοσι εννέα (αριθμός 1,129) και 2007 με ένα και εκατό εβδομήντα τέσσερα 

(αριθμός 1,174).
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Χάρτης 9: DIIIST

hilcarto.fres.fr

HRST2003

□  ^ 5 1  Μ=0,14 S=0,02
□  4 M=0,09 S=0,00
□  q1̂ 166 M=0.04 S=0,02

itô plphilcarto.free.fr

[1,2,31 HRST1999
■  JfJ=6 M=0,58 S-Q.20 
d  ^ = 5  M=0,33 S-0,03
□  17 M=0,22 S=0,03
□  J fe 49  M=0,14 S=0,02
□  3 M=0,09 S=0,00
□  173 M=0,04 S=0,02 

 ̂ Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,25 0,67
2 0,17 0,59
3 0,10 0,57
4 0,05 0,56
5 0,01 0,48
6 0,05 0,55
7 0,02 0,48
8 -0,03 0,48
9 -0,02 0,46

10 -0,07 0,37

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,24 0,74
2 0,16 0,67
3 0,10 0,63
4 0,05 0,62
5 0,01 0,54
6 0,04 0,58
7 0,02 0,52
8 -0,02 0,52
9 -0,02 0,51

10 -0,07 0,42
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Β.1.2

HDMAN DAFtDAL DFFDDD □

T O T A L  SEX 
EM PLO Y M EN T

O F PO PU LA TIO N  AGED B E TW E EN  2 5  -  6 4  YEARS 
W IT H  ISC ED 5 -  6  ED U C A TIO N A L STATUS 

NU TS2

T O T A L  SEX
ECONOM ICALLY ACTIVE PO PU LA TIO N  

AGED B E T W E E N  2 5  -  6 4  YEARS 
W IT H  ISC ED 5 -  6  ED U C A TIO N A L STATUS 

NU TS2

\

f
'D IS PE R SIO N  O F R E G IO N A L \  

G D P P E R  IN H A B ITA N T 
IN  %  O F T H E  NATIONAL 

G D P P E R  IN H A B ITA N T 
NUT SO 7

Σε συνέχεια του προγενέστερου Δείκτη, επιχειρούμε μία αποτύπωση της σχέσης και της 

αλληλεξάρτησης μεταξύ της Ανώτερης (Τριτοβάθμιας) Εκπαίδευσης, βάσει των επίσημων 

ορισμών και ορολογιών του ISCED97 (5-6), των τρεχουσών συνθηκών στην αγορά 

‘Εργασίας’ και του παραγόμενου προϊόντος. Συνδυαστικά, και ως προς το HRST, το 

περιεχόμενο που αποδίδεται στο «.Ανθρώπινο Κεφαλαίο» («Duman Capital») σχετίζεται 

κατά το μεγαλύτερο βαθμό με την προσαρμοστικότητα του εγχώριου εκπαιδευτικού 

συστήματος. Οι επί μέρους συνιστώσες του Δείκτη ορίζονται υπό τη βάση μίας εκούσιας 

επιλογής αναφορικά προς το χρονικό ορίζοντα ή ‘παράθυρο’ των συμμετεχόντων στην 

αγορά ‘Εργασίας’, ώστε να περιλαμβάνει κατά το δυνατό το σύνολο σχεδόν του 

εργασιακού βίου καθενός. Ταυτοχρόνως, η διάσταση της παραγωγής, μέσω της διασποράς 

του παραγόμενου προϊόντος σε τοπικό (περιφερειακό) επίπεδο και της αναλογίας αυτού σε 

εθνική κλίμακα, αντανακλά ακριβώς την αλληλεξάρτηση και τη διασύνδεση των επί 

μέρους μεγεθών οριζόντια και κάθετα, έναντι πιθανώς μίας διαφορετικής παραμέτρου, 

όπως ετήσιες διαφορές του περιφερειακού GDP ή GVA, όπου ενδεχόμενες αρνητικές 

τιμές αυτών δεν θα δύνατο να αποτυπώσουν την πραγματική εικόνα της αλληλεξάρτησης 

των επί μέρους μεγεθών. Στην περίπτωση τούτη, το αρνητικό ή θετικό πρόσημο του 

Δείκτη θα οριζόταν από τις διαφορές στο επίπεδο του παραγόμενου προϊόντος και όχι από 

τη σχέση εκπαιδευτικού συστήματος, ή έστω του ανώτερου αυτού τμήματος, και αγοράς 

‘Εργασίας’. Αποτυπώνεται δε και η βασιμότητα και η βαθύτερη «αλήθεια» του και 

μαρξιστικά οριζόμενου «επιστημονικού προλεταριάτου.

Ενα ομαλο και χωρίς εντονες ή/και ακραίες διακυμάνσεις προτυπο τιμών 

αποκαλύπτεται στο Δείκτη του HUMAN CAPITAL EFFECT. Οι τιμές κυμαίνονται κατά
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προσέγγιση μεταξύ 3,915 και 6,580, απουσία αρνητικών τιμών. Τούτο σε σημαντικό 

βαθμό σχετίζεται με την τελική επιλογή (Τετραγωνική Ρίζα) και την αντίστοιχη τελική 

επιλογή των επί μέρους συνιστωσών του. Για του λόγου το αληθές, σε ένα αρχικό στάδιο ο 

Δείκτης υπολογίσθηκε βάσει της διάχυσης του περιφερειακού GDP ανά κάτοικο σε 

επίπεδο NUTS2 περιφερειών σε σχέση τούτη με το εθνικό GDP ανά κάτοικο επιπέδου 

NUTS0 και σε ένα επόμενο ως προς τις ετήσιες διαφορές στο περιφερειακό GVA των 

τεσσάρων συγκεκριμένων κλάδων παραγωγής σε επίπεδο επίσης NUTS2 περιφερειών. 

Εξαιτίας της λογικής εμφάνισης αρνητικών τιμών15 και της επακόλουθης «αλλοίωσης» του 

προτύπου των τιμών επιλέχθηκε τελικώς η ανωτέρω μορφή αυτού. Εξάρσεις και ακραίες 

περιπτώσεις τιμών, όπως σημειώθηκε προγενέστερα, δεν συνιστούν μία κοινή βάση 

αναφοράς.

Εξαίρεση συνιστά το Severoiztochen (BG33) με τιμή στο 21,169 για το 1999 (!!!), ενώ η 

Μάλτα φαίνεται να ακολουθεί ένα ιδιότυπο και σχετικά αποκομμένο από τους υπόλοιπους 

μονοπάτι, με τιμές πλησίον του δύο (αριθμός 2) για όλη τη χρονική περίοδο. Τούτες οι 

υψηλότερες (αναλογικά του μέσου όρου των υπολοίπων) τιμές εμφανίζονται και στο 

Eszak-Magyarorszag (HU31), αλλά εξίσου για ένα και μόνο έτος (1999). Από τον 

υπολογισμό του Δείκτη έχει εξαιρεθεί για το σύνολο αυτών, όπως επίσης και για το 

σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου 1999-2007, η Σουηδία λόγω παντελούς έλλειψης 

δεδομένων ως προς τη συνολική Απασχόληση των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που 

εντάσσονται σε επίπεδο Εκπαίδευσης ISCED5-6.

Περιορισμός και ουσιαστική ελάφρυνση της Απόκλισης είναι η κύρια διαπίστωση που 

εξάγεται βάσει του ΣΣΜ (Σχήμα 10α), κινούμενη αρχικώς σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο, 

ακολουθεί κατά την υπό-περίοδο 2000-2006 μία γραμμική διαδρομή, πλησίον του τριάντα 

(αριθμός 30) και εν τέλει λαμβάνει μία σχετικά χαμηλή τιμή. Εντούτοις, οι επί μέρους 

χαρτογραφικές απεικονίσεις (Χάρτης 10) αποκαλύπτουν κάτι εξίσου ενδιαφέρον: 

Σημαντικές ομαδοποιήσεις περιφερειών, κατά κύριο λόγο και σε επίπεδο κράτους-μέλους, 

στην ανώτερη κλίμακα. Τούτο παρατηρείται σε Γερμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία,

15 Μόνο για το 1999 οι αρνητικές μεταβολές στο περιφερειακό GVA παρατηρούνται σε Berlin 

(DE30), Mecklenburg- Vorpommern (DE80), Braunschweig (DE91), Hannover (DE92), 

Dusseldorf (DEA1), Dresden (DED2), Leipzig (DED3), Sachsen-Anhalt (DEE0), Schleswig- 

Holstein (DEF0), Dytiki Makedonia (GR13), Voreio Aigaio (GR41), Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 

(ITC2), Wien (AT13), Pohjois-Suomi (FI1A) και στο σύνολο των περιφερειών-χωρικών μονάδων 

NUTS2 της Σουηδίας.
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Εσθονία, Λιθουανία, Ιρλανδία και κατά το 2007 και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε 

διαφορετικό πλαίσιο, κινείται το συμβατικό Μέτρο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

επιπέδου ISCED (5-6) και ηλικίας 25-64 ετών (Σχήμα 10β). Η Απόκλιση παραμένει σε 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διαχρονικά, με μία ανεπαίσθητη ήσσονος σημασίας μείωση. Οι 

δε επί μέρους χαρτογραφικές απεικονίσεις προβάλλουν μία διάχυση των υψηλών 

βαθμίδων, παρά μία κλειστή και συμπαγή ομαδοποίηση, όπου σημαντική είναι η 

συμμετοχή περιφερειών της Γαλλίας σε τούτη τη σχηματοποίηση.
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Χάρτης 10: DDMAN CADETAD EDQECT

[1,2,31 Η U MAN_CAPITAL1999
■  5 ί= §7  Μ=6,58 S=2.96
I—I ^ = 3 6  Μ-5,23 S-0,05 
Π  4^ 5 5  Μ=5,05 S-0,03 
Π  *1*1= 9 Μ =4,87 S=0,08 
Π  4^ 3 6  Μ=4,71 S=0,05 
□  * ί^ 7 5  Μ =4,19 S=0,38

-1 Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

1 0,25
0,11
0,02

-0,02
0,03

-0.03
-0,08
-0,13
-0,02
0,04

0,73
0,83
0,60
0,40

-1,44
-0,42
-0,39

Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,10 0,03
2 0,07 -0,15
3 0,07 0,14
4 0,05 0,23
5 0,04 0,31
6 -0,02 -0,20
7 0,02 0,02
8 -0,02 0,26
9 0,00 0,17

10 -0,01 0,15
Surfaces of the rectangles of the histoyam 
ere proportional to the count of spatial units 
computed on each dess defined on the veriaNe: 
■HUMAN_CAPITAL1999t 
maximum -75 on the dess n- 1

' 2/2/2014 3:56:04 μμ ] iltp://ptiilcarto.tree.fr

[1,2,31 H U MAN_CAP ITAL2003
■  3^= §7 M=5,83 S=0,74
□  ^ = 6 3  M=5,20 S=0,04
■  4Î 5 31 M=5·04 S=0,05 
Π  J f e 2 7  M=4,90 S=0,04
□  A =28 M=4,75 S=0,0T

[1,2,31 TERT1ARY_ACT1VE1999

5 H ^ 1™2”·89 ««*>'*>■ ̂ ΐιΜ=252β94Λ*s-1441°·28
I— I j g f e g f ln M W O  S=12753,92 
Π  i l l ^ ’j j f 156125·00 s=10545,30Π «̂ρή̂"100075·00 s=12061’20

M =47676,92 S=22466,46

8ufaces of the rectangles of the histoyam 
ere proportional to the count of spatial units 
computed on each dess defined on the veriebte: 
TERT ARY_ACTTVE1999· 
maximum -104 on the class n" 1

□  ^ 5 2  M=4,11 S=0.33 
 ̂  ̂ Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,65 0,84
2 0,35 0,65
3 0,08 0,38
4 -0,03
5 0,04
6 0,05
7 -0,03
8 -0,11
9 -0,02

10 0,00

0,18
0,10
0,05
-0,35
-0,50
-0,26
-0,26

Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each dees defined on the variable: 
ΉυΜΑΝ_ΟΑΡΙΤΑΙ_2003' 
maximum - 63 on the dass n- 5

i://philcarto. tree.fr

2,3] TERT1ARY_ACT1VE2003
[p60936,96 8=266038,58 
1=245576,47 8=11664,91

□ 44B13U,U0
1 ^ = ^  ^=202139,29 S=14218,07

mm'57™·4' 5=1357577°  a ,  s'-'06483·75 s-i3e23·40
l— I .N= 83 M=52312,05 S=23369,25

Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,05
2 0,04
3 0,09
4 0,04
5 0,05
6 -0,01
7 0,04
8 0,00

0,03
-0,15
0,14
0,25
0,30
-0,17

0,01
0,33
0,16
0,18

Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each dass defined on the variable: 
TERT1 ARY_ACTTVE2003' 
maximum - 83 on the dass n" 1

3:57:0Ϊμμ| iUp//phllcarto.freefr h Phllcarto * 2/2/2014 4:00:4V . i r,Up://phllcarto.free.frf

Coefficients
□f spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

[1,2,31TERTIARY_ACTIVE2007

■SlW,92677-97 s=29554°'54
S  5=12477,74
I— I ^206496,67 S=10552,90
□  ^ ^ '^ = 1 5 2 2 0 7 ,6 9  S=13354,08

Ξ«ο8'=10Μ<ι2'β1 s"125°5·73
I—I ^ ( f f o ^ 54095·30 s=21996,51 
^  Missing values

Sixiaces of the rectangles ofths hlstogra 
ere proportion̂  to the count of spatial un 
computed on each class defined on the V 
TE RTIARYACT [VE2007

an the dass n" 1
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Β.2)' Ένταση Γνώσης ' και Τεχνολογία

Β.2.1

□ □□HNDLDDCDAL CAPABCL CD CDS ACCDSSCBCLmn □

A

^  TOTAL NUMBEROF ^  
PATENT APPLICATIONS 

TO THE ΞΡΟ 
(All — No breakdown) 

NUTS2

TOTAL NUMBER OF 
PATENT APPLICATIONS 

TOTHEEPO 
(Per mil. of labour force) 

NUTS2
/

TOTAL INTRAMURAL 
R -  D EXPENDITURE 
(GERD as a % of GDP) 

NUT SO

/MEAN DISTANCE \  
1 BETWEEN A EU27 \ 

REGION AND ALL 
OTHEREU27 

REGION 
(km) /

Καθότι η έννοια της Προσβασιμότητας είναι αρκετά διαδεδομένη στην εγχώρια, πόσο δε 

μάλλον στη διεθνή βιβλιογραφία, επί του παρόντος διερευνάται η σχέση 

Προσβασιμότητας, μέσω της μέσης ‘Απόστασης’ κάθε χωρικής μονάδας επιπέδου NUTS2 

με κάθε άλλη μονάδα του ιδίου επιπέδου, και της ‘τεχνολογικής κουλτούρας'16, όπως τούτη 

εκφράζεται μέσω του αριθμού των Αιτήσεων Ευρεσιτεχνίας σε περιφερειακό επίπεδο και 

της αντίστοιχης δαπάνης δραστηριοτήτων R-D σε εθνικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη 

συνολικά και μεμονωμένα το περιεχόμενο και τη σπουδαιότητα των επί μέρους 

συνιστωσών του Δείκτη προσεγγίζεται η χωρική Διάχυση της παραγόμενης ‘Γνώσης’ που 

βασίζεται ακριβώς στην αναλογία της εθνικής τεχνολογικής δαπάνης. Κατά βάση,

16 Η Έρευνα-Ανάπτυξη περιλαμβάνει τη δημιουργική εργασία που διεξάγεται σε συστηματική 

βάση ούτως, ώστε να αυξηθεί το απόθεμα της ‘Γνώσης', περιλαμβανομένων της ατομικής 

‘Γνώσης', της κοινωνικής ‘Γνώσης' και τη λεγόμενη «κουλτούρα της Γνώσης». Τούτη η χρήση του 

αποθέματος της ‘Γνώσης' προορίζεται στην παραγωγή «Νέων» εφαρμογών. Σε γενικές γραμμές, 

Έρευνα-Ανάπτυξη αποτελούν μία δραστηριότητα, όπου είναι εξόχως σημαντική η μεταφορά 

πόρων μεταξύ μονάδων, οργανισμών και τομέων, το οποίο με τη σειρά του διευκολύνει τον 

ερευνητή να ανιχνεύσει τη ροή της δαπάνης που κατευθύνεται προς δραστηριότητες Έρευνας- 

Ανάπτυξης.
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διερευνώνται τα χωρικά εμπόδια στην κατανομή «Τεχνολογίας -  Γνώσης -  Δαπάνης» και 

κυρίως ο βαθμός και η εν γένει αποδοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για Έρευνα-Ανάπτυξη. 

Τούτο συνδέεται ασφαλώς με τους καθοριζόμενους Στόχους της στρατηγικής της 

Λισαβόνας και των εξειδικεύσεων που τέθηκαν στα Συμβούλια Κορυφής Βαρκελώνης και 

Στοκχόλμης. Ταυτοχρόνως, τίθεται και ένα δεύτερο ζήτημα, ήτοι εάν τούτοι οι Στόχοι- 

Κριτήρια κινούνταν σε υπέρμετρα φιλόδοξη βάση ή αντιθέτως ενσωμάτωναν ένα υπαρκτό 

ορθολογισμό.

Επεκτείνοντας συνεπώς το περιεχόμενο και τη συνεισφορά Τεχνολογίας και ‘Γνώσης’ επί 

των περιφερειακών Ανισοτήτων και των αντίστοιχων εγγενών Ανισοτήτων σε Τεχνολογία 

και ‘Γνώση’ διερευνάται ο βαθμός της τοπικής τεχνολογικής εξειδίκευσης και η λεγόμενη 

τοπική ‘προστιθέμενη αξία\ Δύναται τότε να εξάγουμε μία κατεύθυνση ως προς την 

‘τοπική τεχνολογική αυτονομία1, ενώ σε συνδυασμό και με τη μέση ‘Απόσταση’ μεταξύ 

των περιφερειών προσεγγίζουμε το μονοπάτι αποκλεισμού ή διάχυσης της παραγόμενης 

‘Γνώσης’, που βασίζεται στην Τεχνολογία και στην Καινοτομικότητα. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι η συνιστώσα που αναφέρεται στις Αιτήσεις Ευρεσιτεχνίας διακρίνεται σε 

δύο επί μέρους διαστάσεις. Τούτο επιχειρείται αφενός ώστε να καταδειχθεί η 

διαφορετικότητα του περιεχομένου αυτής και αφετέρου να αναδειχθεί η διασύνδεση του 

τεχνολογικού αποτελέσματος με την αγορά ‘Εργασίας’ και ειδικότερα την εργατική 

δύναμη. Δρώντας αναλόγως δύναται να αποτρέπεται ή τουλάχιστον να περιορίζεται το 

χάσμα μεταξύ Παραγωγής-Παραγόμενης ‘Γνώσης’-Απασχόλησης. Επί τοις ουσίας, μέσω 

το στοιχείου χωρικής Εγγύτητας και του επιπέδου της εθνικής δαπάνης για Τεχνολογία και 

της ‘Γνώσης’ αναδιατυπώνονται οι υπαρκτές ή/και δυνητικές προσδοκίες απόκτησης και 

αφομοίωσης της παραγόμενης ‘Γνώσης’ (‘knowledge spillovers’). Τούτο συναρτάται σε 

σημαίνοντα βαθμό με την αντίστοιχη υπαρκτή ή/και δυνητική απώλεια (διαρροή) 

‘Γνώσης’ και το επίπεδο της εθνικής παραγωγικής (συνήθως βιομηχανικής) ‘Γνώσης’. 

Από οικονομική άποψη το βέλτιστο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα της ‘Γνώσης’ (απτό ή 

μη απτό) ή το λεγόμενο «boundary obBct» να ενσωματώνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες 

που φέρουν μία εμπορική αξία. Ή  αντιστοίχως φέρουν μία «προστιθέμενη αξία» αφενός σε 

αυτή καθαυτή τη ‘Γνώση’ και αφετέρου στο τελικό αποτέλεσμα της όλης παραγωγικής 

διαδικασίας. Σε τούτη την αλυσίδα αμβλύνονται χωρικοί τεχνολογικοί αποκλεισμοί, 

διαχέεται το όφελος και αναγνωρίζεται η σημασία της ‘Γνώσης’ στην παραγωγή και στην 

κατανομή των περιφερειακών Συγκλίσεων-Αποκλίσεων.

~  319 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Πέμπτο: «Νέοι» Δείκτες

Αρχική πρόθεση ήταν να ενσωματωθεί στο Δείκτη και η κατανομή της τεχνολογικής 

δαπάνης σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο. Λόγω ακριβώς αντικειμενικών δυσχερειών, που 

είτε σχετίζονταν με την παντελή έλλειψη αντίστοιχων δεδομένων, όπου δεν δύνατο οι 

πιθανές εκτιμήσεις να αντιπροσωπεύουν μία ρεαλιστική τάση, είτε σχετίζονταν με την 

περιορισμένη διαθεσιμότητα αυτών (κατά κύριο λόγο η σχετική διαθεσιμότητα αφορά στο 

επίπεδο NUTS1), προς μία υπαρκτή αποκωδικοποίηση του ευρωπαϊκού προτύπου 

προκρίθηκε η ανωτέρω τελική μορφή.

Οι σχετικές παρατηρήσεις είναι αρκετά επωφελείς και σε σχέση με τη γενικότερη έννοια 

της τεχνολογικής απόκλισης και σε σχέση με το βαθμό που τούτη κρίνεται ουσιώδης. 

Επιχειρώντας μία συνολική αποτύπωση της κατάστασης εξάγεται το συμπέρασμα ότι 

grosso modo τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες αυτών ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα 

και μονοπάτια. Θέτοντας ως υψηλό όριο-κατώφλι του Δείκτη την τιμή είκοσι (αριθμός 

20) αποφαίνεται ότι κατά μέσο όρο και για το σύνολο της περιόδου αναφοράς περίπου 

σαράντα (αριθμός 40) έως σαράντα τρεις (αριθμός 43) είναι ετησίως οι περιφέρειες εκείνες 

με τιμή Δείκτη άνω του εν λόγω ορίου17. Αντιθέτως, η εικόνα δεν χαρακτηρίζεται ως 

αρκετά διαφωτιστική αναφορικά στα κράτη-μέλη συνολικά. Διακρίνονται εν προκειμένω 

υπο-ομάδες ή υπο-ενότητες κρατών-μελών: Α) Τιμή Δείκτη κάτω του ορίου δέκα (αριθμός 

10) σε Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία, 

Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, Β) Τιμή Δείκτη άνω του ορίου δέκα (αριθμός 10) σε 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία, Γ) Τιμή Δείκτη 

πλησίον και άνω του βασικού ορίου του είκοσι (αριθμός 20) για Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, 

Λιθουανία και Ρουμανία και Δ) Τιμή Δείκτη όπου κράτη-μέλη των οποίων οι περιφέρειες 

εμφανίζουν μία μικτή εικόνα.18. Η ανωτέρω ομαδοποίηση δεν είναι «κλειστή» ή στενά 

οριοθετημένη, αλλά αντιθέτως εσωτερικές διαφοροποιήσεις (τιμές Δείκτη πλησίον του 

είκοσι-αριθμός 20) εντοπίζονται σε Γερμανία, Κάτω Χώρες και Αυστρία και αναλογικά 17 18

17 Διαχρονικά η τάση έχει ως εξής: 1999 με σαράντα ένα (αριθμός 41), 2000 με σαράντα τρεις 

(αριθμός 43), 2001 με σαράντα τέσσερις (αριθμός 44), 2002 με σαράντα ένα (αριθμός 41), 2003 

επίσης με σαράντα ένα (αριθμός 41), αμφότερα 2004 και 2005 με σαράντα τέσσερις (αριθμός 44), 

2006 με σαράντα τρεις (αριθμός 43) και τέλος 2007 με σαράντα επτά (αριθμός 47) (!!!).

18 Βουλγαρία (με έντονες εσωτερικές διαφορές), Ιρλανδία [με αξιοσημείωτη απόκλιση του 

Southern and Eastern (IE02)], Ελλάδα [με διαχρονικά υψηλή τιμή Δείκτη για την Attiki (GR30)], 

Ισπανία [εντονότερα σε Galicia (ES11), Comunidad de Madrid (ES30), Cataiuna (ES51), 

Andalucia (ES61)], Γαλλία [lie de France (FR10) και Corse (FR83)] και Ιταλία [Lombardia 

(ITC4), Veneto (ITD3), Emilia-Romagna (ITD5), Lazio (ITE4) κοκ].
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στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, η Προσβασιμότητα στην τεχνολογική δυναμικότητα 

υπερτονίζει τη βαρύτητα μέρους συνιστωσών, που σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το 

δυναμισμό, το υπάρχον τεχνολογικό υπόβαθρο και την 'Απόσταση’. Σε τούτο το πλαίσιο, η 

αναλογία της εθνικής δαπάνης για Τεχνολογία δρα κατ’ ουσία ως ένας πρόσθετος 

παράγοντας ενίσχυσης ή αντιθέτως περιορισμού των εμποδίων στην τεχνολογική 

Προσβασιμότητα.

Επί τοις ουσία (Σχήμα 11), αποτυπώνεται ένα κυκλικό πρότυπο μεταβολών, η Απόκλιση 

εντούτοις διατηρείται σε ενδιάμεσα προς υψηλά σχετικά επίπεδα. Η δε σμίκρυνση του 

κενού μεταξύ των ετών κρίνεται περιορισμένου βαθμού. Φαίνεται να σχηματοποιούνται 

σημαντικές ομαδοποιήσεις στην ανώτερη χαρτογραφική βαθμίδα (Χάρτης 11). Τούτο είναι 

εμφανές σε Ισπανία, νότια Γαλλία, βόρεια και δυτική Ιταλία και ουσιωδώς στις ΧΚΑΕ.

Σχήμα 11 TECHNOLOGICAL CAPABILITIES ACCESSIBILITY
7b DO max(75 13)
75 DO

75 19
74 DO

73 DO

72 DO

71 DO

70 DO

69 DO
nun(68 57)

58 DO
20001 9 9 9

7 5 ,1 9 7 4 ,5 7 7 5 ,1 3 7 2 ,3 9 7 2 ,4 2 7 1 ,5 4 6 8 ,5 77 3 ,7 1TECH. CAP. ACCESS. 0,4
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Χάρτης ii.-TECDNIiniHIIGECAn CADADEEEES ACCESS HHHTD

Β.2.2

EMPLOYMENT □□□ LY TfflN  (TECHNOLOGY BASED) □

ANNUAL DIFFERENCES OFTHE
TOTAL SEX EMPLOYMENT

Ln ATTECHNOLOGICAL 
INTENSIVE SECTORS / \

NUTS2 Γ ANNUAL DIFFERENCES OFTHE
Ln PRODUCTION LEVEL

(GVA — Totals All NACE activities)
ANNUAL DIFFERENCES OFTHE NUTS2 /

Ln TOTAL SEX EMPLOYMENT 
(Total — All NACE activities)

\ /

NUTS2
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Η στόχευση στην έκταση και στο δυναμισμό της λεγάμενης «κοινωνίας έντασης Γνώσης» 

καταδεικνύει το βαθμό εξέλιξης ή οπισθοδρόμησης της κοινωνίας και επομένως τις 

ανησυχίες ή/και το φόβο που γεννά η νέα εποχή της παγκόσμιας Οικονομικής 

Ολοκλήρωσης. Η διασύνδεση τούτη αναδεικνύει την περιχαράκωση σε παραδοσιακά ή μη 

εξελιγμένα πρότυπα και αντιλήψεις όσον αφορά στην οργάνωση της παραγωγής, στις 

εμπορικές σχέσεις και ροές, στην οικονομική διασύνδεση κοκ.

Πέρα τούτων των παρατηρήσεων, τόσο η εξειδικευμένη Απασχόληση στους τομείς 

έντασης Τεχνολογίας όσο και η συνολική Απασχόληση αναφέρονται στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων NACE, ενώ ως προς την παράμετρο της παραγωγής (προϊόν) έχει 

ενσωματωθεί ο Λογάριθμος των ετήσιων διαφορών του GVA, επίσης για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων NACE, κινούμενα συνεπώς τα πρωταρχικά δεδομένα υπό μία ταυτόσημη 

βάση. Σε σχέση και αντιστοιχία με το Δείκτη του HUMAN CAPITAL EFFECT, επί του 

παρόντος το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη συσχέτιση των ετήσιων μεταβολών της 

Απασχόλησης στους τομείς έντασης Τεχνολογίας και στη συνολική Απασχόληση και 

λιγότερο στο αποτέλεσμα των αντίστοιχων ετήσιων μεταβολών στο παραγόμενο προϊόν. Η 

εκούσια επιλογή του Λογαρίθμου των διαφορών στο GVA αποσκοπεί ακριβώς να 

υπογραμμίσει τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος Δείκτης μεταφράζεται σε ένα απτό 

αποτέλεσμα ως προς τις ειδικές και εξειδικευμένες συνθήκες της αγοράς 'Εργασίας’ 

(τομείς τεχνολογικής έντασης) και σε μικρότερο βαθμό κατά πόσο τούτες οι ειδικές 

συνθήκες συν-διαμορφώνουν αναλόγως και το προϊόν που παράγεται. Προς χάριν συνεπώς 

αποφυγής της επανάληψης τούτη η διασύνδεση αγοράς 'Εργασίας’ - τεχνολογικού status - 

παραγωγής αποτυπώθηκε συστηματικά με το Δείκτη του HUMAN CAPITAL EFFECT, 

ενώ εν προκειμένω με το Δείκτη του EMPLOYMENT EVOLUTION (TECHNOLOGY 

BASED) εστιάζουμε στο θετικό ή αρνητικό πρόσημο της σχέσης Απασχόλησης έντασης 

Τεχνολογίας και συνολικής Απασχόλησης. Αμφότεροι κινούνται σε ένα κοινό έδαφος, 

οπότε και το τελικό συμπέρασμα που εξάγεται εκατέρωθεν συνιστά μία περαιτέρω 

εμβάθυνση των σχέσεων και λοιπών αλληλεξαρτήσεων που συνδέουν τις επί μέρους 

παραμέτρους αυτών.

Σε ένα αρχικό επίπεδο ανάλυσης, αναδεικνύεται για δεύτερη φορά το εγγενές πρόβλημα 

των Δεικτών και των Κριτηρίων εκείνων που συνδυάζουν δεδομένα ετήσιων μεταβολών. 

Τούτο αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης και στο HUMAN CAPITAL EFFECT, όπου η 

συνεχής δοκιμή εναλλακτικών λύσεων καθόρισε και την τελική μορφή αυτού. Κάτι 

αντίστοιχο επιχειρείται και εδώ με το Δείκτη του EMPLOYMENT EVOLUTION 

(TECHNOLOGY BASED), αν και σε πρώτο στάδιο είχε διατηρηθεί ο Λογάριθμος των
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ετήσιων διαφορών στο GVA και μόνο οι σχετικές διαφορές στις συνιστώσες της 

Απασχόλησης είχαν ενταχθεί αυτούσια. Παρομοίως, τούτες οι κατ’ έτος διαφορές 

προσφέρουν μία εικόνα ως προς το μέγεθος των Αποκλίσεων μεμονωμένα για κάθε μία εκ 

των δύο συνιστωσών, αλλά και συνδυαστικά, υπολογίζοντας τη συμμετοχή της 

Απασχόλησης έντασης 'Γνώσης’ στη συνολική Απασχόληση19 20 21.

Ως προς την εξέλιξη και την πορεία των τιμών του Δείκτη μία πρώτη ανάγνωση 

αποκαλύπτει μία σχετικά ομαλή ροή, με τις τιμές να κυμαίνονται διαχρονικά μεταξύ της 

μονάδας (αριθμός 1) και του οκτώ (αριθμός 8) κατά μέσο όρο. Σε αδρές γραμμές είναι 

περιορισμένες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο Δείκτης εμφανίζει τιμή άνω του

ορίου του δέκα (αριθμός 10) , ενώ στο αντίθετο άκρο των τιμών αυτού είναι μόνο δύο
21(αριθμός 2) οι περιπτώσεις όπου καταγράφεται τιμή κάτω της μονάδας (αριθμός 1) .

19 Η τάση είναι εξόχως διδακτική σχετικά με τη μεταβολή, είτε αποσπασματικά κάθε μίας 

συνιστώσας Απασχόλησης είτε ολικά: 1999 με εβδομήντα (αριθμός 70) μεμονωμένα και είκοσι 

επτά (αριθμός 27) ταυτόσημη αρνητική μεταβολή, 2000 με εξήντα έξι (αριθμός 66) και τριάντα 

επτά (αριθμός 37), 2001 με ογδόντα τρία (αριθμός 83) και πενήντα οκτώ (αριθμός 58), 2002 με 

εξήντα επτά (αριθμός 67) και εβδομήντα έξι (αριθμός 76), 2003 με εκατό (αριθμός 100) (!) και 

τριάντα ένα (αριθμός 31), 2004 με εβδομήντα έξι (αριθμός 76) και τριάντα ένα (αριθμός 31), 2005 

με πενήντα δύο (αριθμός 52) και δώδεκα (αριθμός 12), 2006 με πενήντα (αριθμός 50) και μηδέν 

(αριθμός 0) (!) και 2007 με ογδόντα τρία (αριθμός 83) και είκοσι εννέα (αριθμός 29). Τούτο 

προσφέρει και μία πρόσθετη δυνατότητα σύγκρισης και ελέγχου των σχετικών αποκλίσεων με το 

Δείκτη του HUMAN CAPITAL EFFECT.

20 Κατά το έτος εκκίνησης (1999) τιμές του Δείκτη άνω του δέκα (αριθμός 10) εμφανίζεται σε 

Overijssel (NL21), Gelderland (NL22), Zuid-Holland (NL33), Noord-Brabant (NL41), Stockholm 

(SE11), Tees Valley and Durham (UKC1), Greater Manchester (UKD3), West Yorkshire (UKE4), 

West Midlands (UKG3) και South Western Scotland (UKM3). Η διακύμανση κατά τα επόμενα έτη 

έχει αντιστοίχως ως εξής: 2000 με δέκα τέσσερις (αριθμός 14), 2001 με εννέα (αριθμός 9), 2002 με 

δέκα πέντε (αριθμός 15), 2003 με δέκα εννέα (αριθμός 19), 2004 με δέκα (αριθμός 10), 2005 με 

δέκα τρεις (αριθμός 13), 2006 με μηδέν (αριθμός 0) (!), 2007 με δέκα (αριθμός 10). Άξια 

αναφοράς είναι οι περιπτώσεις των Oberbayern (DE21) και West Midlands(UKG3), όπου το 2002 

εμφάνιζαν την υψηλότερη τιμή του Δείκτη για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου, με τιμή δέκα 

επτά και διακόσια εβδομήντα έξι (αριθμός 17,276) και δέκα επτά και εκατό εβδομήντα οκτώ 

(αριθμός 17,178) αντιστοίχως.

21 Βλ. Severozapaden (BG31) και Chemnitz (DED1) με τιμή 0,945 και 0,582 αντιστοίχως.
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Αρνητική τιμή, σχετιζόμενη με την αντίστοιχη αρνητική μεταβολή στο Λογάριθμο του 

GVA, συναντάται μόνο σε μία περίπτωση το 2002 .

Εν μέρει τούτο επιβεβαιώνεται και με την πορεία των τιμών του ΣΣΜ (Σχήμα 12α). 

ακολουθείται ένα μονοπάτι σχετικά χαμηλής Απόκλισης, με κορύφωση το 2002, αλλά 

τούτη η διακύμανση κρίνεται σε γενικές γραμμές μη ουσιαστική. Αντιθέτως, παρά τη 

γενική διαπίστωση περί ομαλών στη ροή τιμών του Δείκτη, η εικόνα της πόλωσης είναι 

χωρικά εστιασμένη (Χάρτης 12). Ιδιαιτέρως τούτο, σε περιφέρειες της Γαλλίας, εξίσου σε 

Βόρεια και δυτική Ιταλία και αποσπασματικά σε ΧΚΑΕ. Πλήρως διαφοροποιημένη η 

κατάσταση βάσει του τυπικού Μέτρου (συνολική Απασχόληση έντασης τεχνολογίας για 

το σύνολο των δραστηριοτήτων NACE). Η Απόκλιση λαμβάνει ανοδική πορεία κινούμενη 

σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διαχρονικά. Τα δε χρονικά όρια 1999 και 2007 κατέχουν την 

ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή αντιστοίχως. Το πρότυπο της πόλωσης, εντούτοις, είναι σε 

μερικό βαθμό περιπλεγμένο (Χάρτης 12). Τούτη διατηρείται σε βόρεια και δυτική Ιταλία 

και περιστασιακά σε ΧΚΑΕ. 22

22 Βλ. Aland (FI20) με τιμή -0,586.
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Σχήμα 12β: TECHNOLOGY INTENSIVE EMPLOYMENT
140.00

138.00

136.00 

C j  134,00

132.00

130.00

128.00

max(138,31)

^ ^

S —

ιηϊη(130,13)

Η 2000 ■ 2004
TECH. ΙΝΤ. EMPL. 130, | 131,29 133,96 137,01 138,31

~ 326 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Πέμπτο: «Νέοι» Δείκτες

Χάρτης  ΕΕΕΕΜΠΠΠΠΜΕΝΤ EDDDDTEDN (TECDNDDDGD CASED)
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Β.2.3
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ί  \ ( \
C O M  P E T  [T O R 'S  T O T A L

T O T A L  N U M B E R  O F H U M  B E R  O F  P A T E N T
P A T  E N T  A P P L IC A T IO N S A P P L I  C A T IO N  Ξ T  Ο  Τ Η  E

T O T H E E P O E P O

L n

N U T S 2

L n

N U T S 2

M E A N  SQ U A R E  D E V IA T IO N C O M P E T IT O R 'S
O F  T  Η  E T  O T A L  H U M E E R  O F M E A N  S Q U A R E  D E V IA T IO N
R E G IO N A L  (N U T S 2 } P A T E N T O F  T  H E  T O T A L  N U M  B E R  O F

A P P L IC A T IO N S R E G IO N A L  CN UTK21 P A T E N T
T O  T H E  E F O  M UTSO A P P L IC A T IO N S

^  j T O  T H E  E P O  NIUTSO
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Σημαίνουσα παράμετρος διερεύνησης των περιφερειακών Ανισοτήτων είναι και εκείνη 

του «τεχνολογικού κενού» («technological gap»). Η βασική διαφορά μεταξύ των επί 

μέρους προσεγγίσεων επαφίεται πέρα από αυτό καθεαυτό τον ορισμό του «τεχνολογικού 

κενού» στο προσδιοριστικό περιεχόμενο αυτού και στην υιοθέτηση συγκεκριμένων 

Κριτηρίων και δεδομένων επί την βάση των οποίων διερευνάται και θεμελιώνεται η 

ύπαρξη αυτού.

Υπό το πρίσμα τούτο, αναδεικνύεται μία κυρίαρχη και θεμελιώδης διαφοροποίηση έναντι 

άλλων ομοειδών προσεγγίσεων και έναντι έτερων συναφών Δεικτών. Τούτη εδράζεται στη 

διακριτή ενσωμάτωση της έννοιας της Συνοχής έναντι της Αριστείας. Τούτο που 

επιδιώκεται με την ενσωμάτωση της Αριστείας στις πολιτικές και στις επί μέρους δράσεις 

της Ένωσης είναι η επαναφορά κατ’ ουσίαν ορισμένων σχετικά προγενέστερων πολιτικών 

κατευθύνσεων περί «εθνικών πρωταθλητών» («national champions»), «καλών 

πρακτικών» («best practices») και «περιφερειοποίησης» («regionalization») διαμέσου 

της μεταφοράς των επωφελών αποτελεσμάτων επί μέρους δράσεων και σε άλλες 

περιπτώσεις περιφερειών, εξειδικεύοντας εν πολλοίς τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Στην πράξη, και καθώς οι έννοιες της Συνοχής και της Αριστείας αποτελούν εξ 

αντικειμένου έννοιες αντιμαχόμενες ή/και ασύμβατες, η έννοια και η διάσταση εκείνη που 

αποτελεί αφετηρία θεμελίωσης του συγκεκριμένου Δείκτη είναι η Συνοχή. Κυρίως δε η 

Συνοχή μέσω των αντίστοιχων συγκρίσεων-αποκλίσεων μεταξύ ομοειδών κατηγοριών 

ή/και ομάδων περιφερειών και όχι τόσο η Συνοχή ή περισσότερο η Σύγκλιση αναφορικά 

με προπορευόμενες (ηγέτιδες) περιφέρειες ή ομάδες ή αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 

πρωταθλητές στο πεδίο της Τεχνολογίας. Τούτο φυσικά θα αντέβαινε τη συνειδητή
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επιλογή ενσωμάτωσης από την πλευρά μας της έννοιας της Συνοχής σε ένα Μέτρο 

Μέτρησης των Ανισοτήτων Τεχνολογίας και με τρόπο έμμεσο θα προωθούσε την 

Αριστεία. Για το σκοπό αυτό, διερευνάται η Απόκλιση κάθε χωρικής μονάδας επιπέδου 

NUTS2 από τον άμεσο αυτής ανταγωνιστή, όπως τούτος ορίζεται βάσει συγκεκριμένων 

χωρικών Κριτηρίων 'Α π ό σ τα σ η ςΕγγύτητας και μεγέθους της τοπικής οικονομίας. Εν 

προκειμένω, αναδεικνύεται η περιφερειακή τεχνολογική ταυτότητα. Τούτοι οι κατ’ όνομα 

«ανταγωνιστές» περιγράφονται σε ένα μερικό δείγμα NUTS2 κράτους-μέλους στο 

Παράρτημα 2.

Υπό το πλαίσιο της Συνοχής οριοθετούμε τοπικές (περιφερειακές), υπερ-τοπικές, εθνικές 

ή/και υπερ-εθνικές ζώνες επιρροής και τεχνολογικούς Πόλους Συγκέντρωσης και 

αντίστοιχες ζώνες τοπικής μικρο-κλίμακας, συνήθως εντός των εθνικών ορίων (Γερμανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία). Εξαίρεση η Γαλλία, επιχειρώντας να αναδιατυπωθεί ο 

βαθμός που ισχύει έως και τη νεότερη εποχή το φαινόμενο «Παρίσι και Γαλλική 

Έρημος»23, σε συνάρτηση και συνέχεια των «Πόλων Ανάπτυξης» του Perroux (195 5)24. 

Πέραν τούτων των παρατηρήσεων αξίζει να επισημανθεί ότι λόγω των επί μέρους 

εκτιμήσεων που διενεργήθηκαν ούτως, ώστε τα δεδομένα να καταγράφουν πλήρεις ει 

δυνατό χρονολογικές σειρές, υπολογίσθηκε για το σκοπό αυτό η Μέση Απόκλιση 

Τετραγώνου κάθε κράτους-μέλους. Υπό το συγκεκριμένο πλαίσιο προσέγγισης, και σε 

διασύνδεση με την προγενέστερη οριοθέτηση διακριτών υπο-ομάδων (Κύπρος-Μάλτα, 

χώρες της Βαλτικής, Λουξεμβούργο), μία περισσότερο ενδελεχής εξέταση των δεδομένων 

αποκαλύπτει σε αρχικό στάδιο ότι τα επίσημα δεδομένα της EUROSTAT ως προς τον 

αριθμό των Αιτήσεων Ευρεσιτεχνίας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ευρεσιτεχνίας 

διαφέρουν εκείνων του αντίστοιχου Δείκτη του TECHNOLOGICAL CAPABILITIES

23 Ομοίως και κατά το ελληνικό πρότυπο («Αθήνα και ελληνική έρημος»),

24 Η έννοια του «Πόλου Ανάπτυξης» αναδεικνύει την κατανομή στο 'Χώρο’ της βιομηχανικής 

Ανάπτυξης. Κατά κυριολεξία »... βασικό στοιχείο της χωρικής και της βιομηχανικής Ανάπτυξης 
είναι ότι η Ανάπτυξη δεν εμφανίζεται παντού και μονομιάς, αλλά σε σημεία ή πόλους Ανάπτυξης με 
κυμαινόμενες εντάσεις, διαχέεται μέσα από διάφορα δίκτυα και προκαλεί διαφοροποιημένα τελικά 
αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας». Από τους Πόλους ή Εστίες ή Κέντρα Ανάπτυξης 

πηγάζουν φυγόκεντρες δυνάμεις προς τους-τις-τα οποίους-ες-α έλκονται κεντρομόλες δυνάμεις. Σε 

μεταγενέστερο στάδιο, τούτες οι ερμηνείες των φαινομένων αποσαφηνίστηκαν (επί παράδειγμα 

από τον Boudeville) και ταυτοχρόνως διευρύνθηκαν («σημεία Ανάπτυξης», «άξονες Ανάπτυξης», 

«ζώνες Ανάπτυξης», «περιοχές Μεγέθυνσης» κοκ).
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ACCESSIBILITY, αν και αναφέρονται σε κοινή και ταυτόσημη βάση (σύνολο Αιτήσεων 

χωρίς διαχωρισμό ως προς τους κατοίκους ή/και την εργατική δύναμη) (OT).

Ο Δείκτης του TECHNOLOGICAL GAP εμφανίζει μία παραδοξότητα ή έστω μία εγγενή 

δυσχέρεια, συναφή με εκείνη των INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED και 

EMPLOYMENT EVOLUTION (TECHNOLOGY BASED), ήτοι τις περιπτώσεις όπου 

μία ταυτόχρονη αρνητική τιμή των επί μέρους συνιστωσών μετατρέπεται σε θετική25, ενώ 

δεν εκλείπουν και οι περιπτώσεις όπου το μέγεθος τούτων των ταυτόχρονων αρνητικών 

τιμών επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα του Δείκτη δίνοντας μία χαμηλότερη τελική 

αρνητική τιμή26 27 28. Στο άλλο άκρο, η διαφορά-απόκλιση των δύο επί μέρους αναλογιών- 

κλασμάτων του Δείκτη ενώ εμφανίζεται μεμονωμένα η κάθε αναλογία να φέρει θετικό 

πρόσημο, το τελικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό ή αντιθέτως θετικό . Επιπροσθέτως, 

ανακύπτουν περιπτώσεις όπου είτε μία θετική τιμή κάθε μίας αναλογίας είτε μία

25 Βλ. επί παραδείγματι για το 1999 Hannover (DE92), Munster (DEA3), Detmold (DEA4), 

Schleswig-Holstein (DEF0), Eszak-Alfold (HU32), Groningen (NL11), Friesland (NL) ( NL12), 

Drenthe (NL13), Noord-Holland (NL32), Zuid-Holland (NL33), Limburg (NL) (NL42), 

Merseyside (UKD5).

26 Βλ. για το 1999 επιγραμματικά Brandenburg -  Nordost (DE41), Brandenburg -  Sudwest (DE42), 

Bremen (DE50), Mecklenburg-Vorpommern (DE80), Chemnitz (DED1), Dresden (DED2), Leipzig 

(DED3), Sachsen-Anhalt (DEE0), Umbria (ITE2), Marche (ITE3), Campania (ITF3), Puglia 

(ITF4), Kozep-DunantG (HU21), Flevoland (NL23), Greater Manchester (UKD3), Inner London 

(UKI1), Outer London (UKI2), South Western Scotland (UKM3), Highlands and Islands (UKM6), 

Northern Ireland (UK) (UKN0).

27 Βλ. για το 1999 Region de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10), Prov. 

West-Vlaanderen (BE25), Yugozapaden (BG41), Praha (CZ01), Stuttgart (DE11), Karlsruhe 

(DE12), Freiburg (DE13), Tubingen (DE14), Darmstadt (DE71), Arnsberg (DEA5), Comunidad 

de Madrid (ES30), Luxembourg (Grand-Duche) (LU00), Malta (MT00), Wien (AT13), Tirol 

(AT33), Etela-Suomi (FI18), Lansi-Suomi (FI19), Sydsverige (SE22), Vastsverige (SE23), Kent 

(UKJ4).

28 Βλ. για το 1999 για παράδειγμα Prov. Antwerpen (BE21), Jihovychod (CZ06), Dusseldorf 

(DEA1), Cataluna (ES51), Ile de France (FR10), Lombardia (ITC4), Kypros/Kibris (CY00), 

Mazowieckie (PL12), Lisboa (PT17), Bucuresti -  Ilfov (RO32), Bratislavsky kraj (SK01), 

Stockholm (SE11), Essex (UKH3).
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αντίστοιχη αρνητική να δίνει ως τελικό αποτέλεσμα είτε μία θετική29 είτε μία αρνητική30. 

Συνεπώς, οι τιμές του Δείκτη εμφανίζουν μία μοναδική ποικιλομορφία, όπου εν τέλει το 

αποτέλεσμα (πρόσημο) καθορίζεται από το συνδυασμό των επί μέρους τιμών ή/και 

προσήμων κάθε μεμονωμένης αναλογίας και το αντίστοιχο αυτών μέγεθος.

Κυρίως δε καθορίζεται από την τιμή του Δείκτη και το πρόσημο αυτής για τον εκάστοτε 

(σταθερό και συγκεκριμένο) «ανταγωνιστή» ή «αντίπαλο» ούτως, ώστε αφενός η μεταξύ 

τους Απόκλιση-διαφορά να αναδεικνύει με τρόπο παραστατικό τις επί μέρους χωρικές 

εντάσεις και τις επί μέρους χωρικές πιέσεις και αφετέρου να συν-διαμορφώνεται ένας 

ιδιότυπος χωρικός Ανταγωνισμός υπό τη βάση ενός τεχνολογικού προτύπου ροών, σχέσεων 

ανταλλαγής ή/και εξάρτησης και αλληλεπιδράσεων. Σε τούτο το πλαίσιο, η χωρική α

συνέχεια, επί παράδειγμα μεταξύ Attiki (GR30) και Lazio (ITE4) ή μεταξύ Ile de France 

(FR10) και Inner Dondon [υΠΕΚΕκαι η χωρική ‘Απόσταση’ μεταξύ δύο πόλων αναφοράς 

[Comunidad de Madrid (ES30) και Cataluna (ES51) ή Oberbayern (DE21) και Berlin 

[DD30HEθέτουν το ζήτημα του χωρικού Ανταγωνισμού σε αναβαθμισμένο περιεχόμενο□ 

φαινόμενο που σχετίζεται με την ίδια τη φύση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (άυλη 

και άρρητη ‘Γνώση ’□

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Δείκτη βρίσκει εφαρμογή και στην πορεία 

αποτύπωσης των τιμών του ΣΣΜ (Σχήμα 13α). Υιοθετείται εν προκειμένω ένα πρότυπο 

εξαιρετικά υψηλής αρνητικής διαδρομής, με κορύφωση το 2003 (!!!). σε συνάρτηση των 

ανωτέρω και με βάσει το Χάρτη 13 διαφαίνεται ότι το παραγωγικό και κατ’ επέκταση το 

τεχνολογικό πλεονέκτημα της χωρικής Εγγύτητας δεν εξαλείφεται, ή έστω δεν 

περιορίζεται στην οικονομία της Γνώσης. Σχετική είναι η αντίστοιχη εξέλιξη υπό το 

τυπικό Μέτρο του συνολικού αριθμού αιτήσεων ευρεσιτεχνίας προς τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Ευρεσιτεχνιών (Σχήμα 13β). Η Απόκλιση και η πόλωση είναι σε ακραίο 

βαθμό, κινούμενη διαχρονικά σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Το δε πρότυπο της πόλωσης

29 Βλ. για το 1999 Hovedstaden (DK01), Southern and Eastern (IE02), Attiki (GR30), Piemonte 

(ITC1), Lietuva (LT00), West Yorkshire (UKE4), West Midlands (UKG3).

30 Βλ. σχετικά για το 1999 Severen tsentralen (BG32), Severoiztochen (BG33), Sj^lland (DK02), 

Syddanmark (DK03), Midtjylland (DK04), Nordjylland (DK05), Niederbayern (DE22), Oberpfalz 

(DE23), Oberfranken (DE24), Border/Midland and Western (IE01), Kentriki Makedonia (GR12), 

Kriti (GR43), Comunidad Valenciana (ES52), Andalucia (ES61), Lorraine (FR41), Alsace (FR42), 

Provence-Alpes-Cote d'Azur (FR82), Liguria (ITC3), Lazio (ITE4), Latvija (LV00), Salzburg 

(AT32), Shropshire and Staffordshire (UKG2).
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έχει αφετηρία τη Γερμανία, τη βόρεια Ιταλία και εν μέρει περιφέρειες της Γαλλίας στις 

οποίες τα εξωτερικά σύνορα γειτνιάζουν με εκείνες της βόρειας Ιταλίας. Η χωρική 

Εγγύτητα, συνεπώς, κρίνει το αρνητικό και ακραίο επίπεδο πόλωσης και Απόκλισης προς 

τον ευρωπαϊκό πυρήνα.
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Χάρτης 13: TECDNDDDGCAD GAD
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Β.3) Προσαρμοστικότητα και Κ ατάρτιση 

Β.3.1 και Β.3.2

ADJDSDMDND □ □LADHLHDDQ □

ι— * 
2

TOTAL SEX NUMBER 
OF NO PARTICIPANTS 

AGED BETWEEN 2 5 -  64 YEARS 
AT LIFE -  LONG LEARNNING 

PROGRAMMES 
NUTS2

N

TOTAL SEX NUMBER
OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 

AGED BETWEEN 25 -  64 YEARS 
NUTS2

ADJDSDMDND □ □LADHLCDDC2 □

1— * 
2

TOTAL SEX NUMBER 
OF NO PARTICIPANTS 

AGED BETWEEN 25 -  64 YEARS 
AT LIFE -  LONG LEARNNING 

PROGRAMMES 
NUTS2

TOTAL SEX
NUMBER OF EMPLOYMENT 

AGED BETWEEN 25 -  64 YEARS 
NUTS2

/MEAN SQUARE DEVIATION 
OFTOTAL SEX 

AGED 25 YEARS AND OVER 
UNEMPLOYMENT 

\  NUTS2

\

/

Μία από τις βασικότερες κατευθυντήριες δυνάμεις της Οικονομικής Ολοκλήρωσης, η 

οποία ταυτόχρονα αποτελεί και προαπαιτούμενο ευέλικτης προσαρμογής, σχετίζεται με τη 

διάθεση και τη δυνατότητα κάθε συμμετέχοντα στην παραγωγική (και όχι μόνο 

διαδικασία) και το χρόνο που αφιερώνει στην Εκπαίδευση και στην κατάρτισή του 

(‘vocational training’). Τούτο απαντάται είτε εντός είτε εκτός του χώρου Απασχόλησης 

και ‘Εργασίας’. Η Εκπαίδευση-Κατάρτιση αποτελεί στην ουσία ένα εργαλείο αποτύπωσης 

της ‘προστιθέμενης αξίας’ της κοινωνίας συνολικά και της παραγωγικής διαδικασίας 

ειδικότερα. Με προφανή στόχο να καταδειχθεί τούτη η συνειδητή επιλογή της 

«Επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα» υιοθετείται ένας Δείκτης Μέτρησης του 

αριθμού των μη συμμετεχόντων σε αντίστοιχα προγράμματα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης. 

Και είναι έκδηλο ότι επιλέχθηκαν ακριβώς οι μη συμμετέχοντες, όχι μόνο λόγω σαφούς
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απόκλισης έναντι των συμμετεχόντων, αλλά κυρίως πρόθεση είναι να υπογραμμίσουμε 

την αβελτηρία, την αναβλητικότητα, την αδιαφορία και εν τέλει μία τύποις ‘από- 

Επένδυση’ του ανθρώπινου στοιχείου που συμμετέχει στην παραγωγή.

Το Life-Long Learning ως έννοια περιγράφει την αναλογία όσων δεν έχουν λάβει ή δεν 

έχουν συμμετάσχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή δραστηριότητα Δια Βίου Μάθησης, 

Εκπαίδευσης ή/και Κατάρτισης κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Τούτο 

αποτυπώνεται ως προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας 25-64 ετών 

(ADJUSTMENT VOLATILITDCJ) και ως προς τη συνολική Απασχόληση 

(ADJUSTMENT VOLATILITDC2). Κατ’ ουσίαν οριοθετούνται δύο Δείκτες έμμεσης 

Μέτρησης της Παραγωγικότητας, οι οποίοι προσφέρουν τη δυνατότητα συγκρίσεων του 

επιπέδου αυτής αναφορικά είτε με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό είτε με τη συνολική 

Απασχόληση είτε αμφότερα. Τούτοι οι Δείκτες σκιαγραφούν την εξέλιξη στο περιεχόμενο 

του παραγόμενου προϊόντος και γενικώς στην παραγωγή ή αντιθέτως μία στασιμότητα και 

συνεπώς μία κατάσταση απαξίωσης της ποιότητας των συμμετεχόντων στην παραγωγική 

διαδικασία. Τούτο, ανεξαρτήτως των πραγματικών ή/και δυνητικών διαστάσεων, συνιστά 

ένα εν δυνάμει ‘θύλακα’ ή ‘κίνδυνο Ανεργίας’, λόγω ακριβώς μη προσαρμογής.

Με μία πρώτη αντιπαραβολή των τιμών των δύο επί μέρους συναφών Δεικτών 

αποκαλύπτεται μία σχετική ταυτοσημία τόσο ως προς τις τιμές αυτές καθαυτές όσο και 

ως προς τη διαχρονική εξέλιξή τους. Τούτο κατά μία έννοια είναι απολύτως λογικό 

εξαιτίας των συνιστωσών από τις οποίες συντίθενται. Ως προς τη γενική εικόνα των τιμών, 

τούτες και αναφορικά με το Δείκτη του ADJUSTMENT VOLATILITD_1 κατά το έτος 

1999 εμφανίζουν τιμή κάτω του ορίου δέκα (αριθμός 10) οι εξής περιπτώσεις-χωρικές 

μονάδες: Prov. Brabant Wallon (BE31), Prov. Luxembourg (BE) (BE34), Prov. Namur 

(BE35), Koblenz (DEB1), Notio Aigaio (GR42), La Rioja (ES23), Extremadura (ES43), 

Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ITC2), Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (ITD1), 

Basilicata (ITF5), Sicilia (ITG1), Sardegna (ITG2), Del-Alfold (HU33), Malta (MT00), 

Flevoland (NL23), όλες οι περιφέρειες της Αυστρίας πλην Niederosterreich (AT12), 

Zachodniopomorskie (PL42), Bratislavsky kraj (SK01), Ita-Suomi (FI13), Lancashire 

(UKD4), North Yorkshire (UKE2), Leicestershire/Rutland and Northamptonshire (UKF2), 

Lincolnshire (UKF3), Dorset and Somerset (UKK2). Απολύτως παρόμοιες είναι οι 

μεταβολές και ως προς το Δείκτη του ADJUSTMENT VOLATILITD_2. Ως προς τον 

έτερο πόλο των τιμών [όριο Δείκτη στο εκατό (αριθμός 100)] για το 1999 επί 

παραδείγματι αναφέρονται οι Cataluna (ES51), Ile de France (FR10), L0dzkie (PL11) και
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Dolnoslaskie (PL51) σχετικά με το ADJUSTMENT VOLATILITD_1 και επιπλέον αυτών 

οι Slaskie (PL22) και Wielkopolskie (PL41) βάσει του ADJUSTMENT V O L A T IL IT Y . 

Παράλληλη διαγράφεται η πορεία των τιμών των δύο επί μέρους Δεικτών και για τα 

επόμενη έτη της περιόδου αναφοράς31. Οι δε ακραίες και μη αναμενόμενες περιπτώσεις 

ακραίων τιμών είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες. Μοναδική εξαίρεση είναι κατά τον 

ένα πόλο το Thuringen (DEG0) για το 2000 με τιμή του ADJUSTMENT VOLATILITD_J 

στο 1,414 και στον έτερο υψηλό πόλο στο 209,155 για το 2000 και στο 209,412 για το 

2007 σε Andalucia (ES61) ως προς το ADJUSTMENT VOLATILITY _2 ([Μ).

Η ταυτοσημία των δύο υπό εξέταση Δεικτών βρίσκει εφαρμογή και με αναφορά στην 

κυκλική διακύμανση των τιμών του ΣΣΜ (Σχήματα 14α και 14β) . Η Απόκλιση 

διατηρείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, λαμβάνοντας μέγιστη τιμή το 2000 και 

αντιστοίχως ελάχιστη το 2002. Το δε πρότυπο της πόλωσης είναι εξίσου ιδιαιτέρως έντονο 

(Χάρτες 14α και 14β). Ανάλογη ταυτοσημία διαπιστώνεται με την αντιπαραβολή του 

συμβατικού Μέτρου (συνολικός αριθμός μη συμμετεχόντων σε προγράμματα δια βίου 

μάθησης και κατάρτισης ηλικίας 25-64 ετών). Το πρότυπο της πόλωσης και της 31 32

31 Βάσει του ADJUSTMENT VOLATILITD_1 η διακύμανση του ανώτατου και του κατώτατου 

ορίου έχει ως εξής: 2000 με είκοσι τέσσερις (αριθμός 24) χωρικές μονάδες κάτω του δέκα (αριθμός 

10) και τέσσερις (αριθμός 4) άνω του εκατό (αριθμός 100), 2001 με είκοσι πέντε (αριθμός 25) και 

ένα (αριθμός 1) (!), 2002 με είκοσι τέσσερις (αριθμός 24) και μηδέν (αριθμός 0) (!), 2003 με είκοσι 

έξι (αριθμός 26) και ένα (αριθμός 1) (!), 2004 με είκοσι τρεις (αριθμός 23) και δύο (αριθμός 2) (!), 

2005 με είκοσι τρεις (αριθμός 23) επίσης και τέσσερις (αριθμός 4), 2006 με δέκα έξι (αριθμός 16) 

και πέντε (αριθμός 5) και 2007 με είκοσι έξι (αριθμός 26) και επτά (αριθμός 7). Αντιστοίχως, η 

διαχρονική πορεία ως προς το ADJUSTMENT VOLATILITD_2 έχει ως εξής: 2000 με είκοσι δύο 

(αριθμός 22) και επτά (αριθμός), 2001 με είκοσι τρία (αριθμός 23) και δύο (αριθμός 2), 2002 με 

είκοσι δύο (αριθμός 22) και μηδέν (αριθμός 0) (!), 2003 με είκοσι έξι (αριθμός 26) και τρία 

(αριθμός 3), 2004 με δέκα εννέα (αριθμός 19) και τρία (αριθμός 3), 2005 με είκοσι τέσσερα 

(αριθμός 24) και δέκα (αριθμός 10), 2006 με δέκα επτά (αριθμός 17) και έξι (αριθμός 6) και 2007 

με είκοσι πέντε (αριθμός 25) και επτά (αριθμός 7). Μεμονωμένα ή/και πολύ περισσότερο 

συνδυαστικά τούτες οι επί μέρους διακυμάνσεις δίνουν μία πρώτη περιγραφή των αποκλίσεων και 

μία συνολικότερη εικόνα της κατάστασης διαχρονικά.

32 Κατά τη διαδικασία εξαγωγής του ΣΣΜ αφαιρέθηκαν προς αποφυγή αλλοίωσης της τιμής αυτού 

οι L0dzkie (PL11) και Dolnoslaskie (PL51) των ADJUSTMENT VOLATILITD_1 και 

ADJUSTMENT VOLATILITY και οι Slaskie (PL22) και Wielkopolskie (PL41) στο 

ADJUSTMENT VOLATILITD_2 κατά το έτος 1999 και μόνο.
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Απόκλισης παραμένουν, υποδηλώνοντας επί τοις ουσίας το βαθύτερο διαρθρωτικό 

πρόβλημα που αναδεικνύουν οι εν λόγω Δείκτες: Διατήρηση των φαινομένων 

διαρθρωτικής και παραγωγικής υστέρησης και ελλιπής έως ανύπαρκτη διάθεση και τάση 

ατομικής κατάρτισης και εξέλιξης.

max( 108,70)

min(72.34)

Σχήμα 14β: ADJUSTMENT VOLATILITY (employment)
110,00

105.00

100.00

95.00

90.00

85.00

80.00

75.00

70.00

105,34

85,77

1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0

VOLATILITY (empl.
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Χάρτης  HEteDADHESTMENT [][Ι][Ι]ΑΤ[Ι][ΤΠ (economically active population)

’η Γ

[1,2,3] ADJUST_EC01998
ϋ  M =63,28 S=17,58

R dfca·M=40>85 s=1·53 R JW4 M=35·47 s=1'40
I— I 2y=g9 M =29,65 S=1,54 
□  ^ f= g3  M =24,57 S=1,57 
Π  ^ 9 2  M=13,19 S=5,36
'  ̂ Missing values_______

Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

0,36 0,21

[1,i ,3^N0^LLL2003

[1.2.31N0 LLL1999
■  ;j|= ^ ji j= ^ 3 8 1 565,22 S=891036,12

5 s=9ee,°·15
I— I g N |^ M = 1093094,59 S=107342,39

Rdwtt*4·** 3=112955-9°
R  I ^ M f 328280·82 S=126036,66 
I— I ^ = ^ = 7 7 3 2 7 ,7 8  S=39392,90

Missing values______
Coefficients
of spatial autocorrelation 

ar Moran 1-Geary 
0,16 0,12

Made with Philcarto * 2/2/2014 5:12:

ψ —

[1,2,3^ N0__LLL2007
=^561487,50 S=921656,36 

^=1465210,53 S=115396,55 
^=1098821,62 S=105806,56 
^=701346,42 S=116451.09 

s=11514e-19] «,&=97785·71 s=40935'82
-1 Missing values
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Χάρτης d^DADCESTMENT [][Ι][Ι]ΑΤ[Ι][ΤΠ (employment)

.•JcarU.free

[l!2,3] ADJUST_EMPL2003
Μ=62,79 S=18_29

γί^ 4"-,3',35=1·43 β  Μ =37,13 S=1,78
■  ^ j= g 6  Μ =31,16 3=1,63 
Π  ^ = ^ 4  Μ =25,38 3=1,60 
Π  ^ = 8 7  Μ =13,26 S=5,01 
1 -I Missing values

[1,2,31Ν0 LLL1999
β  . ,^ 7 7 0  00 1565,22 S=B91036,125 ,& « 45β194·12 s=9e313'15
I—I ^ ^ = 1 0 9 3 0 9 4 , 5 9  S=107342,39 
□  5 ^ ^ ) ^ 6 8 4 2 0 2 ,3 5  S=112955,90

1 ilea rto .free .fr

[1,2,3] NO LLL2003
M=2524946,88 S=885603,19 
^1456615 ,79  S=77042,02 
^=1118716,87 S=92104,94 
^=696345,16 S=121259,93

■—I «Η r322447·22 3=117243,32
I— I ,N= 7 M=90085,71 S=36067,37
^  Missing values_______

Coeffidents
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,10 0,14
2 0,04 0,20
3 0,07 0,17
4 0,03 0,26
5 0,04 -0,02
6 -0,04 -0,01
7 0,01 0,08
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Γ) Δείκτες ‘ Τιμών1 και ‘Παραγωγής’

‘Κεφαλαίο’ , ‘Επένδυση’, ‘Παραγωγή-Προϊόν ’, ‘Φορολογία - Φορολογικό Περιβάλλον’ κοκ 

είναι ορισμένες μόνο από τις συνιστώσες εκείνες που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο ως 

προς την ταυτότητα και την κατεύθυνση της εθνικής οικονομίας. Τούτες οι επί μέρους 

συνιστώσες προσφέρουν και μία εικόνα, όχι μόνο ως προς την εσωτερική διάρθρωση και 

δομή της οικονομίας ή της παραγωγικής διαδικασίας. Πολλά δε μάλλον προσφέρουν μία 

εικόνα εμβάθυνσης των χαρακτηριστικών εκείνων γνωρισμάτων και των συναφών 

προδιαγραφών που καθορίζουν το βαθμό αποδοτικότητας ‘Κεφαλαίου’, ‘Επένδυσης’, 

‘Παραγωγής-Προϊόντος’, ‘Φορολογίας - Φορολογικού Περιβάλλοντος’. Υπό μία δεύτερη 

ανάγνωση, περισσότερο προσαρμοσμένη στις επιταγές της παρούσας ενότητας των 

Δεικτών-Μέτρων, αποκαλύπτεται ότι το στοιχείο που αναδεικνύουν οι εν λόγω Δείκτες 

σχετίζεται κατά σημαντικό βαθμό με το τελικό αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό- 

επιπτώσεις), των προαναφερόμενων συνιστωσών στην τοπική οικονομία και στην τοπική 

κοινωνία. Τούτο χρήζει πρόσθετης αποσαφήνισης.

Οι αρχικές έννοιες του ‘Κεφαλαίου’, ‘Επένδυσης’, ‘Παραγωγής-Προϊόντος’, και της 

‘Φορολογίας’, είτε αυτούσια είτε πολύ περισσότερο συνδυαστικά, αναδιατυπώνουν την 

τύποις δια-σύνδεση Εισροών-Εκροών στην όλη διαδικασία και συν-διαμορφώνουν τη 

σχέση ανταλλαγής και αλληλεξάρτησης (‘trade-off) μεταξύ Απασχόλησης και 

παραγόμενου Πλούτου-Προϊόντος. Υπό τούτη την έννοια και θεώρηση, είναι απολύτως 

λογικό να υποτίθεται ότι ένα τουλάχιστον τμήμα του παραγόμενου πλούτου-προϊόντος 

κατευθύνεται προς την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής, και συνεπώς τη δημιουργία 

νέων θέσεων Απασχόλησης, και δεν αποτελεί τμήμα μόνο της προσωπικής κεφαλαιακής 

αποταμίευσης ή ακόμα του ατομικού αποθησαυρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα 

αφαιρετικό σχήμα ο παραγόμενος πλούτος-προϊόν ισούται με το άθροισμα Κατανάλωσης 

και Αποταμίευσης, συμπεριλαμβανομένου στη δεύτερη και του προσωπικού 

αποθησαυρισμού, η Κατανάλωση παράγει με τη σειρά της «Νέο» Πλούτο-Προϊόν, μέσω 

ακριβώς της κυκλικής δημιουργίας νέων θέσεων Απασχόλησης. Τούτη η εξίσωση 

(«Παραγωγή» - «Κατανάλωση» - «Αποταμίευση»>) και ο βαθμός και η ένταση με την οποία 

η «Κατανάλωση», ήτοι η διαδικασία επανακεφαλαιοποίησης, χαράσσουν ένα απολύτως 

επιθυμητό και αναγκαίο ενάρετο κύκλο Ανάπτυξης ή όχι, καταδεικνύει το λεγόμενο 

‘κοινωνικό χαρακτήρα του Κεφαλαίου’.

Ουτοπικό ή ρεαλιστικό, τούτο αποτελεί την ‘προστιθέμενη αξία’ των συγκεκριμένων 

Δεικτών. Το «Νέο» στοιχείο εν προκειμένω δεν σχετίζεται μόνο με τις κοινωνικές
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διαστάσεις και συνιστώσες του ‘Κεφαλαίου’ και του τρόπου που ορίζεται η έννοια της 

‘Επένδυσης’ υπό την παρούσα οπτική σκοπιά. Κυρίως συνδέεται με την κατεύθυνση με 

την οποία το οικονομικό-παραγωγικό πρότυπο ή εν γένει το πρότυπο παραγωγής καθορίζει 

και διαμορφώνει το χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας 

(‘ανοικτή’ ή ‘κλειστή’). Η επανακεφαλαιοποίηση και η επαν-Επένδυση στην ουσία 

αποκαλύπτουν το νεωτερισμό, τη διάθεση καινοτομικότητας και την εξελικτική πορεία 

οικονομίας και κοινωνίας και κατά πόσο τίθενται εμπόδια προσαρμογής και κοινωνικής 

ανέλιξης. Κατά συνέπεια κρίνεται η κοινωνική αποδεκτικότητα στο «Νέο» που 

προσκομίζουν ‘Κεφάλαιο’ και ‘Επένδυση

Γ.1) 'Κεφάλαιο’

Με το Δείκτη του EMPLOYMENT EVOLUTION (KNOWLEDGE BASED) 

αποτυπώθηκε η διασύνδεση της Απασχόλησης και ειδικότερα στους τομείς έντασης 

‘Γνώσης’ με την ετήσια διαφορά στο παραγόμενο προϊόν. Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο 

ανάλυσης, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο το ‘Κεφάλαιο’, ως πρωτεύων συντελεστής 

παραγωγής, επηρεάζει και συν-διαμορφώνει την Απασχόληση και ο δυναμισμός που 

αναπτύσσεται μεταξύ τούτων των υποκειμένων. Υπό την ευρεία έννοια του όρου 

‘Κεφάλαιο’, ως σχετική έννοια λογίζεται ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου 

στον κλάδο της Μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των Κατασκευών, και 

στη βάση των ετήσιων διαφορών των τρεχουσών τιμών τους. Αποτελείται δε από τα κατ’ 

οίκον αποκτήματα του παραγωγού, μείον τα διαθέσιμα, είτε τούτα τα αποκτήματα 

αφορούν σταθερά χειροπιαστά ή μη χειροπιαστά ενεργητικά ( ‘fixed tangible and 

intangible assets’). Περικλείουν δε μηχανήματα και εξοπλισμό, οχήματα, κατοικίες και 

άλλα κτήρια. Χρήσιμο είναι να επισημανθεί ότι το συνολικό GFCF όλων των επί μέρους 

τομεακών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει εκτός των προαναφερόμενων στοιχείων και 

συγκεκριμένες προσθήκες στην αξία των μη παραγόμενων ενεργητικών που 

πραγματοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, όπως επί παράδειγμα βελτιώσεις 

στη γη, και στην ουσία λογίζεται ως ένα Μέτρο έμμεσης Μέτρησης της ‘Επένδυσης’ και 

σε μικρότερη κλίμακα της Κατανάλωσης ή/και των Εξαγωγών.

Γ .1 .1
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□APICAL (D □) FDRMADCDN □

Ln

A N N U A L  D IF F E R E N C E S  A T  
T O T A L  SE X  N U M B E R  

O F E M P L O Y M E N T  
A T  M A N U F A C T U R E  

N U T S 2 /A N N U A L  D IF F E R E N C E S  A T  
T O T A L  SE X  N U M B E R  

O F  E M P L O Y M E N T  
O F A LL SE C T O R S

N U T S 2

L n

A N N U A L  D IF F E R E N C E S  A T  
G R O SS F IX E D  C A PITA L  

F O R M A T IO N  
A T  M A N U F A C T U R E

N U T S 2 /A N N U A L  D IF F E R E N C E S  A T  
G R O SS F IX E D  C A PITA L  

F O R M A T IO N  
O F A LL SE C T O R S  

N U T S 2

Εκτός των απαραίτητων διευκρινήσεων με το Δείκτη «από-Κεφαλαιοποίησης» 

επιχειρείται να καταδειχθεί η κατεύθυνση της τοπικής οικονομίας, κατά πόσο 

αντιλαμβάνεται η τοπική κοινωνία τη γενικότερη έννοια της παραγωγής και πως τούτη με 

τη σειρά της μεταφράζεται σε ένα προϊόν και σε μία παραγωγική προσπάθεια. Από την 

απάντηση στο ερώτημα αυτό θα διαφανεί κατά πόσο η τοπική κοινωνία είναι μία κοινωνία 

‘έντασης Κεφαλαίου’ ή αντιθέτως ‘έντασης Εργασίας’ υπό την τυπική διάκριση τούτων στη 

διεθνή ορολογία αντίστοιχων εννοιών. Αναλόγως θα απαιτηθεί εξέλιξη, αναβάθμιση, 

εκσυγχρονισμός, ή αντικατάσταση στον τρόπο οργάνωσης και στις ακολουθητέες 

μεθόδους παραγωγής. Και ο βαθμός της αλλαγής που απαιτείται θα κρίνει σε ένα τρίτο 

κατά σειρά στάδιο ανάγνωσης το επίπεδο προστασίας και οχύρωσης της τοπικής 

παραγωγής έναντι του κινδύνου «από-Επένδυσης» ή «από-Κεφαλαιοποίησης 

(στασιμότητα και εν δυνάμει θύλακες Ανεργίας).

Κατά τη διαδικασία σχηματισμού του εν λόγω Δείκτη και λόγω παντελούς έλλειψης 

πρωταρχικών δεδομένων για Βουλγαρία και Λουξεμβούργο ως προς το GFCF (συνολικό 

και δευτερογενούς τομέα-Μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των 

Κατασκευών), όπως επίσης και για το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2001 και ακολούθως, 

υιοθετήθηκε ως υπόθεση εργασίας ότι η τάση που διαγράφεται στο GFCF να ακολουθεί 

την αντίστοιχη τάση στο GDP, επίσης εκφρασμένο το GDP και σε όμοια του GFCF 

μονάδα μέτρησης (εκατ. €). Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις βασιστήκαν σε ορισμένους 

συντηρητικούς κατά βάση υπολογισμούς, αποφεύγοντας τυχόν ακραίες τιμές, και 

ακολούθησαν μία μάλλον «κανονική» ή «ομαλή» διακύμανση. Παρόμοιες εκτιμήσεις 

πραγματοποιήθηκαν και ως προς τα δεδομένα της Απασχόλησης, όπου εν προκειμένω οι
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μηδενικές τιμές των αρχικών ετήσιων διαφορών ορισμένων περιφερειών-χωρικών 

μονάδων αναφοράς απλώς καταδεικνύουν αφενός την απουσία καταγεγραμμένων 

επίσημων στοιχείων και αφετέρου τη μη μεταβολή μεταξύ των ετών. Ως προς το τελευταίο 

είναι επιβεβλημένο να καταγραφεί ότι ο συγκεκριμένος Δείκτης, ο οποίος περιλαμβάνει 

παραμέτρους ρυθμών μεταβολής των δεδομένων (ετήσιες διαφορές) αναφέρεται στην 

περίοδο 1999-2008, εν αντιθέσει με το σύνολο των υπόλοιπών Δεικτών (1999-2007). 

Τούτο αφορά ασφαλώς στο σύνολο των προγενέστερων και μεταγενέστερων Δεικτών και 

των Μέτρων εκείνων που ενσωματώνουν ετήσιες διαφορές. Χάριν αποφυγής της συνεχούς 

αναφοράς επ’ αυτού θεωρείται εφεξής αυτονόητο. Έχει δε υιοθετηθεί και η τρόπον τινά 

πρόταση-λύση για την αντιμετώπιση των ταυτόσημων αρνητικών μεταβολών, ομοίως των 

INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED και EMPLOYMENT EVOLUTION 

(TECHNOLOGY BASED).

Ως προς το πρόσημο (αρνητική ή θετικό) των τιμών του Δείκτη τούτο σχετίζεται με τις επί 

μέρους αναλογίες (Απασχόληση και GFCF) κάθε περίπτωσης-χωρικής μονάδας. Η 

διακύμανση ιδιαιτέρως των αρνητικών τιμών έχει ως εξής: 1999 με εξήντα πέντε (αριθμός 

65), 2000 με εβδομήντα πέντε (αριθμός 75), 2001 με ογδόντα οκτώ (αριθμός 88), 2002 με 

εβδομήντα επτά (αριθμός 77), 2003 με ογδόντα οκτώ (αριθμός 88) επίσης, 2004 με 

εννενήντα επτά (αριθμός 97) (! Υ), 2005 με εβδομήντα δύο (αριθμός 72), 2006 με πενήντα 

πέντε (αριθμός 55) και 2007 με εβδομήντα δύο (αριθμός 72) όπως και το 2005. Άξιες 

αναφοράς είναι κατά κύριο λόγο οι αποκλίσεις μεταξύ των ετών αναφορικά με τα 

κατώτατα αρνητικά [κάτω του ορίου του μείον εκατό (αριθμός -100] και του αντίστοιχου 

ανώτατου θετικού [άνω του ορίου του συν εκατό (αριθμός +100]. Εν προκειμένω, Kassel 

(DE73) το 2000, Del-Dunantil (HU23) το 2005, Del-Alfold (HU33) το 2002, Groningen 

(NL11) - Slaskie (PL22) - Sydsverige (SE22) το 1999 εμφανίζουν τιμή Δείκτη άνω του 

ορίου πλην εκατό (αριθμός -100). Αντιστοίχως, Sterea Ellada (GR24) το 2002, Voreio 

Aigaio (GR41) το 2001, Nyugat-Dunartul (HU22) το 2007, Centru (RO12) το 1999 είναι 

οι περιπτώσεις με τιμή Δείκτη άνω του συν εκατό (αριθμός +100). Τούτες δεν είναι οι 

μόνες αρνητικές33 ή θετικές34 περιπτώσεις, απλώς είναι εκείνες με εντονότερη απόκλιση

33 Βλ. επί παράδειγμα Nord-Pas-de-Calais (FR30) κατά το 1999, Centru (RO12) το 2006, Zapadne 

Slovensko (SK02) επίσης το 2006, West Yorkshire (UKE4) το 2007, Derbyshire and 

Nottinghamshire (UKF1) κατά το 2004 κοκ.

34 Βλ. ως παράδειγμα Prov. Hainaut (BE32) το 2001, Sterea Ellada (GR24) το 2002, Attiki (GR30) 

το 1999, Regi0n de Murcia (ES62) το 2006, Corse (FR83) το 2005, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
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απο τις σχετικά μεσες διαχρονικές τιμές, οι οποίες προσεγγιστικα διαμορφώνονται πέρις 

του συν/πλην τρία (αριθμός 3).

Η διαδρομή εξέλιξης του Δείκτη βάζει του ΣΣΜ είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη εν 

συγκρίσει των υπολοίπων με τη συνύπαρξη ακραία υψηλών θετικών τιμών και αντίστοιχης 

ακραίας αρνητικής τιμής (□!). Η φαινομενική γραμμικότητα διακόπτεται κατά το 2002, 

ακολούθως λαμβάνει ταχύτατα ανοδική πορεία και στο τελικό τμήμα (2003-2007) μία 

ανάλογη γραμμική διαδρομή, η οποία εντούτοις συνεπάγεται εξαιρετικά σημαντική 

Απόκλιση. Εκείνο που χρήζει αναφοράς είναι το γεγονός ότι ενδεχομένως τούτη η 

συνολική διακύμανση να εμφανίζεται ακραία και μη αναμενόμενη, παρ’ όλα αυτά είναι 

σχετικά περιορισμένη σε σχέση με τις αρχικές τιμές του ΣΣΜ, καθότι έχουν αφαιρεθεί 

περιφέρειες που επιδείνωναν στο μέγιστο βαθμό τις πραγματικές διαστάσεις του 

Συντελεστή35. Τούτη η διαδρομή βρίσκει εν μέρει εφαρμογή (σχηματική απεικόνιση και 

γενικότερη τυπολογία) και υπό το τυπικό (συμβατικό) Μέτρο, ήτοι το συνολικό GFCF, 

συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των κατασκευών. Εντούτοις, τούτο καταγράφει 

σμίκρυνση της Απόκλισης, αν και σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα συνολικά. Ιδιαιτέρως άξια 

αναφοράς είναι η διάχυση αρνητικών τιμών (Χάρτης 15) κατά το 2003 και στο σύνολο 

σχεδόν του ευρωπαϊκού πυρήνα. Η κατάσταση αυτή περιορίζεται εν μέρει το 2007. 

Ανάλογη είναι η εικόνα της πόλωσης και υπό τη βάση του τυπικού Μέτρου, αν και εν 

προκειμένω αναδεικνύεται η βαρύτητα της χωρικής Γειτνίασης μεταξύ περιφερειών της 

δυτικής και της βόρειας Ιταλίας με εκείνες της νότιας Γαλλίας. Οι συγκεκριμένες ροές, 

συνεπώς, και οι σχέσεις μεταξύ των γειτνιαζόντων χωρικών μονάδων δίνουν υπόσταση και 

μορφή στο τελικό πρόσημο των Ανισοτήτων.

(ITC2) το 2003, Luxembourg (Grand-Duche) (LU00) το 1999, Podkarpackie (PL32) το 2000, 

Lubuskie (PL43) το 2003, Nord-Vest (RO11) το 2002, Sud -  Muntenia (RO31) το 2004, Vychodne 

Slovensko (SK04) τη διετία 1999-2000, Mellersta Norrland (SE32) το 2005, East Wales (UKL2) το

2001 κοκ.

35 Εν προκειμένω Sydsverige (SE22) το 1999, Prov, Oost-Vlaanderen (BE23) - Kassel (DE73) 

Centra (RO12) - Vest (RO42) το 2000, Voreio Aigaio (GR41) το 2001, Sterea Ellada (GR24) το

2002 κοκ. Συνολικά, για όλη την υπό εξέταση περίοδο έχουν αφαιρεθεί δεκαέξι (αριθμός 16) τιμές 

του Δείκτη.
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Χάρτης 15: CADTAD (DE) □□□ΜΑΤΕΕΝ

[1,2,3] (DE) FORMATION1999
■  «  Μ=6,97 S=8,21
□  ^ 7  Μ=1.90 S=0,04
□  ^ 1 4 5  Μ=0,79 S=0,47
£ □  Μ—0,52 S=0,38
□  'jsJ=3 Μ=-1,55 S=0,03

■ 'jbii μ~3'81 s=2·45
J  Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

1 0,00 0,21
2 -0,02 0,24
3 -0,01 -0,02
4 -0,01 -0,20
5 -0,01 0,35
6 -0,02 -0,09
7 0,00 0,27
Θ 0,00 0,31
9 -0,01 0,06

10 -0,02 0.16
Surfaces of the rectangles of the hhtofparn 
ore proportional to the cwert of spatial units 
computed on each dess defined on the variable: 
'(DE) FORWATIQN19991 
maximum -146 or the dass n- 4

Made with Phllcarto * 2/2/2014 5:40:3

[1,2,3] GFCF1999
■  i |§ ! ijP j$ =2594S'45 S=25102,39

S  ι9ί « · 11530·'3 s-763·77
Ξ  τ β ι ί ί ί " " 3735·63 s-675·33
I— I h)|B4 0 M  =6546,21 S=776,20
□  2̂ ^ m=4134·79 S=772,82
□  * iy = p  M =1443,71 S=734,99

 ̂ Missino values

Order Moran 1-Geary
1 0,18 -0,29
2 0.06 -022
3 0,11 -0,32
4 0.08 -0,88
5 0,03 -0,61
6 0.00 -0,61
7 0,03 0,23
8 -0,05 -0,79
9 -0,08 -0,22

10 -0.06
Surfaces of the rectangles of the hlstoffam 
are proportional hj the count of spatial units 
computed on each dess defined on the variable: 
■QFCF1999'
maximum = 89 on the dass n“ 1

Mads with Phllcarto * 2/2/2014 5:43:5: htip://phllcarto.frss.fr

[1,2,3] (DE) FORMATION2003
■  M=5,65 S=6,50
■  β = 2  M=1,88 S=0,02 
□  ^ 1 2 8  M=0.61 S=0,42 
£ □  °fj=pe M=-0,52 S=0,34 
β  ^  M=-1,54 S=0,07
■  M=-6,21 S=5,49 

Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

1 0,14 -0,11

Surfaces of the rectangles of the hfstouam 
are proportional to the comt of spatial units 
computed on ear* dess defined on the verial 
'(OE) FORMAT ION2D03' 
maximum - 128 or the dass n- 4

Made with Phllcarto * 2/2/2014 5:41:4J μμ 1 httpiJ

[1,2,3] GFCF2003
■  'Μ ® ™ ™  8=14012,14

■  iSfiifer1’534·55 8-Β74·Η
I—I e W f ^ M ^ 185·87 S=673,31 
Π  ^ |^ Μ = β β 3 0 ,5 7  S=760,24 
£ □  ^ « = 3 9 6 5 , 6 2  $=703,30 
□  ^ = ^ 7  M=1545.43 S=746.88 

Missing values

Order Moran 1-Geary
1 0,17 0,13
2 0.10 0.04
3 0,16 0,29
4 0.10 0.39
5 0,08 0,17
6 0.02 -0,10
7 0,06 -0,02
8 -0.01 0,26
9 -0,07 -0,39

10 -0.02 0.21
Surfaces of the rectangles of the htstofpam 
are proportional to the count of spatial unfte 
computed on eedr dees defined on the varied 
■GFCF20031
maximum -  77 on the class n* 1

http://phllca rto.free.fr

[1,2,3] GFCF2007
■  Η ξ ||Ρ = 2 « « ,β 1  8=13953,05

5 «Ατ11848·55 s=533'37
IS I M=9108,81 S=813,11

Ξ  ^ “ ■es72·32 s-“ 7·02
I—I 2$fj& 8M=4123·23 S=734,88 

1— 1 Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation 

Moran 1-Gaary 
0,15 0,18
0,07 
0,13 
0,08 
0,07

0,13

0,01
0,04
-0,04
0,03
0,22

Surfaces of the rectangles of the hlstofyam 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each dass defined on the variable: 
■GFCF2007'

67 on the dass n° 2

' 2/2/2014 5:48:4i ip://philcarto. tree.fr
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Γ.1.2

CAPITAL RDDDNDD CIRCLE □

ι— * 
2

G R O S S  R E T U R N  O F  
T H E  E M P L O Y E D  

C A P I T A L  
f a s  a  a/a  s h a r e }  

N U T  SO

T O T A L  T A X  W E D G E  
O N  L A B O U R  C O S T S  

f a s  a  a/a  s h a r e )  
N U T  SO

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους προσέλκυσης Επενδύσεων και εγκατάστασης ενός 

ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε μία περιοχή σχετίζεται με το εργατικό 

(μισθολογικό) κόστος. Η διεθνής και η εγχώρια βιβλιογραφία έχει πολλάκις αναδείξει τη 

βαρύτητα που διαδραματίζει το εργατικό κόστος και τη σύνδεση αυτού με την τελική 

απόφαση χωροθέτησης μίας παραγωγικής δραστηριότητας. Το ερώτημα, εντούτοις, που 

τίθεται αφορά στην έκταση κατά την οποία το εργατικό κόστος αποτελεί τον πλέον 

κρίσιμο παράγοντα ως προς τη χωροθέτηση των Επενδύσεων και εν γένει των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων ή αντιθέτως αποτελεί μία πρόφαση «από-Επένδυσης» και 

μία εν εξελίξει διαδικασία επανατοποθέτησης. Τούτο εξετάζει ο παρόν Δείκτης 

συνδυάζοντας εθνικά και περιφερειακά δεδομένα. Ορισμένες διευκρινήσεις επί των επί 

μέρους συστατικών του κρίνονται αναγκαίες. Καταρχήν, η Ακαθάριστη Απόδοση του 

Απασχολούμενου Κεφαλαίου (Gross Return of the Employed Capital) των μη 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, πάντοτε προ φόρων, περιλαμβάνει το Ακαθάριστο 

Διαχειριστικό Απόθεμα διαιρούμενο διά των κύριων χρηματοπιστωτικών στοιχείων του 

Παθητικού. Τα στοιχεία τούτα με τη σειρά τους αφορούν τρέχουσες καταθέσεις, 

ασφάλιστρα χρεών (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών παραγώγων), δάνεια και 

μερίδια λοιπών μετοχών. Κατά δεύτερον, το Total Tax Wedge στα εργατικά κόστη μετρά 

τη σχετική φορολογική επιβάρυνση για έκαστο απασχολούμενο, ο οποίος ανήκει στη 

χαμηλή μισθολογική βαθμίδα, με βάση το μισθό που λαμβάνει, ενώ τέλος η Μέση 

Απόκλιση Τετραγώνου στο GFCF περιλαμβάνει τον Ακαθάριστο Σχηματισμό Παγίου 

Κεφαλαίου για το σύνολο των δραστηριοτήτων NACE ανά έτος (τιμές σε χιλ. 

ECU/EURO).
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Συναρτήσει του προγενέστερου Δείκτη, επί του παρόντος υπογραμμίζεται εμμέσως ότι τα 

βασικά εθνικά χαρακτηριστικά στο 'Κεφαλαίο’ και στη φορολόγηση της αμοιβής της 

'Εργασίας’ (μισθοί) καθορίζουν το βαθμό προσελκυστικότητας 'Κεφαλαίου’ και την 

Απασχόληση. Στην ουσία πρόκειται για μία περιγραφόμενη διαδικασία top-down (από το 

ανώτερο προς το κατώτερο επίπεδο) διάχυσης των ευκαιριών η των εμποδίων στην 

Ανάπτυξη και στην Επένδυση. Πέρα από τη διερεύνηση της βαρύτητας των εθνικών 

παραγόντων αξίζει να επισημανθούν και ορισμένες έτερες πτυχές του εν λόγω Δείκτη. 

Κατά κύριο λόγο, εξαιτίας της απουσίας δεδομένων ως προς το GFCF για μία ομάδα 

χωρών (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ρουμανία) οι σχετικές 

επ’ αυτών εκτιμήσεις βασίσθηκαν στην τάση ως προς την παραγωγικότητα της 'Εργασίας’ 

ανά εργατοώρα, εκφρασμένη τούτη σε GDP (εκατ. PPS). Αφετέρου, οι τιμές-εκτιμήσεις 

των συγκεκριμένων κρατών-μελών συνδέονται άμεσα μεταξύ τους ή/και αντιστοίχως με 

εκείνες ομοειδών κρατών, υπό την έννοια ότι περιγράφουν υπο-σύνολα ή υπο-ομάδες 

χωρών: Βουλγαρία-Ρουμανία, Ελλάδα-Κύπρος, Λουξεμβούργο-Βέλγιο, Μάλτα-Κύπρος, 

Ρουμανία-Σλοβακία. Κατ’ ουσία, ταυτίζουμε την εξέλιξη του Labour Productivity per hour 

worked με εκείνη στο Gross Return of the Employed Capital, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα μίας πληρέστερης τάσης στο βασικό Δείκτη του CAPITAL REVENUE 

CIRCLE.

Πέραν τούτων από τη σχετική επισκόπηση των τιμών του Δείκτη και αναφορικά με τις 

τιμές αυτού σε σχέση με το ανώτατο καθοριζόμενο όριο του δέκα (αριθμός 10) 

παρατηρείται μία περιορισμένης έκτασης μεταβολή της «οικογένειας» των χωρικών 

μονάδων NUTS2 από τις οποίες συντίθεται. Ενώ για το έτος εκκίνησης (1999) οι σχετικές 

περιπτώσεις-περιφέρειες είναι λίγο έως αρκετά αναμενόμενες36, κατά τα επόμενα έτη 

προστίθενται και έτερες τούτων, που με μία πρώτη ματιά φαίνονται μη λογικές ή έστω μη 

αναμενόμενες: Jihovychod (CZ06) το 2006, Anatoliki Makedonia/Thraki (GR11) το 2007, 

Kentriki Makedonia (GR12) το 2005, Peloponnisos (GR25) το 2006, Emilia-Romagna 

(ITD5) το 2001, Campania (ITF3) το 2002, Sicilia (ITG1) το 1999, Latvija (LV00) και 

Lietuva (LT00) τη διετία 2005-2006, Slaskie (PL22) επίσης τη διετία 2005-2006,

36 Βλ. επί παραδείγματι κατά το 1999 Karlsruhe (DE12), Southern and Eastern (IE02) και μάλιστα 

όλη την περίοδο αναφοράς πλην του 2007, Cataluna (ES51), Andalucia (ES61), lie de France 

(FR10) και επανεμφάνιση τη διετία 2001-2002, Piemonte (ITC1), Lombardia (ITC4), Veneto 

(ITD3), Mazowieckie (PL12), Inner London (UKI1), Outer London (UKI2) και Hampshire and Isle 

of Wight (UKJ3).
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Bucuresti -  Ilfov (RO32) τα έτη 2004 και 2006, Bratislavsky kraj (SK01) το 2006, 

Zapadne Slovensko (SK02) τη διετία 2004-2005 και Stredne Slovensko (SK03) το 2006. 

Τούτο, εντούτοις, περικλείει μία λογικοφανή και σχετικά πειστική εξήγηση. Σε 

αντιδιαστολή με τις περιπτώσεις των περιφερειών των δυτικοευρωπαϊκών κρατών-μελών η 

υψηλή τιμή του Δείκτη δεν εκπλήσσει37 38, ομοίως τούτο (δηλαδή η υψηλή τιμή άνω του 

ορίου δέκα) δεν θα πρέπει να δημιουργεί αμφιβολίες, καθότι πρόκειται για περιπτώσεις 

περιφερειών NUTS2 Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), των οποίων οι 

εγχώριες και τοπικές οικονομίες βρίσκονταν σε φάση μετασχηματισμού των δομών τους 

και προέκριναν νέους και συχνά ολότελα διαφορετικούς με το παρελθόν τρόπους 

οργάνωσης της παραγωγικής τους διαδικασίας. Επί τοις ουσίας, αναδεικνύεται η φυσική 

εξέλιξη και μετάλλαξη της οικονομίας, απόρροια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του 

ευρωπαϊκού οικονομικού-παραγωγικού κεκτημένου. Αξίζει εν τέλει να αναφερθεί ότι η 

υψηλότερη τιμή του Δείκτη, και μάλλον μη αναμενόμενη ως προς το μέγεθος αυτής, 

καταγράφεται σε Karlsruhe (DE12) κατά το 2000 (αριθμός 78, 643) (! Π).

Συναρτήσει των ανωτέρω, η γενική διακύμανση των τιμών του ΣΣΣ αναδεικνύει ένα 

περιορισμό του εύρους της Απόκλισης και εν τέλει μία σταθεροποίηση αυτής σε 

ενδιάμεσα προς υψηλά επίπεδα (Σχήμα 16). Εντούτοις, το εσωτερικό πρότυπο εμφάνισε 

σημαντική μεταβολή, ιδιαιτέρως κατά την αρχική περίοδο διερεύνησης. Καταγράφεται μία 

κατάσταση υψηλής έως ακραία υψηλής πόλωσης κατά την υπο-περίοδο 1999-2001, 

λαμβάνοντας μέγιστη τιμή το 2000 . Ακολούθως εμφανίζει μία σχετική γραμμικότητα 

στη διακύμανση. Τούτο το πρότυπο επιβεβαιώνεται και στο Χάρτη 16: Εμφανής και 

σημαίνουσα συγκέντρωση περιφερειών στις ανώτερες τάξεις μεγέθους, με μία διασπορά στο 

σύνολο σχεδόν του ευρωπαϊκού ‘Χώρου’. Αντιθέτως, η εικόνα φαίνεται να μεταστρέφεται 

κατά το 2007, όπου αφενός περιορίζεται ο αριθμός και η έκταση των ανώτερων βαθμίδων 

αφετέρου παρατηρείται συγκέντρωση χαμηλών τιμών γενικά.

37 Βλ. λοιπές περιφέρειες NUTS2 σε Γερμανία, Ισπανία, μικρότερο βαθμό σε Γαλλία, Ιταλία, 

Αυστρία [Wien (AT13)] ή/και Κάτω Χώρες [Gelderland (NL22)].

38 Τούτη η πόλωση εδράζεται στο χάσμα μεταξύ τιμής Δείκτη σε Karlsruhe (DE12) (78,643) (!!!) 

έναντι των υπολοίπων NUTS2 περιφερειών, ανεξαρτήτως της αντίστοιχης Απόκλισης των ίδιων 

περιφερειών και εκείνων με τιμή Δείκτη άνω του ορίου δέκα (αριθμός 10).
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Χάρτης  HEECADEXAD ΠΕΠΕΝΠΕ CEDCDE

r
i.//philcarto.free.fr

[1,2,3] CAPITAL_REVENUE19&J
■  8ΐ Μ=8,64 S=3,20 
d  Jif=316 M-5,22 S=0,23
■  ^ = 3 4  M=4'42 S=0.20
□  J j= 4 0  M=3,60 S=0,20
□  ^ = 3 2  M=2,87 S=0,20
□  ^ = 7 9  M-1.70 S=C,59

 ̂ Missing values________
Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,23 0,30
2 0,10 0,20
3 0,07 0,22
4 0,05 0,28
5 0,00 0,03
6 -0,02 0,15
7 -0,02 0,26
8 -0,02 0,19
9 -0,03 0,05

10 -0,03 0,02

Γ.2) ‘Επένδυση’

Γ.2.1

INVESTMENT 
PER PERSON EMPLOYED 

AT MANUFACTURE 
NUTS2

GROSS INVESTMENT 
INTANGIBLE GOODS 
AT MANUFACTURE 

NUTS2

ANNUAL DIFFERENCES OF 
MANUFACTURE 

(GVA)
NUTS2

\
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Αδιαμφισβήτητα, βάσει και των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων όπως τούτες 

δομήθηκαν με το πέρασμα των ετών, ο τομέας παραγωγής που δίνει το ρυθμό και την 

κατεύθυνση μίας οικονομίας είναι ο Δευτερογενής, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι 

αποτελεί ένα τομέα δραστηριότητας με παραγόμενα απτά αποτελέσματα-αγαθά.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο της Μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 

Κατασκευών, εξετάζεται η αλληλεξάρτηση συνολικής Επένδυσης ανά εργαζόμενο και της 

αντίστοιχης Ακαθάριστης Επένδυσης ανά παραγόμενο αγαθό σε σχέση με το ρυθμό 

μεταβολής του GVA (ετήσιες διαφορές). Τούτη η αλληλεξάρτηση που αναπτύσσεται 

μεταξύ των επί μέρους συνιστωσών του Δείκτη INVESTMENT LAUNCH προσφέρει μία 

σφαιρική εικόνα ως προς το βαθμό και το δυναμισμό της αποδοτικότητας μίας Επένδυσης, 

συναρτήσει πάντοτε και των προγενέστερων και συμπληρωματικών Δεικτών. Εκείνο στο 

οποίο, εντούτοις, δίνεται ξεχωριστή έμφαση είναι η αποτύπωση του τρόπου και της 

εξέλιξη της παραγωγής, ήτοι ο βαθμός με τον οποίο το ακολουθούμενο αναπτυξιακό 

πρότυπο ευνοεί την «επαν-Επένδυση» τόσο στον Ανθρώπινο Παράγοντα (Απασχόληση) 

όσο και στην ίδια τη φύση και την έννοια της παραγωγής (τελικό αγαθό). Συνεπώς, η 

στόχευση παραμένει στην κατάδειξη της σχέσης και τη δια-σύνδεση Επένδυσης και 

‘Κεφαλαίου’ και επομένως τη διοχέτευση-μεταφορά αυτής, ή έστω ενός τμήματός της, και 

προς την Απασχόληση. Μέσω του είδους και του περιεχομένου της παραγωγής 

αποτυπώνεται το πρότυπο τοπικής εξέλιξης και η αναγκαιότητα συνεχούς προσαρμογής, οι 

οποίες συνοψίζονται στην εξής πρόταση-πρόκληση: Επένδυση στον ανθρώπινο 

συντελεστή.

Εν αντιθέσει με τη συνήθη διαδρομή τούτος ο Δείκτης-Κριτήριο «Ανάπτυξης» δίνει μία 

κατ’ ουσία εικόνα ως προς ένα «ενάρετο κύκλο Ανάπτυξης». Προς επίρρωση τούτου έχει 

ακριβώς επιλεγεί η ενσωμάτωση των ετήσιων διαφοροποιήσεων στο GVA σε 

Μεταποίηση-Κατασκευές, ώστε να καταδειχθεί εν προκειμένω η διαχρονική ετήσια 

εξέλιξη αυτών και συνεπώς οι αρνητικές τιμές στο σκέλος του GVA να αντικατοπτρίζουν 

αντίστοιχες αρνητικές τιμές και στο Δείκτη συνολικά. Επικεντρώνεται, επομένως, η 

προσοχή στη σχέση αλληλεξάρτησης ή/και σχέση ανταλλαγής (‘trade-off) μεταξύ 

Επένδυσης - Παραγωγής - Απασχόλησης. Ορισμένες εκτιμήσεις επί του GVA σε 

Μεταποίηση-Κατασκευές βασίσθηκαν στην τάση του Real Growth Rate of the Regional 

GVA, εκφρασμένο τούτο βάσει των αντίστοιχων ετήσιων διαφορών του προηγούμενου 

έτους. Τούτο, και συναρτήσει ορισμένων αντιστοιχήσεων, προκρίθηκε ως πρόταση-λύση η 

ταύτιση ή συμπόρευση των τάσεων μεταξύ περιφερειακών χωρικών μονάδων και μεταξύ 

κρατών-μελών [Μάλτα-Κύπρος, περιφέρειες της Βουλγαρίας της περιόδου 1999-2006,
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North Eastern Scotland (UKM5) με Eastern Scotland (UKM2) και σε ένα δεύτερο στάδιο 

Highlands and Islands (UKM6) με Eastern Scotland (UKM2) για το Ηνωμένο Βασίλειο 

και τέλος Hamburg (DE60) με Bremen (DE50) στη Γερμανία]. Ως τελική παρατήρηση 

αξίζει να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος Δείκτης έχει υπολογισθεί και με βάση τη Μέση 

Απόκλιση Τετραγώνου στο μεταποιητικό GVA μεταξύ των αντίστοιχων ετών, αλλά λόγω 

της ειδικής κατεύθυνσης που επιλέγουμε να τονίσουμε προκρίθηκαν ακριβώς οι ετήσιες 

διαφορές στο GVA. Μία ανάγνωση των τιμών των δύο αλληλοσυνδεόμενων Δεικτών μάς 

αποκαλύπτει σχετικά συναφείς και ομοειδείς τιμές και μόνο το αρνητικό πρόσημο στο 

μεταποιητικό GVA διαφοροποιεί το τελικό αποτέλεσμα αυτών. Ομοίως αναδεικνύονται 

αποκλίσεις άξιες λόγου συγκρίνοντας το Δείκτη του INVESTMENT LAUNCH με τον 

αντίστοιχο Δείκτη του CAPITAL REVENUE CIRCLE, λαμβάνοντας μία περιγραφή της 

κατάστασης σε σχέση με τη διάρθρωση της τοπικής οικονομίας και κυρίως τη δυναμική, 

το χαρακτήρα και το υπόβαθρο των αλλαγών που επιχειρήθηκαν ή δεν επιχειρηθήκαν και 

επί τοις ουσίας έμειναν απλές προθέσεις.

Πέραν τούτων χρήσιμη κρίνεται η ανάγνωση ως προς τη διακύμανση των τιμών 

αναφορικά τόσο ως προς τις περιφέρειες καθαυτές όσο και ως προς το πρόσημο των 

αλλαγών. Ως μία γενική διαπίστωση αποτυπώνεται και επί του παρόντος ένα σημαντικό 

εύρος ακραίων μεταβολών τόσο μεταξύ των ετών (ιδίως διετία 2006-2007) όσο και 

μεταξύ των περιφερειακών ακολουθιών (με εξαίρεση τις περιφέρειες του Ηνωμένου 

Βασιλείου). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1999-2007 περιφέρειες NUTS2 με τιμή άνω 

του ορίου δέκα (αριθμός 10) ήταν διαδοχικά: 1999 με τριάντα δύο (αριθμός 32) και κυρίως 

σε Ελλάδα, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο, 2000 με δέκα τρεις (αριθμός 13), 2001 

και 2002 με οκτώ (αριθμός 8), 2003 με δέκα πέντε (αριθμός 15) και κατά βάση σε 

Ηνωμένο Βασίλειο, 2004 με δέκα επτά (αριθμός 17), 2005 με δώδεκα (αριθμός 12), 2006 

με είκοσι τρεις (αριθμός 23) (!) και 2007 με πενήντα τέσσερις (αριθμός 54) (!) κυρίως 

λόγω της αρνητικής μεταβολής των περιφερειών NUTS2 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκ 

παραβολής, οι αντίστοιχες αρνητικές τιμές λόγω της σχετικής μεταβολής στο μεταποιητικό 

GVA έχουν ως εξής: 1999 με δέκα τρεις (αριθμός 13) και κυρίως σε περιφέρειες της 

Γερμανίας, 2000 με εξήντα τέσσερις (αριθμός 64) (!), 2001 με εννενήντα πέντε (αριθμός 

95) (!), 2002 με εκατό δέκα επτά (αριθμός 117) (!□), 2003 με είκοσι έξι (αριθμός 26), 

2004 με τριάντα δύο (αριθμός 32), 2005 με τριάντα έξι (αριθμός 36), 2006 με είκοσι έξι 

(αριθμός 26) και 2007 με τριάντα τέσσερις (αριθμός 34).

Από τις σχετικές παρατηρήσεις των τιμών, οι υψηλότερες εξ αυτών (όριο άνω του εκατό 

αριθμός 100) καταγράφεται σε Dytiki Makedonia (GR13) κατά τα έτη 1999 και 2001, σε
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Ionia Nisia (GR22) την τριετία 1999-2001, σε Voreio Aigaio (GR41) το 2000 και σε Malta 

(MT00) το 2007. Μάλιστα η τιμή σε Ionia Nisia (GR22) το 2000 είναι και η υψηλότερη 

όλης της περιόδου (αριθμός 400,990) (HU). Άξια αναφοράς είναι και η περίπτωση του 

Groningen (NL11), όπου ενώ κατά το 2005 εμφάνιζε τιμή θετική (αριθμός +89,887) κατά 

το επόμενο έτος του 2006 κατέγραφε τιμή αρνητική, και μάλιστα σχετικά σημαντική 

(αριθμός -29,099) (CCC). Κατά κάποιο τρόπο, ο ολικός Δείκτης φαίνεται να αντισταθμίζει 

τις αρνητικές ετήσιες μεταβολές στο μεταποιητικό GVA με εξαίρεση ορισμένες 

περιπτώσεις, οι οποίες εντούτοις είναι ελάχιστες και σποραδικές.

Υπό μία γενική διαπίστωση φαίνεται η πορεία του ΣΣΜ να προσιδιάζει εν μέρει με την 

αντίστοιχη του CAPITAL (DE) FORMATION: Υψηλή Απόκλιση σε αρχικό βαθμό και 

εκτίναξη αυτής το 2002 λαμβάνοντας μέγιστη τιμή. Ακολούθως το πρότυπο διαφοροποιείται 

εν μέρει. Τούτο που αδιαμφισβήτητα αποτυπώνεται είναι μία συνύπαρξη ακραίας θετικής 

και ακραίας αρνητική Απόκλισης. Η δε πόλωση λαμβάνει το 2007 μία εξαιρετικά ακραία 

αρνητική τιμή. Τούτο είναι απόρροια των τιμών του Δείκτη στο Ηνωμένο Βασίλειο39. Το 

χωρικό πρότυπο κατανομών είναι εξίσου ενδιαφέρον (Χάρτης 17). Παρατηρείται μία 

σχετική συγκέντρωση σε ενδιάμεσες και προς χαμηλές τιμές για το σύνολο σχεδόν του 

ευρωπαϊκού 'Χώρου' Παρ' όλα αυτά, η ακραία μεταβολή το 2007 έχει αντίκτυπο και στη 

χωρική κατανομή. Αναδεικνύεται εν προκειμένω μία εμφανής συγκέντρωση αρνητικών 

τιμών Δείκτη αφενός στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, 

αφετέρου σε τμήματα της Σκανδιναβικής και εν μέρει της Πορτογαλίας, της Γερμανίας, 

της Ελλάδας κοκ.

39 Σε γενικές γραμμές, το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει τις υψηλότερες αρνητικές τιμές για το 

σύνολο της υπό εξέταση περιόδου. Μάλιστα, όχι μόνο σε εύρος αρνητικών, αλλά και ως προς τον 

αριθμό των περιφερειών. Ιδιαιτέρως, το πρόβλημα καταγράφεται κατά το 2007 σε Herefordshire, 

Worcestershire and Warwickshire (UKG1) (-11,325) και Outer London (UKI2) (-36,483) (CH), 

όπου ο ΣΣΜ λαμβάνει αντίστοιχη ακραία αρνητική τιμή.
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Σ χήμα 17: IN V E ST M E N T  L A U N C H
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min(3311,66)

1999 2000 2001 2002 ■ 2004 ■ 2006
INV. LAUNCH M M 2 8 5 1 ,· 91,90 M M 70,39 -3311,6
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Χάρτης 17: INVESTM ENT LAUNCH

Δ) Δείκτες Κοινωνικής Διαστρωμμάτωσης

Από την αναλυτική και εμπεριστατωμένη απεικόνιση των περιγραφόμενων Δεικτών και 

Κριτηρίων αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο η σημαντικότητα ορισμένων ενδογενών 

παραγόντων, υπό την έννοια ότι τούτοι οι παράγοντες κατά πλειοψηφία σχετίζονται με τα 

ατομικά χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού και τα οποία προστατεύουν, 

αποτρέπουν, αναβάλλουν, καθυστερούν κοκ την ένταξη αυτού στην κρίσιμη μάζα των 

ανέργων ή των μερικώς απασχολούμενων. Στην πράξη, και λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες 

καίριες επισημάνσεις και οπτικές θεωρήσεις που εξειδικεύθηκαν κατά την προηγούμενη
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ενότητα των Δεικτών-Μέτρων, επί του παρόντος προσεγγίζεται το ζήτημα των 

Ανισοτήτων από τη σκοπιά του εξωτερικού οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Διερευνάται και αποσαφηνίζεται η βαρύτητα των εξωγενώς καθοριζόμενων παραγόντων, 

οι οποίοι αφορούν στη 'Φορολογία’, στην κατανομή του Εισοδήματος (πρωτογενή και 

δευτερογενή κατανομή) βάσει της ' Φορολογίας’, στη δημοσιονομική πολιτική και το 

εφικτό (ή υλοποιήσιμο) των Στόχων που τούτη θέτει αντιστοίχως. Τούτο που αξίζει 

πραγματικά να υπογραμμισθεί είναι ότι με την οικογένεια των προτεινόμενων Δεικτών και 

τις συνιστώσες που περικλείουν ανασχηματίζεται το οικονομικό και κοινωνικό ανάγλυφο 

των Ανισοτήτων, λόγω ακριβώς των παραγόντων εκείνων που είναι αποτέλεσμα της 

ασκούμενης φορολογικής, δημοσιονομικής-εισοδηματικής και κοινωνικής πολιτικής και 

των σχετιζόμενων με την εγχώρια αγορά 'Εργασίας’ συνθηκών.

Κατά την παρούσα ενότητα αναδεικνύονται έννοιες, όπως επί παράδειγμα το 'κοινωνικό 

χρηματικό απόθεμα’, ο βαθμός προσαρμοστικότητας της πολιτικής, η ανταπόκριση του 

προτύπου κατανάλωσης στις επικρατούσες εσωτερικές οικονομικές συνθήκες, αλλά και 

συνήθειες, κοκ. Η νεωτερικότητα και η 'προστιθέμενη αξία’ εδράζεται στον τρόπο με τον 

οποίο οι επί μέρους συνιστώσες και διαστάσεις κάθε Δείκτη, αυτούσια ή/και συνδυαστικά, 

αναδιατυπώνουν την έννοια και το περιεχόμενο της 'Φτώχειας’. Υπό το πρίσμα των 

προκλήσεων που θέτει η σύγχρονη εποχή προσεγγίζουμε καταστάσεις που περιγράφουν τη 

'Φτώχεια’, κυρίως δε τη διαδικασία διαμέσω της οποίας δύναται να παραχθεί 'Νέα 

Φτώχεια’, ως το αποτέλεσμα εκείνο της επίδρασης (impact) των εξωγενώς καθοριζόμενων 

παραγόντων. Για το σκοπό τούτο, αποφεύγουμε τις μονοσήμαντες προσεγγίσεις της 

'Φτώχειας’ επί τη βάση του ορίου του 60% και χαράσσουμε περισσότερο ρεαλιστικές 

ποσοτικές μετρήσεις, που περιγράφουν το όλο φαινόμενο σφαιρικά.

Δ.1) ' Φορολογία’ και Εισόδημα’’

Γ.1.1

□AD BDRDDN □

S E C O N D A R Y  D I S T R I B U T I O N  
O F  T H E  I N C O M E  A C C O U N T  
O F  P R I V A T E  H O U S E H O L D S  

N U T S 2

P R I M A R Y  D I S T R I B U T I O N  
O F  T H E  I N C O M E  A C C O U N T  
O F  P R I V A T E  H O U S E H O L D S  

N U T S 2

* ( I M P L I C I T  \  
T A X  R A T E  \ 
O N  I N C O M E  I 

N U T S O  /
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Το ερώτημα το οποίο καλείται να διελευκάνει ο παρόν Δείκτης σχετίζεται με το βαθμό 

στον οποίο η φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών καθορίζει, πέραν του ατομικού και 

το οικογενειακό πρότυπο Κατανάλωσης και Αποταμίευσης, το νοούμενο ως 'κοινωνικό 

χρηματικό α π ό θ ε μ α και τον τρόπο με τον οποίο τούτο κατευθύνεται προς το κοινωνικό 

σύνολο. Επί μέρους επεξηγήσεις των συνιστωσών του Δείκτη χρήζουν αποσαφηνίσεων: Η 

κατανομή δεύτερης τάξης του Εισοδήματος των ιδιωτικών νοικοκυριών40 στην ουσία 

μετρά το διαθέσιμο αυτών Εισόδημα. Είναι το ισοζύγιο του Εισοδήματος πρώτης τάξης, 

ήτοι:

Διαχειριστικό Απόθεμα / [Μικτό Εισόδημα + Αποζημίωση των εργαζομένων + 

(Λαμβάνον Εισόδημα από Ιδιοκτησία -  Πληρωτέο Εισόδημα από ιδιοκτησία)],

και της αναδιανομής αυτού τοις μετρητοίς. Τούτες οι μεταβιβάσεις συνιστούν τις 

πληρωτέες Κοινωνικές Εισφορές, τα λαμβάνοντα κοινωνικά οφέλη σε μετρητά, τους 

πληρωτέους τρέχοντες Φόρους Εισοδήματος και πλούτου, όπως επίσης και λοιπές 

μεταβιβάσεις.

Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνει Κοινωνικές Μεταβιβάσεις σε είδος, προερχόμενες από 

οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης ή λοιπά μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-θεσμούς 

που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά. Αντιστοίχως, η κατανομή του Εισοδήματος πρώτης 

τάξης41 αναφέρεται στο Εισόδημα των νοικοκυριών που παράγεται απευθείας από τις κάθε 

είδους αγοραίες μεταβιβάσεις και ειδικότερα την αγορά και πώληση παραγωγικών 

συντελεστών. Τούτο με τη σειρά του περιλαμβάνει την αποζημίωση των εργαζομένων, επί 

παράδειγμα το Εισόδημα από την τρόπον τινά πώληση της 'Εργασίας’ ως συντελεστής 

παραγωγής. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά επίσης λαμβάνουν Εισόδημα από 'Κεφάλαια’, όπως 

τόκους, ενοίκια και μερίσματα, ή από το καθαρό διαχειριστικό αυτών απόθεμα και την 

αυτό-Απασχόληση. Στην ουσία, οι τόκοι και τα πληρωτέα ενοίκια καταγράφονται ως 

αρνητικά στοιχεία για τα νοικοκυριά. Το ισοζύγιο όλων τούτων των μεταβιβάσεων 

συνιστά το Εισόδημα πρώτης τάξης των ιδιωτικών νοικοκυριών.

Όσον αφορά στο Implicit Tax Rate που επιβαρύνει το Εισόδημα τούτο περιλαμβάνει το 

άθροισμα όλων των άμεσων και έμμεσων φόρων των εισφορών εργοδοτών και

40 Αφορά μόνο καθαρές χρήσεις αυτού από τα νοικοκυριά (χιλ. ECU/EURO).

41 Αφορά μόνο στο καθαρό διαχειριστικό Εισόδημα και το καθαρό διαχειριστικό απόθεμα επίσης 

εκφρασμένο (χιλ. ECU/EURO).
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εργαζομένων, που καθορίζονται από την Απασχόληση του εργατικού Εισοδήματος, 

διαιρούμενο διά τη συνολικά αποζημίωση των εργαζομένων. Αναφέρεται δε σε 

εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε ένα ‘οικονομικό Χώρο’ και η οποία 

Απασχόληση με τη σειρά της αυξάνει τους αναλογούντες φόρους στους μισθούς και στις 

σχετικές μισθολογικές πληρωμές. Υπολογίζεται μόνο για το απασχολούμενο εργατικό 

δυναμικό, εξαιρώντας τη φορολογική επιβάρυνση των κοινωνικών εισφορών.

Επί τοις ουσίας με το Δείκτη TAX BURDEN χαράσσεται ένα αθροιστικό Μέτρο που κατά 

προσέγγιση αποτυπώνει το μέσο επίπεδο της αποδοτικής φορολογικής-φοροδοτικής 

επιβάρυνσης του Εισοδήματος που προέρχεται από την ‘Εργασία’ και κατά συνέπεια του 

τμήματος εκείνου του Εισοδήματος που παράγεται ως το αποτέλεσμα της συμμετοχής στο 

εργατικό δυναμικό και απομένει σε μία οικονομία, μετά την αφαίρεση των φόρων. Τούτο 

το ‘υπόλοιπο’ (‘residual’) αποτελεί ένα εν δυνάμει κριτήριο προσδιορισμού της εργατικής 

Κινητικότητας, στο βαθμό που η ‘Φορολογία'’ στο Εισόδημα ευνοεί ή δυσχεραίνει την 

αλλαγή στη χωροθέτηση-εγκατάσταση των εργαζομένων, πέρα από άλλα δυνητικά ή/και 

υπαρκτά εμπόδια Κινητικότητας. Εκτιμήσεις επί του Δείκτη για το σύνολο της 

εξεταζόμενης περιόδου αναφοράς αφορούσαν πρωτίστως στις εισοδηματικές συνιστώσες 

(πρωτογενής και δευτερογενής εισοδηματική κατανομή) σε Κύπρο, Λουξεμβούργο και 

Μάλτα. Βασίσθηκαν δε στη διαχρονική τάση της αντίστοιχης εθνικής συνιστώσας του 

Implicit Tax Rate.

Εκτός των σχετικών ανωτέρω διευκρινήσεων εκείνο που χρήζει επισήμανσης είναι η 

διακύμανση των τιμών του Δείκτη ούτως, ώστε να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης αυτών. 

Με μία αρκετά αφαιρετική διάκριση ο Δείκτης φαίνεται να κατασταλάζει σε δύο επί 

μέρους «οικογένειες» τιμών, τις υψηλές (άνω του ορίου δέκα-αριθμός 10) και εκείνες 

πέριξ του έξι (αριθμός 6) όπου συναντάται η πλειοψηφία των περιφερειών. Καταρχήν, και 

επεκτείνοντας τη μόλις προηγηθείσα επισήμανση περί εκτιμήσεων, η τριάδα των κρατών- 

μελών που απαρτίζεται από Κύπρο-Λουξεμβούργο-Μάλτα εμφανίζει τις χαμηλότερες 

τιμές του Δείκτη συνολικά για όλη την περίοδο, με εξαίρεση την τριετία 2005-2007, όπου 

η Κύπρος φαίνεται να ακολουθεί ένα μέσο επίπεδο τιμών όμοια εκείνο των λοιπών 

περιφερειών. Τούτο διαμορφώνεται πέριξ του έξι (αριθμός 6). Στην αντίπερα όχθη, και 

αναφορικά με τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Δείκτης λαμβάνει τιμή άνω του ορίου του 

δέκα (αριθμός 10), οι αντίστοιχες παρατηρήσεις κρίνονται λίγο έως αρκετά σταθερές με το 

πέρασμα του ‘Χρόνου’. Αφενός ο αριθμός των περιφερειών με τιμή άνω του εν λόγω ορίου 

είναι περιορισμένος και αφετέρου δεν διαπιστώνεται κάποια σημαντική διαφοροποίηση ως 

προς την οικογένεια των σχετικών περιφερειών. Κατά κύριο λόγο, πρόκειται για το
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σύνολο των περιφερειών της Δανίας [πλην του Nordjylland (DK05) για την υπο-περίοδο 

2003-2007 και Syddanmark (DK03) και Midtjylland (DK04) για το 2002], ομοίως για το 

σύνολο των περιφερειών της Σουηδίας [πλην του Sydsverige (SE22) κατά το 2007], Etela- 

Suomi (FI18) σε Φινλανδία (πλην του 2004), South Western Scotland (UKM3) με 

εξαίρεση την τριετία 2005-2007 και North Eastern Scotland (UKM5) μόνο για τα έτη 

2002-2002 και 2006 στο Ηνωμένο Βασίλειο κοκ. Συναφείς περιπτώσεις εντοπίζονται σε 

Γερμανία και Πορτογαλία.

Εκείνο, εντούτοις, που οφείλουμε να επισημάνουμε είναι η σχετικά μη ομαλή έως 

ανορθόδοξη διακύμανση των τιμών στην περίπτωση των περιφερειών της Ελλάδας. Πέραν 

του γεγονότος ότι εντοπίζονται οι χαμηλότερες τιμές του Δείκτη42 οι ανάλογες 

διακυμάνσεις μεταξύ ορισμένων χρονικών υπο-περιόδων (επίπεδο τριετίας) είναι έντονες 

έως ένα βαθμό ακραίες. Επί παραδείγματι, Kriti (GR43) την υπο-περίοδο 2003-2005 

υιοθετώντας ένα κυκλικό πρότυπο διακύμανσης ή/και Attiki (GR30), όπου εκτός των 

άλλων κατά το 2006 εμφανίζει εξίσου την υψηλότερη τιμή του Δείκτη και ως προς το 

σύνολο της σχετικής χρονολογικής σειράς (1999-2007) και ως προς το σύνολο των υπό 

εξέταση περιφερειών NUTS2, με τιμή πλησίον του σαράντα επτά (αριθμός 47,289) (!Μ). 

Σύμφωνα με τη διαχρονική μεταβολή του ΣΣΜ αποκαλύπτεται μία μερική παραδοξότητα: 

Ταυτοσημία ενδιάμεσης Απόκλισης κατά την αρχική και την τελική υπο-περίοδο. Τούτο 

βρίσκει εφαρμογή και στις αντίστοιχες ελάχιστες και μέγιστες τιμές43. Grosso modo, η 

Απόκλιση διατηρείται σε όμοια επίπεδα, κινούμενη σε σχετικά κατώτερες τάξεις μεγέθους, 

εν αντιθέσει με το εσωτερικό πρότυπο μεταβολής. Εντούτοις, η χωρική κατανομή είναι 

αποκαλυπτική: Έντονη πόλωση και cluster σε Γερμανία, Σκανδιναβία και Βαλτική. Στο 

αντίθετο άκρο, χαμηλές τάξεις μεγέθους στον ανατολικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων 

των ΧΚΑΕ και της Ελλάδας. Στο δε υπόλοιπο ευρωπαϊκό 'Χώρο’ παρατηρούνται 

ενδιάμεσες προς ανώτερες τάξεις, με εξαίρεση εν μέρει την Ιβηρική.

42 Βλ. κατά το 2002 Ionia Nisia (GR22) (τιμή 1,639) και Voreio Aigaio (GR41) (τιμή 1,605).

43 Αμφότερες των περιπτώσεων, η Απόκλιση εδράζεται στην τιμή Δείκτη που λαμβάνει η Attiki 

(GR30) έναντι των υπολοίπων (1999:48,546 και 2007:47,289).
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Χάρτης 18: TAD DDDDEN

[1,2,31 ΤΑΧ_ΒΙ
Η  M =m :

BURDEN 1999
Μ=10,26 S=O,70

□  Μ =8,70 S=0,25
□  7^= 40 Μ=7,74 S=0,25
□  ^ 6 2  Μ =8,81 S=0,28
□  ^ 2 3  Μ=5,71 S=0,28
□  f i= 5 3  Μ =4,51 S=0,73

[1,2,3] TAX_BURDEN2003
H  M=10,37 S=1,50
□  ^ j= 4 7  M=8,74 S=0,22
□  ^ = 4 2  M=7,78 S=0,27 
H  ^ j= 5 1  M=6,71 S=0,25
□  j f e 2 5  M=5.93 S=0,29
□  ^ 5 4  M=4.50 S=0,87
I— I Mlsslna values

Coefficients Coefficients
of spatial autocorrelation of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

. f  j B r
Order Moran 1-Geary

2 0,44 0,68 1 *  .  ^ j jg  4 2 0,40 0,70
3 0,29 0,52 * ■% V - 7 3 0,24 0,50
4 0,20 0,38 4 0,21 0,46
5 0,07 0,25 5 0,08 0,33
6 0,04 0,19 6 0,02 0,22
7  0,00 0,13 '  - i j i f t g g S r C r  . λ 7 -0,05 0,14
8 -0,06 0,08 8 -0,10 0,10
9 -0,20 0,00 9 -0,25 -0,02

10 -0,30 -0,16 10 -0,31 -0,10
of the rectangles of the histogram 

to the count of spatial units 
computed on each class defined on the vartet 
TAX_BURDEN1999· 
maximum = Θ2 or the class n” 3

u[faces of the rectangles of the histogram 
re proportional to the court of spatial ur" 

computed on each class defined on the \ 
TAX_BURDEN2003'

Made w ith Philcarto *  4/2/2014 11:36:0I Made with Philcarto * 4/2/2014 11:37:04Ττμ

[1,2,31 TAX_BURDEN2007
■  ^ j jp 2  M=10·82 S=1,49 
Π  ^ = 6 4  M=8,72 S=0,25
□  ^ = 5 0  M=7,75 S=0,28 
EH ^ 5 2  M=6,85 S=0,26
□  ^ = 2 7  M=5,76 S=0,31
□  ^ 4 7  M=4,69 S=0,67 

j  Missing values

J = = “

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,51 0,71
2 0,43 0,67
3 0,26 0,49
4 0,20 0,41
5 0,08 0,26
6 0,01 0,11
7 -0,04 0,01
8 -0,06 0,05
9 -0,19 -0,01

10 -0,26 -0,12
of the histogram 

to the count of spatial units 
computed on each class defined on the vartat 
rTAX_BURDEN2007' 
maximum = 64 on the class n' 6

Made w ith Philcarto *  4/2/2014 11:37:57[ττμ

Δ.1.2

Όπως αποτυπώνεται από το Δείκτη TAX BURDEN εξίσου η πρωτογενής και η 

δευτερογενής κατανομή του Εισοδήματος των ιδιωτικών νοικοκυριών διαμορφώνουν εν 

πολλοίς το διαθέσιμο αυτών Εισόδημα. Κατά το αρχικό στάδιο προσέγγισης του Δείκτη 

INCOME RESIDUAL επικεντρωνόμαστε στην ανάλυση των σταδίων σχηματισμού και 

στις εναλλακτικές διαδρομές που ακολουθήθηκαν στην πορεία. Έναντι της συγκεκριμένης 

τελικής επιλογής έχει υπολογισθεί τούτος και με βάσει το Ακαθάριστο Πραγματικό 

Προσαρμοζόμενο Διαθέσιμο Εισόδημα των ιδιωτικών νοικοκυριών, αλλά σε εθνικό
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επίπεδο (NUTS0)44. Για λόγους συνάφειας των σχετικών δεδομένων προκρίθηκε η λύση 

του περιφερειακού διαθέσιμου Εισοδήματος, ώστε το σύνολο αυτών να απαντάται σε 

ομοειδή και κοινή χωρική μονάδα αναφοράς.

RDSHDDAL, □

( A B O L U T E  V A L U E  O F T H E  
A N N U A L  D I F F E R E N C E S  O F T H E  

S E C O N D A R Y  D I S T R I B U T I O N  
O F T H E  I N C O M E  A C C O U N T  
O F  P R I V A T E  H O U S E H O L D S  

N U T  3 2

\

L n  -

V

A B S O L U T E  V A L U E  O F T H E  
A N N U A L  D I F F E R E N C E S  O F T H E  

D I S P O S A B L E  I N C O M E  
O F T H E  P R I V A T E  H O U S E H O L D S  

N U T S 2

(

)

A B S O L U T E  V A L U E  O F T H E  
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Στην πράξη και εφαρμόζοντας διάφορες εναλλακτικές, οι αντίστοιχες ετήσιες διαφορές 

των τριών εισοδηματικών συνιστωσών εκφράστηκαν σε Απόλυτες Τιμές και ακολούθως 

σε ένα δεύτερο στάδιο υπολογίστηκαν οι αντίστοιχοι Λογάριθμοι αυτών, ώστε να 

καταλήξουμε στην εξαγωγή της μεταξύ αυτών Απόκλισης. Αρνητικές τιμές του Δείκτη 

συνδέονται μόνο με το τελικό αποτέλεσμα (πρόσημο) των δύο επί μέρους Λογαρίθμων. 

Αξίζει δε να επισημανθεί ότι τούτοι οι δύο Λογάριθμοι φέρουν ομοίως αρνητικό πρόσημο 

και ως προς το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου αναφοράς και ως προς το σύνολο των 

χωρικών μονάδων NUTS2 (□!).

Από τη σχετική επισκόπηση των αρνητικών τιμών του INCOME RESIDUAL χρήζει 

ιδιαίτερης αναφοράς η περίπτωση που οριοθετείται περίπου κατά το μέσο της περιόδου 

και συγκεκριμένα κατά το έτος 2003, όπου παρατηρείται το εξής φαινόμενο: Με εξαίρεση 

τις περιφέρειες Attiki (GR30) και Kriti (GR43) σε Ελλάδα και Tees Valley and Durham 

(UKC1) στο Ηνωμένο Βασίλειο όλες οι λοιπές περιφέρειες φέρουν αρνητικό πρόσημο στο 

Δείκτη (□!). Παραμένοντας επί των σχετικών αρνητικών τιμών τούτες εμφανίζουν τη 

μέγιστη τιμή στις περιπτώσεις των Ionia Nisia (GR22) (αριθμός -3,964) και Voreio Aigaio

44 Τούτο περιλαμβάνει το κατά κεφαλήν προσαρμοζόμενο διαθέσιμο Εισόδημα των ιδιωτικών 

νοικοκυριών και των μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων-θεσμών που εξυπηρετούν τούτα τα 

νοικοκυριά διαιρούμενο διά της κατά κεφαλήν τρέχουσας Ατομικής Κατανάλωσης των 

νοικοκυριών. Όλο δε τούτο το πηλίκο διά του συνολικού αριθμού των κατοίκων (‘resident 

population’).
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(GR41) (αριθμός -4,174) κατά το έτος 2001 και Luxembourg (Grand-Duche) (LU00) 

(αριθμός -5,029) κατά το έτος 2003. Αvτιστοίχως, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες 

ο Δείκτης εμφανίζει τιμή κάτω του μηδενός (αριθμός 0) ή/και τις προαναφερόμενες 

περιπτώσεις αρνητικών τιμών οι σχετικές διακυμάνσεις ως προς το συνολικό αριθμό των 

δύο επί μέρους περιπτώσεων45.

Πέραν τούτων των σχετικών αναφορών επί των τιμών το κυρίαρχο ζητούμενο έγκειται στη 

συνεισφορά αυτού ως Μέτρο Μέτρησης των Ανισοτήτων. Επί του σημείου τούτου είναι 

άμεση και εμφανής η διασύνδεση Φορολόγησης-Κατανάλωσης-Αποταμίευσης. Εκτός 

αυτών, εισάγουμε την έννοια του 'εισοδηματικού υπόλοιπου’ ή/και το λεγόμενο 

'εισοδηματικό κατακάθι’ κατά κυριολεξία του όρου, το οποίο εξαρτάται κυρίως από το 

εθνικό φορολογικό περιβάλλον (φορολογικό καθεστώς), όχι τόσο με το προγενέστερο 

περιεχόμενο περί 'κοινωνικού χρηματικού αποθέματος’. Με μία βαθύτερη ανάγνωση 

δίδεται η δυνατότητα διερεύνησης των Στόχων εκπλήρωσης των δημοσιονομικών 

πολιτικών και της νοούμενης δημοσιονομικής εξυγίανσης. Τούτο το στοιχείο και προ της 

έξαρσης της δημοσιονομικής κρίσης μάς δηλώνει κατά πόσο ένα νοούμενο 

'φορομπηχτικό’ Κράτος για να επιτύχει ορισμένους βασικούς δημοσιονομικούς Στόχους 

(Κριτήρια απορρέοντα από τη Συνθήκη ΕΕ και το Σύμφωνο Δημοσιονομικής 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης), τούτοι οι Στόχοι περνάνε μέσα από μία εσωτερική (εθνική) 

διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής υποβάθμισης. Αναλόγως ασφαλώς των 

αποκλίσεων στο διαθέσιμο Εισόδημα και στην κατανομή αυτού ανά τάξη τούτος ο 

Δείκτης λειτουργεί ως ένας προάγγελος της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής κρίσης. Επί τοις 

ουσίας, ο βαθμός προσαρμογής και η αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών Στόχων ή 

αντιθέτως η μη προσαρμογή και η μη αποδοτικότητα αυτών συνιστούν, πέρα από την * 32

45 Ως προς τις περιφέρειες με αρνητικό πρόσημο τιμής η σχετική ακολουθία έχει ως εξής: 1999 με 

δέκα επτά (αριθμός 17) και όλες εν προκειμένω τις περιφέρειες της Ελλάδας, 2000 με δέκα 

(αριθμός 10) και επίσης σημαντικό αριθμό ελληνικών περιφερειών, 2001 με τριάντα δύο (αριθμός

32) και κατά πλειοψηφία γερμανικών και ελληνικών περιφερειών, 2002 με τριάντα (αριθμός 30), 

2003 με ό,τι αναφέρεται ανωτέρω, 2004 με δέκα πέντε (αριθμός 15) και την τριετία 2005-2007 με 

οκτώ (αριθμός 8) αντιστοίχως. Ως προς τις περιφέρειες με τιμή κάτω του μηδενός (αριθμός 0) η 

ακολουθία αυτών έχει ως εξής: 1999 με είκοσι τέσσερις (αριθμός 24), 2000 με τριάντα οκτώ 

(αριθμός 38), 2001 με σαράντα πέντε (αριθμός 45) και κυρίως από Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο, 

2002 με πενήντα τέσσερις (αριθμός 54) (!), 2003 με μόλις δύο (αριθμός 2) τις Latvija (LV00) και 

Tees Valley and Durham (UKC1), 2004 με τριάντα (αριθμός 30), 2005 με σαράντα επτά (αριθμός 

47), 2006 δέκα οκτώ (αριθμός 18) και 2007 με είκοσι τρεις (αριθμός 23).
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αδήριτη αναγκαιότητα επανασχεδιασμού του συνόλου της ευρωπαϊκής πολιτικής, ένα 

ευδιάκριτο πρόσθετο κοινωνικό βάρος, ένα αυξανόμενο πραγματικό κίνδυνο ‘νέας 

Φτώχειας’ και ένα νέο τύπο κοινωνικής απομύζησης. Φυσικά, τούτη η πραγματική ή 

δυνητική ‘νέα Φτώχεια’ αποτελεί ένα συστατικό του κρίκου της ολικής ‘Φτώχειας’, για 

την οποία δίδεται ακολούθως ιδιαίτερη βαρύτητα (Δείκτης UNEMPLODMENT- 

POVERTY TRAP CIRCLE).

Ένα κυκλικό πρότυπο διακύμανσης καταγράφει ο ΣΣΜ (Σχήμα 19α). Κατά τη συνολική 

εξεταζόμενη περίοδο πιστώνεται σμίκρυνση της Απόκλισης σε ενδιάμεσα επίπεδα. 

Εντούτοις, παρατηρούνται σημαντικές εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Τούτο είναι εμφανές 

τα έτη 200146 και 2003. Έναντι του τυπικού (συμβατικού) Μέτρου, ήτοι το διαθέσιμο 

εισόδημα των ιδιωτικών νοικοκυριών, η εικόνα συμβαδίζει με την παρουσία ενός 

αντίστοιχου κυκλικού προτύπου (Σχήμα 19β). Παρ’ όλα αυτά, η Απόκλιση διαχρονικά 

κινείται σε εξαιρετικά υψηλά, έως ακραία, επίπεδα. Λαμβάνει δε μέγιστη τιμή το 2004, 

όπου ο σχετικός Δείκτης INCOME RESIDUAL επανέρχεται στα προ του 2003 επίπεδα. 

Αναφορικά των χαρτογραφικών απεικονίσεων αποκαλύπτονται δύο ουσιώδεις παράμετροι 

(Χάρτης 19). Αφενός την κυριαρχία αρνητικών τιμών του Δείκτη κατά το 2003 για το 

σύνολο των περιφερειών NUTS2, με εξαίρεση Latvija (LV00) (θετική τιμή 0,154) (!!!). 

Αφετέρου η δε γενική κατάσταση επανέρχεται εν μέρει στις αντίστοιχες σχετικές 

κατανομές του 1999, αλλά σε τούτη την περίπτωση σε Γερμανία και στο ανατολικό τμήμα 

του Ηνωμένου Βασιλείου οι υψηλές τάξεις δίνουν τη θέση τους σε ενδιάμεσες τάξεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι Kentriki Makedonia (GR12), Dytiki Makedonia (GR13) 

(συνολική μέγιστη: -1,084), Ionia Nisia (GR22), Limousin (FR63), Luxembourg (Grand- 

Duche) (LU00) και Malta (MT00) εμφανίζουν αρνητικές τιμές το 2007. Έναντι του 

τυπικού Μέτρου η γενική εικόνα διαφοροποιείται. Παρατηρείται ένα πρότυπο κατανομής 

των ανώτερων βαθμίδων στον ευρωπαϊκό πυρήνα και σε επί μέρους τμήματα σε Ηνωμένο 

Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, και σε Ισπανία. Αντιθέτως, καταγράφεται 

ένα cluster ενδιάμεσων και χαμηλών τιμών στον ανατολικό ευρωπαϊκό τομέα (ΧΚΑΕ, 

Ελλάδα και τμήματα της Σκανδιναβικής).

46 Τούτο εδράζεται στη συνύπαρξη θετικών και αρνητικών τιμών Δείκτη σχηματοποιώντας εν 

μέρει δύο πόλους αναφοράς: Αφενός Pays de la Loire (FR51) (7,774) και Lietuva (LT00) (6,131) 

και αφετέρου Ionia Nisia (GR22) (-3,964) και Voreio Aigaio (GR41) (-4,174).
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Χάρτης 19: INCOME RESIDUAL

Made with Philcarto * 2/2/2014 7:12:4β μμΓ httfffjffii

□  Qfy=2 Μ=1,27 S=0,34
Π  Μ=0,13 S-0,03

£ □  Μ^ 0'64 S=0·31
□  "fcl=Tl82 Μ =-2,01 S=0,83
|—I -5.70 '
1— 1 Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,45 0,58
2 0,43 0,54
3 0,37 0,43
4 0,24 0,29
5 0.21 0.19
6 0,10 0,15
7 0.03 0.12
8 -0,01 0,14
9 -0.02 -0.07

10 -0,11 -0,09
Surfaces of the rectangles of the histogram
are proportional to the count of spatial units
computed on each class defined on the variable :
■INCJ3ESID2003·
maximum = 182 on the class n° 1

Made wtth Philcarto * 2/2/2014 7 : 1 3 : 4 8 ^

[1,2,31 DISPOSABLE JNCOME1999
■  S=29378.76
"  ^ ^ = 3 3 3 5 4 , 5 1  8=1579,12 
I—I ^= ^1^ = 2 6 8 0 5 ,2 9  S=1814,27

Ξλ
1—1 1$K
□

1=20489,47 S=2036,23 
1=14549,15 S=1617,49 

ΐ'Μ=4705,91 S=2525,11miMissing values

i//ph ilcarto.tfee.fr

1,2,3^ DISPOSABLEJN COM E2003
P=62904,45 S=33040,87 
1=33409,62 3=1551,04 
1=27103,33 S=1620,77 
1=19989,44 S=1849,50 
1=14117,68 3=2055,26 

M=5273.85 S=2354.99 
j  Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,27 0,22
2 0,16 0,17
3 0,18 0,28
4 0,13 0,30
5 0,07 0,04
6 0,00 -0,08
7 0,04 -0,05
8 -0,02 0,14
9 -0,11 -0,40

10 -0,08 0,18

[1,2,31 DISPOSABLE JNCOME2007
Π  ^ | ^ $ = ββ743·12 S=37415.39

ϊ « 4 ι ι ί ' =33251·27 8 = ,7 3 β ·35 
Ξ ί ΐ 7 ΐ ΐ ί ΐ ΐ ί ' =282Κ'Μ  8=,640'8βI—I | ^ = 2 0 7 4 1·00 S=1739,92

Ξ  i t y / r f -14318'43 8=,3« ' 25
I—I jy jrg l M=6753,95 S=2601,41 
I— I Missing values________

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,23 0,20
2 0,14 0,16
3 0,16 0,28
4 0,11 0,33
5 0,07 0,09
6 0,00 -0,05
7 0,04 -0,01
8 -0,02 0,20
9 -0,09 -0,37

10 -0,05 0,21
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Δ.1.3

/  /  RECEIVED PROPERTY INCOME \  \
OF PRIVATE HOUSEHOLDS NUTS2

-  PAIED PROPERTY INCOME /  \
\OF PRIVATE HOUSEHOLDS NUTS2/ AVERAGE VALUE

1 OF GOODS'IMPORTS
2 '■ AND EXPORTS

PRIMARY DISTRIBUTION (as a % of GDP) ,
OF THE INCOME ACCOUNT λ NUTSO '

OF PRIVATE HOUSEHOLDS
(PPCS per inhabitant)

NUTS2 }

Υπό το πρίσμα των κάθε είδους και μορφής χρηματικών συναλλαγών της οικονομίας σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο διαμορφώνεται ένας κύκλος και μία ροή ανταλλαγών 

μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή. Τούτος ο κύκλος και τούτη η ροή δίνουν σαφείς 

πληροφορίες ως προς την κατεύθυνση και την ένταση-δυναμισμό των χρηματικών 

συναλλαγών και αναδεικνύουν την αλληλοσύνδεση αυτών με τις συνολικές αγοραίες 

συναλλαγές, όπως τούτες απεικονίζονται μέσω της κατανομής πρώτης τάξης του 

Εισοδήματος των ιδιωτικών νοικοκυριών σε Μονάδες Μέτρησης PPCS ανά κάτοικο.

Από την πλευρά της, η αναλογία χρηματικών και αγοραίων συναλλαγών και ο βαθμός 

στον οποίο η κάθε εθνική οικονομία διοχετεύει ένα τμήμα του πλούτου ή γενικά του 

προϊόντος που παράγει σε Εισαγωγές αγαθών σκιαγραφεί μία εικόνα ως προς τον τρόπο 

οργάνωσης της παραγωγής και το επικρατόν καταναλωτικό πρότυπο. Ταυτοχρόνως, και με 

αναφορά στη διάρθρωση της εθνικής κατά βάση οικονομίας, δίνεται η δυνατότητα 

διάκρισης μεταξύ 'εθνικού και τοπικού προτύπου’ υπό την έννοια της διαφοροποίησης 

της τοπικής οικονομίας. Λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη το μερίδιο των Εισαγωγών 

αγαθών στο εθνικό προϊόν και το υπόλοιπο του Εισοδήματος σε τοπικό-περιφερειακό 

επίπεδο σχηματίζεται ένας Δείκτης Μέτρησης της 'καθαρής αξίας του Εισοδήματος’ και 

αναδιατυπώνεται η σχέση Κατανάλωσης-Παραγωγής-Επένδυσης.

Με μία δεύτερη ανάγνωση δύναται ο ερευνητής να εξάγει ορισμένα συμπεράσματα και ως 

προς το χαρακτήρα της οικονομίας ( 'κλειστή’ ή 'ανοικτή’) με βάση τον όγκο των 

συναλλαγών και το μέγεθος των Εισαγωγών. Εν τέλει, προσμετρώντας όλες τις 

πληροφορίες λαμβάνεται ένας Δείκτης Ανταπόκρισης του τοπικού κατά βάση 

Εισοδήματος στο ισοζύγιο του συνολικού εθνικού προϊόντος. Συμπληρωματικά, τούτο το 

εγχείρημα αποτύπωσης του χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας, όπως καθορίζεται από το 

εθνικό παράγοντα αναφοράς (Εισαγωγές και Εξαγωγές), συμπληρώνεται και με βάσει την
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αντίστοιχη αναλογία του τομέα των Υπηρεσιών (Εισαγωγές και Εξαγωγές) στο ΛΕγχΠ. 

Προκρίνουμε, εντούτοις, τη διάσταση της ' υλικής’ ή απτής και όχι της 'άυλης’ συμμετοχής 

στο εθνικό προϊόν, ώστε να καταστεί περισσότερο διακριτά η διαδρομή και η γενικότερη 

τάση του τρέχοντος καταναλωτικού προτύπου. Ως γενική παρατήρηση ο Δείκτης 

INCOME INTEGRATION χαράσσει ένα μωσαϊκό τιμών και περιφερειών με διάκριση 

επί μέρους «οικογενειών». Τυχόν σποραδικές τιμές του Δείκτη με αρνητικό προσημο, επί 

παράδειγμα κατά το 1999 σε Dugozapaden (BG41) και Midtjylland (DK04), κατά το 2000 

σε Severozapaden (BG31) - Dugozapaden (BG41) - Kentriki Makedonia (GR12) - Ipeiros 

(GR21) - Ionia Nisia (GR22) - Dytiki Ellada (GR23) - Sterea Ellada (GR24), το 2001 σε 

έξι ελληνικές περιφέρειες, κατά το 2003 σε Sj^lland (DK02) και Nordjylland (DK05), το 

2004 σε Sud-Muntenia (RO31), το 2006 σε Vychodne Slovensko (SK04), τη διετία 2006

2007 σε Border/Midland and Western (IE01) κοκ, εξαρτώνται από το αντίστοιχο αρνητικό 

πρόσημο της διαφοράς μεταξύ λαμβάνοντος και πληρωτέου Εισοδήματος από ιδιοκτησία 

των ιδιωτικών νοικοκυριών. Κατά κύριο λόγο, τούτες οι αρνητικές τιμές συναντώνται σε 

περιφέρειες της Βουλγαρίας, της Δανίας και της Ελλάδας, όπως δηλώνεται και από την 

αμέσως προγενέστερη παράθεση ορισμένων συναφών περιπτώσεων.

Λντιστοίχως χρήσιμες διαπιστώσεις εξάγονται παρατηρώντας αφενός τον αριθμό και τη 

σύσταση των περιφερειών με τιμή Δείκτη κάτω του μηδενός (αριθμός 0) και αφετέρου των 

περιφερειών που λαμβάνουν τιμή άνω του δέκα (αριθμός 10). Στην πρώτη των 

περιπτώσεων, και για λόγους οικονομίας του χώρου, περιοριζόμαστε στη σχετική 

συνολική διαχρονική διακύμανση: 1999 με εβδομήντα τρεις (αριθμός 73) περιφέρειες, 

2000 με πενήντα (αριθμός 50), 2001 με πενήντα οκτώ (αριθμός 58), 2002 με εξήντα τρεις 

(αριθμός 63), 2003 με εβδομήντα τέσσερις (αριθμός 74), 2004 με εβδομήντα τρεις 

(αριθμός 73), 2005 με εβδομήντα εννέα (αριθμός 79), 2006 με εξήντα τέσσερις (αριθμός 

64) και 2007 με εξήντα επτά (αριθμός 67). Βάσει της σχετικής προσέγγισης τούτες οι 

περιπτώσεις αναφέρονται κατά κύριο λόγο στις περιφέρειες της Βουλγαρίας, της Δανίας, 

της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας και της 

Σουηδίας. Τούτη η σχετική σύμπλευση αρνητικών η/και χαμηλών τιμών ορισμένων επί 

μέρους κρατών-μελών προσφέρει τη δυνατότητα «ομαδοποίησης» ή έστω σύστασης μίας 

αντίστοιχης κατηγορίας τρόπον τινά προβληματικών τιμών. Εν αντιθέσει, αναδεικνύονται 

περιφέρειες με αρκετά υψηλές τιμές (άνω του δέκα-αριθμός 10), όπου και κατά την 

περίπτωση αυτή αθροίζονται σε μία συστάδα σχεδόν οι ίόιες, με ελάχιστες εξαιρέσεις 

τόσο ως προς το έτος εμφάνισης τόσο και ως προς τα μέλη αυτής της κατηγορίας. 

Συνήθως πρόκειται για Stuttgart (DE11), Oberbayern (DE21), Dusseldorf (DEA1), Koln
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(DEA2), Arnsberg (DEA5), Ile de France (FR10), Piemonte (ITC1), Lombardia (ITC4), 

Veneto (ITD3), Emilia-Romagna (ITD5), Lazio (ITE4) και Campania (ITF3). Για την 

ακρίβεια η περιφέρεια της Lombardia (ITC4) είναι εκείνη όπου παρατηρούνται και οι 

υψηλότερες τιμές του Δείκτη για όλη την περίοδο αναφοράς, σταθερά δε άνω του ορίου 

είκοσι (αριθμός 20) (!) και κορύφωση αυτού το 2006.

Αν και ο ΣΣΜ ακολουθεί και στην περίπτωση του Δείκτη ένα κυκλικό πρότυπο 

διακύμανσης, εντούτοις η συνολική διαχρονική πορεία εξέλιξής του πιστοποιεί την 

παρουσία έντονης Απόκλισης (Σχήμα 20 και Χάρτης 20). Τούτη δε κινείται σε εξαιρετικά 

υψηλά, έως ακραία επίπεδα, λαμβάνοντας μέγιστη τιμή Συντελεστή κατά το 2007. Η όλη 

εικόνα παραπέμπει στην αμέσως προγενέστερη ανάλυση. Παρ’ όλα αυτά, πέρα από την 

ακραία Απόκλιση και πόλωση μεταξύ των περιφερειών αναδεικνύεται ένα έτερο γεγονός: 

Το 2003 ως έτος αναφοράς (ελάχιστη τιμή Συντελεστή).
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Χάρτης 20: N CDM E NTEGDATEEN

[1,2,3] IN CJNTEG RATI ΟΝ 1999
■  Μ=7,3β S=3,02
□  3̂ = 9 Μ =3,84 S=0,20 
Π  ^ 2 3  Μ =3,09 S=0,22
□  ^ = 4 2  Μ =2,38 S=0,21
□  ^ = 1 4 0  Μ=0,91 S=0.56

Missing values
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Older Moran 1-Geary

1 0,37 0,39

Surfaces of the rectangtes of the hletouam 
ore proportional to the coirrt <A spatial units 
computed on each class defineJ 
'INC JNTEQRATION1999· 
meximian = 140 on the daw r

Made with Philcarto * 4/2/2014 11:39:4ί life*.//(jhilcarto.free.fr

^,2j3JJNC_INTEGRATION2007
3 M=8,81 S=4,57

[1,2,31INC_INTEGRATION2003
■  M=7,88 S=3,14
□  3I^=8 M=3,79 S=0,16 
£ □  ^ 2 4  M=3,16 S=0,22
□  2^ 3 8  M=2,41 S=0,24
□  0^ 1 4 1  M=0,92 S=0,S4
□  j l = 51 M -0,04 3=0,00

 ̂ Missing values_______
Coeffl ctents
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

1 0,42

of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each class defined on the variable: 
■|NC_INTCGRA-nON2003' 
maxanum = 141 on the doss n" 2

Made with Philcarto *4/2/2014 11:40:4i

I— | 3'57n Ai,<2iyg16 M=3,19 S=0,27 
□  M = 2 $  M=2,38 S=0,26
Π  ^ = 1 4 1  M=1,00 S=0,56 
□  5l= 1 M=-0,05 S=0,00

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,48 0,43
2 0,28 0,26
3 0,27 0,18
4 0,30 0,08
5 0,16 -0,03
6 -0,01 -0,12
7 -0,02 -0,28
8 -0,04 -0,30
9 -0,16 -0,50

10 -0.19 -0.32

Made with Philcarto * 4/2/2014 11:41:3S

Δ.1.4

WADD M D D H D

/  TOTAL SEX \ I TOTAL SEX \
COMPENSATION OF THE EMPLOYEES COMPENSATION OF THE EMPLOYEES

OF THE TOTAL NACE ACTIVITIES ON INDUSTRY AND SERVICES
NUTS2 NUTS2

T n ϊ nLa Lll

TOTAL SEX TOTAL SEX
WAGES AND SALARIES SHARE AVERAGE GROSS ANNUAL EARNINGS

i ON TOTAL LABOUR COSTS (as a %) ON INDUSTRY AND SERVICES
NUTSO ' \  NUTSO
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Ακολουθώντας την επικρατούσα άποψη που θέλει το επίπεδο των μισθών και γενικά το 

επίπεδο της αμοιβής της 'Εργασίας’ να καθορίζει κατά σημαντικό βαθμό το συνολικό 

κόστος 'Εργασίας’ και κατ’ επέκταση την τελική επιλογή εγκατάστασης και χωροθέτησης 

επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων διερευνάται κατά πόσο τούτο αποτελεί μία 

ρεαλιστική πραγματικότητα. Τούτο βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τις αντίστοιχες 

εγγενείς συνιστώσες του Δείκτη CAPITAL REVENUE CIRCLE, όπως εξειδικεύθηκαν 

ανωτέρω. Ορισμένες επεξηγήσεις επί του WAGE MYTH: Οι συνολικές Μέσες 

Ακαθάριστες Ετήσιες Απολαβές (Average Gross Annual Earnings) στους κλάδους της 

Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών αφορούν στις Ακαθάριστες Απολαβές ως άθροισμα 

μισθών και ημερομισθίων πληρωτέων απευθείας σε μετρητά προς τον εργαζόμενο, προτού 

καταβληθούν από την πλευρά αυτού οποιασδήποτε μορφής μειώσεις των απολαβών του 

(επί παράδειγμα Φόρος Εισοδήματος), ή αναλόγως από την πλευρά του εργοδότη, 

(Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης).

Ως πρόσθετη ουσιώδη πληροφόρηση, τα δεδομένα αναφέρονται μόνο στην περίπτωση 

πλήρους Απασχόλησης στους σχετικούς τομείς της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών. 

Αναφορικά με το μερίδιο μισθών-ημερομισθίων στο συνολικό κόστος 'Εργασίας’ τούτο 

αναφέρεται στη συνολική δαπάνη των εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει την εργατική 

αποζημίωση (μισθοί και ημερομίσθια σε χρήμα και είδος και Εισφορές Κοινωνικής 

Ασφάλισης), κόστη Κατάρτισης αναληφθέντα από την επιχείρηση και γενικά τον 

εργοδότη και λοιπές δαπάνες (κόστη πρόσληψης νέων εργαζομένων, κόστη ρουχισμού, τη 

διαφορά λοιπών εργοδοτικών φόρων ως πρόσθετο εργατικό κόστος και διαφόρων 

λαμβανόμενων επιδοτήσεων).

Εξετάζοντας το σύνολο των πρωταρχικών δεδομένων του Δείκτη αποφαίνεται ακόμη και ο 

μη εξοικειωμένος με τα εργασιακά ερευνητής και αναγνώστης ότι το εθνικό επίπεδο 

μισθών και ημερομισθίων (μισθολογικό κόστος) και το επίπεδο φορολόγησης της 

'Εργασίας’ θα ορίσουν σε τελική ανάλυση και τη χωροθέτηση της παραγωγής. Η απόκλιση 

περιφερειακού και εθνικού μεριδίου, όπως υπογραμμίζεται με τον παρόν Δείκτη, 

αναδεικνύει ένα εν δυνάμει παράγοντα Κινητικότητας στην ‘Εργασία’, εξίσου μεταξύ 

εργαζομένων και εργοδοτών. Αναλόγως ορίζεται και ο βαθμός ανταπόκρισης του 

εργατικού κόστους στη λεγόμενη 'εργατική δύναμη’, στη δυνατότητα δηλαδή των 

οργανωμένων μορφών διεκδίκησης (συνδικάτα και ενώσεις) να συμμετέχουν στο ή ακόμα 

και να επιβάλλουν ένα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον και μία συγκεκριμένη 

'εργασιακή ειρήνη’. Η τελική απόφαση χωροθέτησης-Κινητικότητας αποτελεί συνδυασμό 

προσφοράς ενός πολύ συγκεκριμένου μισθού, συχνά μη ευέλικτου, και μίας συνολικής
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εργασιακής κουλτούρας. Τούτο θα καταδείξει το βαθμό που οι μισθοί διαμορφώνουν το 

συνολικό κόστος της 'Εργασίας’ ή αντιθέτως πρόκειται περί 'μύθου’ και αποτελούν επί 

τοις ουσίας μία πρόφαση επιβολής δυσχερέστερων όρων στην αγορά 'Εργασίας’.

Τούτη η απόκλιση εθνικού και περιφερειακού σκέλους στο συνολικό μισθολογικό κόστος 

δύναται να διερευνηθεί και μεμονωμένα, εξετάζοντας απλώς κάθε σχετική αναλογία, 

πέραν ασφαλώς της συνολικής μορφής του σχετικού Δείκτη. Με τον τρόπο τούτο, 

εξάγονται χρήσιμες διαπιστώσεις ως προς την αναλογία της τοπικής-περιφερειακής 

αμοιβής της 'Εργασίας’ (αποζημιώσεις) στη Βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του 

κλάδου των Κατασκευών, και στις Υπηρεσίες σε σχέση με τις αντίστοιχες εθνικές 

συνολικές Ακαθάριστες Αποδοχές στους δύο προαναφερόμενους κλάδους και σε δεύτερο 

βαθμό ως προς την αναλογία του συνόλου των αποζημιώσεων σε τοπικό-περιφερειακό 

επίπεδο47 αναφορικά με το εθνικό μερίδιο του μισθού στο συνολικό εθνικό κόστος της 

'Εργασίας’.

Πέραν αυτών, λαμβάνουμε θετικές τιμές, αν και εξετάζοντας καθένα διακριτό σκέλος 

μεμονωμένα υπογραμμίζεται κατά συντριπτικό βαθμό το αρνητικό πρόσημο ως προς το 

δεύτερο Λογάριθμο. Εξαίρεση Cataluna (ES51), Ile de France (FR10), Lombardia (ITC4) 

για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου αναφοράς (1999-2007) και Slaskie (PL22) για 

το έτος 2000 και μόνο. Επιπροσθέτως, και αναφορικά με τις τιμές των δύο επί μέρους 

εθνικών συνιστωσών, πέραν των εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες 

περιπτώσεις, κρίθηκε επιβεβλημένο όπου δεν διατίθεντο σχετικά δεδομένα οι τιμές των 

αντίστοιχων κρατών-μελών να συσχετίζονται με εκείνες των οποίων υπάρχουν τα 

αντίστοιχα στοιχεία και πάντοτε σε όρους συνάφειας. Επί παράδειγμα, ως προς το Average 

Gross Annual Earnings για την περίοδο 1999-2007 μεταξύ Σλοβενίας και Σλοβακίας, ή 

μεταξύ Λιθουανίας και Λετονίας για την περίοδο 2000-2007 ή/και αντιστοίχως ως προς το 

μερίδιο μισθών-ημερομισθίων στο συνολικό κόστος της 'Εργασίας’ για την περίοδο 2003

2007 μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας και Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 1999

2007.

47 Το σχετικό σύνολο των δραστηριοτήτων NACE περιλαμβάνει, εκτός των δύο προαναφερόμενων 

κλάδων, και τους εξής: Γεωργία-Αλιεία, Κατασκευές, Βιομηχανία (πλην των Κατασκευών), 

Χρηματοπιστωτική Διαμεσολάβηση - Κτηματαγορά, Χονδρεμπόριο -  Λιανεμπόριο -  Ξενοδοχεία 

-  Εστιατόρια - Μεταφορές, Δημόσια Διοίκηση - Κοινοτικές Υπηρεσίες - Οικοκυρικές 

Δραστηριότητες.
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Λόγω ακριβώς της ιδιαίτερης δομής και διάρθρωσης του Δείκτη (Απόκλιση Λογαρίθμων) 

δεν εντοπίζονται περιπτώσεις ακραίων μεταβολών. Τούτο αφορά εξίσου χαμηλά (κάτω 

του μηδενός-αριθμός 0) και υψηλά (άνω του δέκα-αριθμός 10) όρια τιμών. Επί τοις 

ουσίας, το άνω όριο προσεγγίζει περίπου το οκτώ (αριθμός 8). Απαντάται δε κατά 

πλειοψηφία σε Βέλγιο [Region de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(BE10)], Δανία [Hovedstaden (DK01)], Γαλλία [Corse (FR83)], Ιταλία [Calabria (ITF6)] 

και Ηνωμένο Βασίλειο [Inner London (UKI1), Outer London (UKI2) και 

Berkshire/Buckinghamshire and Oxfordshire (UKJ1)] και σε μικρότερο βαθμό (ως προς τα 

έτη εμφάνισης) σε Κάτω Χώρες [Utrecht (NL31) και Noord-Holland (NL32)], Αυστρία 

[Wien (AT13)], Φινλανδία [Aland (FI20)], Σουηδία [Stockholm (SE11)] κοκ. Ειδικότερα, 

στο Inner London (UKI1) απαντώνται οι υψηλότερες τιμές, με κορυφή το 2007 και τιμή 

Δείκτη άνω του εννέα (αριθμός 9,066).

Η σχετική τάση φέρνει στο προσκήνιο την παρουσία έντονων ή/και ακραίων 

καταστάσεων. Εμφανής είναι η εμφάνιση πολωτικών φαινομένων και αντίστοιχων cluster. 

Τούτο ανατρέπεται υπό μία αντίστοιχη οικογένεια Δεικτών και στο μέγιστο βαθμό υπό 

τον παρόντα Δείκτη του WAGE MYTH. Ο ΣΣΜ καταγράφει αφενός περιορισμό του 

χάσματος αφετέρου τούτος κινείται διαχρονικά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα έναντι των 

υπολοίπων (!!!), λαμβάνοντας αντιστοίχως μέγιστη και ελάχιστη τιμή κατά το αρχικό και 

το τελικό έτος ανάλυσης (Σχήμα 21α). Πλήρως διαφοροποιημένη είναι η εικόνα βάσει του 

τυπικού Μέτρου, ήτοι το συνολικό αριθμό των αποζημιώσεων σε βιομηχανία και 

υπηρεσίες (Σχήμα 21β). Τούτο αφορά και στα δύο φύλα απουσία οποιουδήποτε φυλετικού 

διαχωρισμού. Εντούτοις, η Απόκλιση, και παρά το κυκλικό εσωτερικό πρότυπο 

διακύμανσης, παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αν και την υπο-περίοδο 2003-2006 

εμφανίζει μία σχετική γραμμικότητα.

Αναφορικά με τη χωρική κατανομή (Χάρτης 21), το πρότυπο εν μέρει μεταβάλλεται. 

Παρατηρείται μία επικράτηση ενδιάμεσων προς ανώτερες βαθμίδες, ιδιαιτέρως 

περισσότερο εμφανής κατά το 2007. Σε αδρές γραμμές, σχηματοποιούνται δύο επί μέρους 

χωρικά cluster: ευρωπαϊκού πυρήνα, συμπεριλαμβανομένων Ηνωμένου Βασιλείου και 

Σκανδιναβικής, και ανατολικού ηνκέα (ΧΚΑΕ). Σε επίπεδο αναφοράς του τυπικού Μέτρου 48

48 Εν προκειμένω LABOUR MARKET VOLATILITY LABOUR MARKET SEGMENTATION, 

□OUTH VULNERABILITY INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED, LABOUR INTENSITY 

HUMAN CAPITAL EFFECT, EMPLOYMENT EVOLUTION (TECHNOLOGY BASED), 

CAPITAL REVENUE CIRCLE και INCOME RESIDUAL.
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παρατηρείται αφενός διάχυση στις ανώτερες και ανώτατες τάξεις μεγέθους, περισσότερο 

εμφανής κατά το 2003, και αφετέρου μία αντίστοιχη διάχυση και προς τον ανατολικό 

τομέα, περιορισμένου όμως βαθμού και στοχευόμενη κυρίως στην Πολωνία.

Σ χήμα 21α: WAGE  'Μ Υ Τ Η '
1 6 ,0 0

inax(15,49)1 5 ,5 0

1 5 ,0 0

1 4 ,5 0

1 4 ,0 0

1 3 ,5 0

1 3 ,0 0
min(12,75)

1 2 ,5 0

12,00
1 9 9 9  2 0 0 0

1 5 ,3 5WAGE 'MYTH' 1 5 ,4 9 14 ,9
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Χάρτης HEWAGE MDTD

[1,2,31 WAGE_MYTH1999

■  K v  Μ=8'41 S=0,Μ
□  ^ = 2 1  Μ=7,74 3=0,18
□  147 Μ=7,17 3=0,16 
Π  ^S=35 Μ=6,56 S=0,20 
Π  ^ 6  Μ=5,9Θ S=0,21 
Π  ^ 5 3  Μ =4,62 S=C,48 
Π  Missing values

HW pPhiieq

[1,2,31 WAGEMYTH1999
■  JJ=1 M=8,41 3=0,00
□  ^ = 2 1  M=7,74 S=0,16
■  ^ j=  147 M=7,17 S=0,16 
Π  Jte35 M=6,56 S=0,20
□  ^J= 5 M=5,96 3=0,21
□  ^ 5 3  M=4,82 S=0,48 
I—I Missing values
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Γ.2) ' Φτώχεια’ και 'Εξάρτηση’ 

Δ.2.1

□NQMPLDDMQNG-PDDQRDG TRAP GFRGLQ □
TOTAL SEX

AT -  RISK -  OF -  POVERTY RATE 
(before social transfers) 

NUTSO

TOTAL SEX 
TAX RATE OF 

LOW WAGE EARNERS 
(unemployment trap) 

NUTSO ’

f LOGARITHM OF THE
ABSOLUTE ANNUAL DIFFERENCES 
OF THE PRIMARY DISTRIBUTION 

OF THE INCOME ACCOUNT 
OF PRIVATE HOUSEHOLDS 

t NUTS2

Μία ενδελεχής ματιά της διεθνούς και της εγχώριας βιβλιογραφίας επί των θεμάτων της 

‘Φτώχειας’ και των διαφόρων επί μέρους ορισμών που δίνονται ή αντιστοίχως τις 

επεξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκαλύπτει μία σχετική ταύτιση στο γενικό 

περίγραμμα της έννοιας της ‘Φτώχειας’ και κυρίως στις ολοένα και εντεινόμενες 

αρνητικές διαστάσεις που λαμβάνει. Το κρίσιμο ερώτημα, εντούτοις, εδράζεται στον 

τρόπο ορισμού και στο περιεχόμενο που αποδίδουμε από την πλευρά μας στην έννοια της 

‘Φ τώ χ ε ια ς Καταρχήν σε σχέση με το μέσο ‘κίνδυνο Φτώχειας’. Τούτος, ως γνωστό, 

προσδιορίζεται βάσει της αναλογίας των ατόμων με το επίπεδο του εξισορροπημένου 

διαθέσιμου Εισοδήματός τους κάτω του ορίου (‘κατώφλι’) του 60% του αντίστοιχου 

μέσου εξισορροπημένου διαθέσιμου Εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο και εν προκειμένω 

προτού να καταβληθούν διαφόρων ειδών και μορφής κοινωνικές μεταβιβάσεις.

Υπό το πρίσμα τούτο και τις διαφόρων ειδών και μορφής αλληλεξαρτήσεις που 

αναπτύσσονται στο οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο, το φαινόμενο της ‘ Φτώχειας’ δεν 

νοείται να αντιμετωπίζεται, πόσο δε μάλλον να διερευνάται, αποκομμένο από τις 

συνιστώσες εκείνες που χαρακτηρίζουν και συν-διαμορφώνουν τον κοινωνικό ιστό. Επί 

τοις ουσίας, εκείνο που χρήζει μελέτης είναι ο τρόπος με τον οποίο η ‘Φτώχεια’ 

διαπερνάει οριζόντια και κάθετα τις κοινωνίες και παράλληλα πώς μεμονωμένα ή/και 

συνδυαστικά με εξίσου έτερα φαινόμενα «πλέκουν» τρόπον τινά ένα διαφορετικό ή έστω 

διαφοροποιημένο κοινωνικό πλέγμα. Αναφερόμαστε εν προκειμένω στο συνδυασμό 

χαμηλής εισοδηματικής βαθμίδας (‘όριο Φτώχειας’) και αντίστοιχης χαμηλής, πόσο δε 

μάλλον κατώτερης, βαθμίδας βάσει της θέσης και του αντικειμένου της Απασχόλησης 

(‘παγίδα Ανεργίας’ ή ‘unemployment trap’), όπως τούτο αποτυπώνεται στη φορολόγηση
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των ατόμων χαμηλής εισοδηματικής κλίμακας49. Τούτος ο συνδυασμός περιπλέκει την όλη 

κατάσταση επιβαρυντικά και δημιουργεί ένα μείγμα ' Φτώχειας’ και Ανεργίας, δύσκολα 

έως ακατόρθωτα διαχειρίσιμο.

Λαμβάνοντας υπόψη μία αρχική τρόπον τινά κατάσταση ' Φτώχειας’ και μία πρόσθετη 

λόγω της χαμηλής αμοιβής της 'Εργασίας’ συν-διαμορφώνεται μία σφαιρικότερη εικόνα 

ως προς τον υπαρκτό 'κίνδυνο Φ τώ χ ε ια ςενώ η ένταξη στην εξίσωση και της ετήσιας 

μεταβολής της πρώτης κατανομής του Εισοδήματος των ιδιωτικών νοικοκυριών διευρύνει 

το πεδίο μέτρησης. Αποφεύγοντας συνεπώς την αποσπασματικότητα και τη μονομέρεια 

των πρωταρχικών δεδομένων ('όρια Φτώχειας’) εξετάζεται ο 'κίνδυνος Φτώχειας’ και κατ’ 

επέκταση η δυναμική και η εξέλιξη του «Κοινωνικού Κεφαλαίου» και το κατά πόσο τούτο 

οδηγείται σε απαξίωση και οπισθοδρόμηση. Με τη σειρά του τούτο προσφέρει και μία 

εικόνα ως προς τα πιθανά εμπόδια προς την αντιμετώπιση της εντεινόμενης κοινωνικής 

πίεσης και την αναγκαιότητα υπέρβασης της κοινωνικής κρίσης. Στην πράξη, οι βέλτιστες 

και αποτελεσματικές πρακτικές και πολιτικές υπέρβασης της κοινωνικής κρίσης 

υπογραμμίζουν το βαθμό προσαρμογής και τη νεωτερικότητα αυτών.

Αρχική πρόθεση ήταν ο συγκεκριμένος Δείκτης να αναφέρεται απλώς στις ετήσιες 

διαφορές της πρώτης κατανομής του Εισοδήματος των ιδιωτικών νοικοκυριών, αλλά 

εξαιτίας των πολύ υψηλών και ταυτόχρονα αρνητικών τιμών επιλέχθηκε τελικώς η 

ανωτέρω μορφή αυτού, εκφράζοντας σε πρώτο βαθμό τις ετήσιες διαφορές σε Απόλυτες 

Τιμές και ακολούθως υπολογίζοντας τις αντίστοιχες Λογαριθμικές. Συνολικά και με βάσει 

τα διαθέσιμα πρωταρχικά δεδομένα λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός πληθυσμός και όχι 

κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία πληθυσμού, όπως άτομα ηλικίας 18-24 ετών, 

άτομα 25-49 ετών (ως το πλέον δυναμικό τμήμα του γενικού πληθυσμού), ή 50-64 ετών ή 

τέλος 65 ετών και άνω, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μίας γενικής εικόνας ως προς το όλο 

ζήτημα. Μηδενικές τιμές του Δείκτη συνδέονται με την απουσία μεταβολής ως προς τις 

ετήσιες διαφορές του Εισοδήματος των ιδιωτικών νοικοκυριών. Τούτες αφορούν

49 Η συνιστώσα της λεγόμενης 'παγίδας Ανεργίας’ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια και σύνδεση με 

την έτερη συνιστώσα της αναλογίας της συνολικής φορολόγησης μισθών και ημερομισθίων ως 

προς το συνολικό κόστος της 'Εργασίας’, όπως αποτυπώθηκε και στον αμέσως προγενέστερο 

Δείκτη του WAGE MYTH. Όπως καταδεικνύεται, και τα δύο μεγέθη αναφέρονται στη 

φορολόγηση μισθών και ημερομισθίων λαμβάνοντας ως βάση αναφοράς είτε το συνολικό κόστος 

της 'Εργασίας’ (WAGE MDTH) είτε ειδικότερα τα άτομα που έχουν λαμβάνει χαμηλό μισθό ή 

ημερομίσθιο (UNEMPLO DMENT -POVERT □ TRAP CIRCLE).
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Dusseldorf (DEA1) για το 1999, Zeeland (NL34) για το 2000, Lancashire (UKD4) το 2001 

και Trier (DEB2) το 2002. Αντιστοίχως, αρνητικές τιμές50 σχετίζονται με το πρόσημο του 

Λογαρίθμου, επίσης με βάση τις ετήσιες εισοδηματικές διαφορές.

Grosso modo, ο Δείκτης ακολουθεί ένα κυκλικό πρότυπο αναφορικά με τα οριζόμενα όρια 

τιμών, ενώ ομοίως με το INCOME RESIDUAL το 2003 φαίνεται να αποτελεί έτος 

ορόσημο. Επί των σχετικών ορίων χρήζει επισήμανσης η διαχρονική διακύμανση των 

τιμών αυτού. Ως προς το χαμηλό όριο (κάτω του μηδενός) διακρίνεται ένα πρότυπο 

φάσεων πτώσης (έως και σημαντικής σε ένα βαθμό) - ανόδου (χωρίς να προσεγγίζει τα 

αρχικά επίπεδα). Για την ακρίβεια, το πρότυπο έχει ως εξής: τη διετία 1999-2000 με 

σαράντα τέσσερις (αριθμός 44) περιφέρειες, 2001με τριάντα έξι (αριθμός 36), 2002 με 

τριάντα τρεις (αριθμός 33), 2003 με μηδέν (αριθμός 0) (! Π), 2004 με δέκα τρεις (αριθμός 

13), 2005 με δέκα (αριθμός 10), 2006 με έντεκα (αριθμός 11) και 2007 με είκοσι πέντε 

(αριθμός 25). Κατ’ αντιστοιχία, η διακύμανση ως προς το άνω όριο (τιμή άνω του τρία- 

αριθμός 3) έχει: 1999 με έντεκα (αριθμός 11) περιφέρειες, 2000 με τέσσερις (αριθμός 4), 

2001 με πέντε (αριθμός 5), 2002 με μηδέν (αριθμός 0) (Π!), 2003 με εξήντα τρεις (αριθμός 

63) (!Μ) ή/και πλείστες περιπτώσεις πλησίον του εν λόγω ορίου και άνω του τέσσερα 

(αριθμός 4)51, 2004 με τέσσερις (αριθμός 4), τη διετία 2005-2006 με επτά (αριθμός 7) και 

2007 με έξι (αριθμός 6).

Ποια είναι συνεπώς η τυπολογία και η μεταβολή της Απόκλισης σύμφωνα με το Δείκτη 

' Φ τώ χεια ςΛαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις (Σχήμα 22α) παρατηρείται περιορισμός 

της Απόκλισης και σταθεροποίηση σε ενδιάμεσα προς σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

ακολουθώντας ένα κυκλικό πρότυπο κατανομών εμφανίζει μέγιστη τιμή κατά το 1999 και 

αντίστοιχη ελάχιστη κατά το 2003. Κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις διεύρυνσης της 

Απόκλισης τούτο οφείλεται στην προαναφερθείσα συνύπαρξη θετικών και αρνητικών

50 Βλ. σχετικά Severoiztochen (BG33) τη διετία 1999-2000, Ita-Suomi (FI13) και Aland (FI20) για 

το 2000, Nordjylland (DK05) - Pays de la Loire (FR51) - Cumbria (UKD1) - Highlands and Islands 

(UKM6) το 2001, Severen tsentralen (BG32) το 2002, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ITC2) και 

Latvija (LV00) το 2004 και Lietuva (LT00) και Del-Dunantol (HU23) το 2005.

51 Βλ. επί παραδείγματι Southern and Eastern (IE02) (αριθμός 4,099), Piemonte (ITC1) (αριθμός 

4,037), Lombardia (ITC4) (αριθμός 4,365), Veneto (ITD3) (αριθμός 4,075), Emilia-Romagna 

(ITD5) (αριθμός 4,067) και Inner London (UKI1) (αριθμός 4,010). Ιδιαιτέρως, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο πλην Tees Valley and Durham (UKC1), North Eastern Scotland (UKM5) και Highlands 

and Islands (UKM6) σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες ο Δείκτης εμφανίζει τιμή άνω του τρία 

(αριθμός 3).
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τιμών του Δείκτη. Είναι, όμως, τούτη η πραγματική και τρέχουσα κατάσταση ‘Φτώχειας’; 

Η αλληλεξάρτηση των επί μέρους συνιστωσών του Δείκτη απεικονίζουν όντως τις 

ρεαλιστικές τάσεις και Ανισότητες; Η απάντηση στα άνωθεν ερωτήματα προϋποθέτει εν 

πολλοίς την ανάλυση του τυπικού (συμβατικού) Μέτρου, ήτοι την πρωταρχική κατανομή 

του εισοδήματος των νοικοκυριών (καθαρό διαχειριστικό εισόδημα και καθαρό 

διαχειριστικό πλεόνασμα). Η εικόνα πλήρως αντιστρέφεται: Διεύρυνση της Απόκλισης, η 

οποία κινείται σε εξαιρετικά υψηλά, έως ακραία, επίπεδα τιμών. Τούτο συνιστά μία έντονη 

κατάσταση πόλωσης.

Το δε χωρικό πρότυπο κατανομών ακολουθεί την προγενέστερη διαφοροποίηση (Χάρτης 

22). Τούτο παρατηρείται σε σχετικό βαθμό. Για το Δείκτη UNEMPLODMENT- 

POVERTY TRAP CIRCLE φαίνεται η βαρύτητα της εθνικής παραμέτρου να ορίζει σε 

σημαντικό τμήμα τη χωρική τυπολογία, αν και στο εσωτερικό (περιφερειακό) πεδίο 

συντίθενται νησίδες και θύλακες μη ταυτιζόμενες με τη γενική εθνική αναφορά. Ιδιαίτερη 

μνεία για τις τιμές του 2003, όπου το σύνολο των περιφερειών βελτιώνει τη θέση του, η δε 

Ιταλία λαμβάνει τις ανώτατες βαθμίδες. Έναντι του τυπικού Μέτρου η εικόνα είναι 

ξεκάθαρη: Ομαδοποίηση και εθνικά cluster. Πιστώνεται απουσία χωρικής διάχυσης των 

κατανομών. Υπάρχει, εντούτοις, μία παραπλάνηση αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας. 

Τούτη οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην οριοθέτηση των βαθμίδων και των ζωνών 

αναφορικά με την ανώτατη τάξη και τη μέγιστη τιμή όλης της περιόδου. 52

52 Το σχετικό μέσο κενό ‘κινδύνου Φτώχειας’ (relative median at-risk-of poverty gap) 

υπολογίζεται από τη διαφορά του ενδιάμεσου συνολικού καθαρού εξισορροπημένου εισοδήματος 

των ατόμων κάτω του ορίου ‘Φτώχειας’ και του αντίστοιχου ορίου ‘Φτώχειας’, εκφρασμένου ως 

ποσοστό του ορίου ‘Φτώχειας’ (60% του μέσου εξισορροπημένου εισοδήματος. Το δε συνολικό 

ευρωπαϊκό (ΕΕ) είναι ένα σταθμισμένος μέσος όρος των μεμονωμένων εθνικών μεγεθών. Σε 

ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το ποσοστό κινδύνου ‘ Φτώχειας’ 
μετράται αναφορικά στην κατάσταση κάθε κράτους-μέλους παρά μία εισαγωγή ενός κοινού ορίου 

για όλα τα κράτη-μέλη.
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Χάρτης  ΕΕΕ^ΠΝΕΜΠΠΠΠΜΕΝΤ-ΏΏΠΕDTD TOAD CEECDE

383

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Λευτέρης Κολτσάρας Κεφάλαιο Πέμπτο: «Νέοι» Δείκτες

Γ. 2.2

□N DMPL DDMDND DEP END DNDD □

TOTAL SEX NUMBER 
OF CONTRIBUTING FAMILY WORKERS 

NUTS2 r TOTAL SEX NUMBER 
OF JOBLESS HOUSEHOLDS 

(as a %)
, NUTSQTOTAL SEX 

UNEMPLOYMENT 
AGED 25 YEARS AND OVER 

NUTS2

Πέρα από τις σαφείς επιπτώσεις της Ανεργίας στην εθνική και περιφερειακή οικονομία και 

οι οποίες κατά κύριο λόγο διακρίνονται από το οικονομικό αυτών περιεχόμενο και 

υπόβαθρο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην κοινωνία και 

στο οικογενειακό περιβάλλον. Καθότι οι συμμετέχοντες στην αγορά 'Εργασίας’ 

συγκροτούν σύνολα και επί μέρους οικογενειακές εστίες, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών, 

και συνεισφέρουν στο συνολικό οικογενειακό Εισόδημα, η ενδο-οικογενειακή Ανεργία και 

σε σημαντικότερο βαθμό η απουσία προοπτικών Απασχόλησης δημιουργούν ένα 

ανησυχητικό κοινωνικό μείγμα. Σε αναφορά του αριθμού όσων συμβάλλουν στο 

οικογενειακό Εισόδημα, την Ανεργία των ατόμων ηλικίας 25 και άνω και κυρίως την 

ποσοστιαία αναλογία των ατόμων ηλικίας μεταξύ 18-59 ετών που διαβιούν σε νοικοκυριά 

όπου δεν απασχολείται κανένα μέλος αυτού συγκροτείται ένας Δείκτης Αποτύπωσης της 

Ενδο-Οικογενειακής Εξάρτησης, απολύτως αντιπροσωπευτικός της τρέχουσας κοινωνικής 

πίεσης. Τούτη η 'Εξάρτηση’ προσφέρει μία εικόνα ως προς το βαθύτερο χαρακτήρα των 

κοινωνιών (' παραδοσιακή-κλειστή’ ή 'νεωτερίζουσα-ανοικτή’) και τους υπαρκτούς ή/και 

εν δυνάμει κινδύνους ενδο-οικογενειακής Ανεργίας.

Κατά τα φαινόμενα, ο συνδυασμός της Ενδο-Οικογενειακής Εξάρτησης, η έλλειψη 

προοπτικών Απασχόλησης, είτε λόγω ατομικών μειονεκτημάτων είτε λόγω γενικότερου 

οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, και η αποδιάρθρωση των κοινωνικών δεσμών 53

53 Τούτο το στοιχείο της 'νεωτερικότητας’ ή αντιθέτως της 'παραδοσιακότητας’ της οικονομίας

έχει αποτελέσει αντικείμενο προσέγγισης και σε προγενέστερες περιπτώσεις Δεικτών, με 

προεξάρχοντες εκείνους κατά την ενότητα των Δεικτών 'Τιμών’ και 'Παραγωγής’, όπως επίσης και 

τον αντίστοιχο Δείκτη του INCOME INTEGRATION. Αντιστοίχως, τούτη η διάκριση 

αποτυπώνεται και στους Δείκτες EMPLOYMENT EVOLUTION (TECHNOLOGY BASED), 

CAPITAL (DE)FORMATION, INVESTMENT LAUNC, INCOME INTEGRATION ή/και 

UNEMPLOYMENT TRAP.
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και του κοινωνικού ιστού οδηγούν αναπόφευκτα στην απαξίωση ενός σημαντικού 

τμήματος του εργατικού δυναμικού, όπου πλέον τίθεται στο κοινωνικό περιθώριο. Το όλο 

ζήτημα από την πλευρά μας είναι να αναδείξουμε τούτη την ' κοινωνική απομύζηση’ και 

να απαντήσουμε ει δυνατό στο κυρίαρχο σήμερα ερώτημα κατά πόσο η δημοσιονομική 

κρίση αποτέλεσε ένα επιπλέον παράγοντα απομύζησης του «Κοινωνικού Κεφαλαίου» ή 

απλώς ανέδειξε πιο εμφατικά ένα ήδη υπαρκτό πρόβλημα.

Υπό το πρίσμα τούτο, επί μέρους εκτιμήσεις κυρίως ως προς την ποσοστιαία αναλογία των 

ατόμων ηλικίας μεταξύ 18-59 ετών που διαβιούν σε νοικοκυριά όπου δεν απασχολείται 

κανένα μέλος αυτού (Σουηδία για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου) ή την Ανεργία 

των ατόμων ηλικίας 25 και άνω και τους συνεισφέροντες στο οικογενειακό Εισόδημα 

(Δανία για την περίοδο 1999-2006 και ορισμένες έτερες μεμονωμένες περιπτώσεις54) 

βασίσθηκαν στα κυρίαρχα εθνικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τούτα, σε σαφή διάκριση 

μεταξύ των αντίστοιχων προτύπων ανά κράτος-μέλος ή/και συνδυασμούς βόρειων και 

νότιων κρατών, αναδεικνύουν επί τοις ουσίας την εσωτερική διαφοροποίηση του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού ιστού. Με τη σειρά του, τούτο επιβάλλει μία διαφοροποιημένη 

πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου του Οικογενειακής Εξάρτησης, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού, εν προκειμένω εισφορές ασφαλιστικών 

ταμείων, όσο και πολύ περισσότερο τις αντίστοιχες κοινωνικές.

Αντιστοίχως, η εικόνα ως προς τα επί μέρους όρια των τιμών κρίνεται εξίσου 

μεταβαλλόμενη και μη σταθερή, υιοθετώντας πρότυπα φάσεων ανόδου-πτώσης, όπως 

και με το Δείκτη του UNEMPLOYMENT-POVERTY TRAP CIRCLE μόλις νωρίτερα. 

Αναφορικά στο χαμηλό όριο του μηδέν (αριθμός 0) η συνολική διακύμανση έχει: 1999 με 

εβδομήντα δύο (αριθμός 72) περιφέρειες, 2000 και 2004 με εξήντα εννέα (αριθμός 69), 

2001 με πενήντα επτά (αριθμός 57), 2002 με σαράντα πέντε (αριθμός 45), 2003 με 

πενήντα οκτώ (αριθμός 58), 2005 με εξήντα επτά (αριθμός 67), 2006 πενήντα τρεις 

(αριθμός 53) και 2007 με εξήντα έξι (αριθμός 66). Τούτα τα μεγέθη απαντώνται κυρίως σε

54 Ορισμένες εκτιμήσεις ως προς την Ανεργία των ατόμων 25+ ακολούθησαν εν προκειμένω την 

τάση των γειτονικών τους περιφερειών-χωρικών μονάδων αναφοράς, όπως το North Eastern 

Scotland (UKM5) με το Eastern Scotland (UKM2) για όλη την περίοδο 1999-2007, όπου δεν 

διατίθεντο επίσημα στοιχεία για την πρώτη. Εξαίρεση αποτελεί το Aland (FI20), καθότι η 

Γειτνίαση με τις πρωτεύουσες περιφέρειες Ita-Suomi (FI13) και Stockholm (SE11) και η 

εσωτερική διάρθρωση της συγκεκριμένης περιφέρειας δεν επέτρεπαν ασφαλείς εκτιμήσεις και 

πιθανότατα τούτες θα αλλοίωναν αρχικώς τα δεδομένα και εν συνεχεία τις τιμές του Δείκτη.
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περιφέρειες της Γερμανίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας, μερικώς της Σουηδίας και 

κατά πλειοψηφία σχεδόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο άλλο άκρο, τιμές άνω του δέκα 

(αριθμός 10) συναντώνται στο Prov. West-Vlaanderen (BE25), σε περιφέρειες της 

Ελλάδας, της Ιταλίας, μερικώς σε Κάτω Χώρες-Αυστρία-Πολωνία και αντιστοίχως κατά 

πλειοψηφία στη Ρουμανία. Μάλιστα οι Nord-Est (RO21) και Sud-Vest Oltenia (RO41), 

ανεξαρτήτως του ποιά εξ αυτών παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη σε έκταση απόκλιση από 

το σχετικό όριο του δέκα (αριθμός 10), είναι οι δύο περιφέρειες όπου διαχρονικά 

εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές για το σύνολο των περιφερειών NUTS2.

Ουσιαστική και σημαντική διεύρυνση της Απόκλισης καταγράφει ο Δείκτης Εξάρτησης 

(Σχήμα 23). Αν και ομοίως ακολουθεί μία κυκλική διακύμανση, για το σύνολο της 

εξεταζόμενης περιόδου κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, λαμβάνοντας μέγιστη τιμή 

το 2005. Τούτο εδράζεται στην έντονη περιφερειακή διαφοροποίηση (έξαρση ενδο- 

περιφερειακών Ανισοτήτων). Αν και σε γενικές γραμμές, η Γερμανία εμφανίζει σχετικά 

χαμηλές τιμές Δείκτη και μία ομαλή ροή, η κατάσταση αντιστρέφεται σε Ελλάδα και 

Ιταλία, εν μέρει αναμενόμενο βάσει των εθνικών προτύπων. Εντούτοις, η ακραία 

Απόκλιση είναι συνυφασμένη με τη Ρουμανία HUd-Dst [RD21M 4398 vs. Bucuresti-Ilfov 

[RD32OTB19]. Σύμφωνα δε με το χωρική πρότυπο (Χάρτης 23) φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται η κύρια διαπίστωση του αμέσως προγενέστερου Δείκτη, ήτοι τη 

σπουδαιότητα που κατέχει η εθνική παράμετρος στην Εξάρτηση. Εκ νέου αναδεικνύεται 

το τυπικό παράδειγμα ιταλικού βορρά και νότου ή/και της Ελλάδας.
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Χ ά ρ τη ς23: DNEMDDDDMENT DEPENDENCE

[1,2,3] DEPENDENCE1999
■  Μ=17,59 3=11,36 
Η  ^ 1 5  Μ=6,83 S=0,46

■ 41̂15 Μ"5'09 5=0146
Π  ^J=35 Μ=3,01 S=0,49
□  ^ j= 113 Μ=1,37 S=0,49
□  |β = 4 0  Μ =0,35 S=0,20

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,51 0,58
2 0,32 0,39
3 0,07 0,39
4 0,04 0,27
5 0,09 -0,16
6 0,11 -0,31
7 0,11 -0,23
8 -0,05 -0,05
9 -0,06 -0,17

10 -0,10 -0.19
Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed or each class defined on the vaiiat 
■DEPENDENCE1990' 
maximum = 113 on the class n'2

fitip:7/philcarto.tree.fr

j l A 3 J  DEPENDENCE2007
M=15,27 S=12,24 

12 Μ=6,Θ2 S=0,56
■  ” N= 13 M=4,94 S=0,60□ 4,18

^J=27 M=3,11 S=0,50 
□  ^ = 1 3 6  M=1,43 S=0,48 
□  °fy=41 M=0,36 S=0,15 

Π  Mlsslna values
Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,44 0,46
2 0,33 0,29
3 0,01 0,19
4 0,04 0,12
5 0,12 -0,23
6 0,15 -0,48
7 0,12 -0,29
8 -0,06 -0,23
9 -0,05 -0,37

10 -0,07 -0,40
Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed or each class defined on the vail at 
■DEPENDENCE20Q7' 
maximum = 138 or the class n' 2

[1,2,31 DEPENDENCE2003
■  ^ = § 7  m=17,74 S=12,30
H  ^ 5  M=6,60 S=0,28
□  ^ = 2 3  M=5,07 S=0,58 
d ^ j ’=32 M=3,01 S=0,48
□  J j= 1 33  M=1,44 S=0,5D
□  jfj=3 1  M=0,37 S=0,19 

 ̂ Missing values
Coefficients
of epatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,54 0,55
2 0,37 0,39
3 0,05 0,34
4 0,04 0,22
5 0,08 -0,23
6 0,11 -0,43
7 0,11 -0,25
8 -0,07 -0,19
9 -0,08 -0,28

10 -0,10 -0,34
Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each class defined on the ve ' 
'DEPENDENCE2003' 
maximum = 133 on the class n* 2

Made with Philcarto * 4/2/2014 11:44:2f J" http://philcartO.free.fr

Made with Philcarto * 4/2/2014 11:45:15

Δ.3) 'Κοινωνική Προστασία’

Δ.3.1

Η παράθεση και η αναλυτική απεικόνιση των επί μέρους Δεικτών και Μέτρων Μέτρησης 

των Ανισοτήτων έχει αναδείξει σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση στη σχέση 

Απασχόλησης και Ανεργίας και έχει προσφέρει μία περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

τούτες συν-διαμορφώνουν το αντίστοιχο ανάγλυφο των Αποκλίσεων ή Ανισοτήτων στον 

‘ευρωπαϊκό Χώ ρο' Το ερώτημα που πλέον τίθεται αναφορικά με το ‘καθαρό αποτέλεσμα1 

στην εξίσωση Ανεργίας-Απασχόλησης αφορά στην ενσωμάτωση της διάστασης της
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πολιτικής και ειδικότερα της δαπάνης που σχετίζεται με μέτρα οριζόντιου κατά βάση 

χαρακτήρα και περιεχομένου στην αγορά 'Εργασίας’.

SDDEAL ΝΏΏ BALANDD □

1 LOGARITHM OF THE ANNUAL ABSOLUTE CHANGES ON EMPLOYMENT 
OFTHE TOTAL SEXPOPULATION AGED 25 YEARS AND OVERNUTS2

+

LOGARITHM OF THE ANNUAL ABSOLUTE CHANGES ON UNEMPLOYMENT 
OFTHE TOTAL SEXPOPULATION AGED 25 YEARS AND OVERNUTS2

l
LOGARITHM OF THE ANNUAL ABSOLUTE CHANGES 

AT SOCIAL BENEFITS 
AND SOCIAL CONTRIBUTIONS 

NUT 32

Πέρα από την αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα των συγκεκριμένων πολιτικών παρεμβάσεων 

με τον παρόν Δείκτη υπερτονίζεται το περιεχόμενο μίας 'άλλης’ αρχιτεκτονικής-δομής της 

αγοράς 'Εργασίας’. Τούτο δεν απαντάται απλώς εισάγοντας τη χωρική διάσταση, αλλά 

αντιθέτως αναδεικνύοντας τον οριζόντιο χαρακτήρα των παρεμβάσεων και συνεπώς τη 

σαφή αδυναμία ή/και πλήρη αναποτελεσματικότητά τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς την ετήσια απόκλιση της 'καθαρής 

θέσης’ (Απόλυτες Τιμές) Απασχόλησης και Ανεργίας των ατόμων ηλικίας 25 ετών και 

άνω55 και την αντίστοιχη ετήσια απόλυτη μεταβολή των κοινωνικών εισφορών, εκτός 

τούτων σε είδος, αποτιμάται έμμεσα η κοινωνική πολιτική και το κατά πόσο η διαθέσιμη 

δαπάνη συνιστά ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι 

ενσωματώνεται στο Δείκτη το άθροισμα Απασχόλησης και Ανεργίας της συγκεκριμένης 

ηλικιακής κατηγορίας και όχι μία ενδεχόμενη απόκλιση των εν λόγω συνιστωσών, καθότι 

αντικειμενικός σκοπός του Δείκτη είναι να καταδείξει την επίδραση ή/και επίπτωση - 

αναποτελεσματικότητα της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής επιδοματικού κυρίως

55 Τούτο κυρίως έγινε με προφανή στόχευση να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος ότι από την ηλικία αυτή 

περίπου εισέρχεται ο γενικός πληθυσμός περισσότερο δυναμικά στην αγορά 'Εργασίας’ και 

ταυτόχρονα να υπερκεράσουμε το μεταβατικό στάδιο από την Εκπαίδευση (πανεπιστημιακές 

σχολές και άλλες μορφές Μαθητείας και Κατάρτισης) στην Απασχόληση και στην αναζήτηση 

επαγγελματικών προοπτικών και διεξόδων, όπου λογικά, και όπως τονίζεται και με το Δείκτη 

□OUTH VULNERABILITY, κυριαρχεί σε σημαντικό έως απόλυτο βαθμό η Ανεργία έναντι της 

Απασχόλησης.
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χαρακτήρα για το σύνολο της αγοράς Εργασίας’, είτε λαμβάνοντας τρόπον τινά κάποια 

προστασία (Απασχόληση) είτε βρισκόμενος στο περιθώριο (Ανεργία). Από τη σχετική 

επισκόπηση των τιμών εξάγεται και επί του παρόντος ένα μωσαϊκό περιπτώσεων, όπου 

συναρτήσει προγενέστερων Δεικτών εξίσου δεν διαμορφώνεται μία κυρίαρχη τάση παρά 

μόνο διακριτές και μεμονωμένες μεταβολές ή/και ακραίες περιπτώσεις. Μηδενικές τιμές 

του Δείκτη56 σχετίζονται με την απουσία μεταβολής μεταξύ των ετών για κάθε μία εκ των 

συνιστωσών αυτού, ενώ για Κύπρο, Λουξεμβούργο και Μάλτα λόγω έλλειψης δεδομένων 

ως προς τις κοινωνικές δαπάνες και εισφορές για όλη την περίοδο αναφοράς 1999-2007 

δεν δύναται να εξαχθούν τιμές του Δείκτη. Αντιστοίχως, αρνητικές τιμές57 συνδέονται με 

το αρνητικό πρόσημο των σχετικών ρυθμών μεταβολής.

Εναλλακτικές μορφές του Δείκτη έχουν υπολογισθεί με βάση όχι τους ετήσιους ρυθμούς 

μεταβολής των επί μέρους συνιστωσών, αλλά την αντίστοιχη Μέση Απόκλιση 

Τετραγώνου αυτών. Εντούτοις, υπερβολικά ακραίες και υψηλές τιμές οδήγησαν στη 

συγκεκριμένη τελική επιλογή, ώστε να καταδειχθεί μόνο η μεταβολή μεταξύ των ετών και 

στην απλή της εκδοχή. Εντός του πλαισίου αυτού, και αναφορικά με τις υψηλές τιμές 

(όριο δέκα)58, τούτες καταγράφονται σε σποραδική βάση, χωρίς κάποια συγκεκριμένη

56 Βλ. Schwaben (DE27) το 2005, Trier (DEB2) το 2003, Border/Midland and Western (IE01) τα 

έτη 2002 και 2004, Ipeiros (GR21) το 2003, Kriti (GR43) το 2005, Lazio (ITE4) τη διετία 2004

2005, Luxembourg-Grand-Duche (LU00) το 1999, Del-Dunantol (HU23) επίσης το 1999, Lansi- 

Suomi (FI19) το 2003, Pohjois-Suomi (FI1A) το 2004, Tees Valley and Durham (UKC1) το 2004, 

Cumbria (UKD1) το 2003, Shropshire and Staffordshire (UKG2) το 2005, Cornwall and Isles of 

Scilly (UKK3) το 2004 και Highlands and Islands (UKM6) το 2001 για την Απασχόληση των 

ατόμων ηλικίας 25+. Αντιστοίχως Rheinhessen-Pfalz (DEB3) το 2004 για την Ανεργία των 

ατόμων ηλικίας 25+ και Hannover (DE92), Notio Aigaio (GR42) και Alsace (FR42) το 2001, 

Salzburg (AT32) το 2005 και Mellersta Norrland (SE32) το 2001 για το σκέλος των Κοινωνικών 

Εισφορών και Επιδομάτων.

57 Βλ. Severen tsentralen (BG32) το 2002 και μάλιστα αρκετά υψηλά αρνητική τιμή (πλησίον του - 

77) (!Μ), Yugozapaden (BG41) το 2004 (πλησίον του -16) και Vastsverige (SE23) το 2005 (τιμή - 

21).
58 Βλ. Prov. Luxembourg (BE) (BE34) και Dytiki Makedonia (GR13) κατά το 1999, Kassel (DE73) 

-  Mecklenburg Vorpommern (DE80) - Nyugat-Dunantol (HU22) - Del-Dunannl (HU23) - Utrecht 

(NL31) το 2000, Sud-Est (RO22) το 2001, Moravskoslezsko (CZ08) - Latvija (LV00) - Vest 

(RO42) το 2002, Bremen (DE50) - Detmold (DEA4) - Opolskie (PL52) το 2003, Bremen (DE50) - 

Groningen (NL11) - Zeeland (NL34) το 2004, Yuzhen tsentralen (BG42) - Kassel (DE73) - Ovre
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ακολουθία τιμών ή/και ετών και χωρίς η αντίστοιχη διαδοχική επανάληψη μεταξύ των 

ετών να αναδεικνύει μία σχετική τάση. Αντιθέτως, οι τιμές των περιφερειών επιστρέφουν 

στα πρότερα αυτών επίπεδα και κυμαίνονται πέριξ του τρία (αριθμός 3) και τέσσερα 

(αριθμός 4). Εκείνο που διαπιστώνεται είναι μία σχετική άνοδος των τιμών συνολικά 

περίπου από το 2004 και εντεύθεν, αν και κατά την περίπτωση των περιφερειών του 

Ηνωμένου Βασιλείου τούτο είναι περισσότερο εμφανές από το 2006 και εξής.

Συναρτήσει των ανωτέρω σχηματοποιείται η διαδρομή της Απόκλισης (Σχήμα 24). Τούτη 

βαίνει μειούμενη προς σχετικά χαμηλά επίπεδα, λαμβάνοντας ελάχιστη τιμή κατά το 2007. 

Ως γενικότερη αίσθηση τούτο φαίνεται να μην ανταποκρίνεται πλήρως στη ρεαλιστή και 

τρέχουσα κατάσταση. Και είναι απολύτως λογικό με βάση της προαναφερθείσα εκροή 

δεδομένων ή/και την απουσία μεταβολής μεταξύ των ετών. Ανάλογη είναι η εικόνα 

αναφορικά με τη χαρτογραφική απεικόνιση των διαδρομών του Δείκτη (Χάρτης 24). 

Καταγράφεται μία σημαντική ομαδοποίηση πέριξ των ενδιάμεσων βαθμίδων και μία 

σποραδική κατανομή των ανώτερων και ανώτατων στον ανατολικό τομέα, χωρίς τούτο να 

συνιστά και μία ξεκάθαρη τυπολογία.

Norrland (SE33) το 2005, Karlsruhe (DE12) - Brandenburg Nordost (DE41) - Brandenburg 

Sudwest (DE42) - Cornwall and Isles of Scilly (UKK3) το 2006. Με εξαίρεση μάλιστα το Latvija 

(LV00), όπου καταγράφει μία απολύτως ακραία τιμή (αριθμός 105,360) (!!!), η επόμενη 

υψηλότερη τιμή εντοπίζεται στο Prov. Luxembourg (BE) (BE34) (τιμή 38,410). Αξίζει να 

υπογραμμισθεί ότι όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις λαμβάνουν τιμή κάτω του είκοσι (αριθμός 20).
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Χάρτης 24: SDCAD NET  DADANCE

[1,2,31S0CIAL_BALANCE1999
■  Μ=8,9Β S=8,22
d  4I^ 1 6  M=4,49 S=0,21
□  3^=366 M=3,74 S=0.19
□  2^= 120 M=3,09 S=0,21
□  tf=40 M=2,46 S-0,16

□  1,87 
dN= 0 

1— | 1,80
J Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,10 0,58
2 0,02 0,27
3 0,00 -0,16
4 0,03 0,61
5 0,01 0,07
6 0,03 0,50
7 0,02 -0,03
8 0,00 -0,47
9 0,01 0,82

10 -0,02 0,32
Surfaces of the rectangles of the hlstoyam 
era proportional to the eoint of spatial units 
computed on each doss defined on the vaiiatolo : 
'SOCIAL BALANCE199 S' 
maxlmisn = 120 on the dass n°3

4/2/2014 1 1 :4 7 :0 θ ρ ΐ -  http://phllcarto.free.fr

[1,2,3lSOCIAL_BALANCE1999
■  J g k  M=8,98 S-8,22
□  4 ^ 1 6  M=4,49 3=0,21
■  ^ = 6 6  M=3,74 S=0,19 
£ □  ^ |= 1 2 0  M-3,09 S=0,21
□  N=40 M=2,48 S=0.16□ Χίο
i— I i>eo
—1 Missing values_______
Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,10 0,58
2 0,02 0,27
3 0,00 -0,16
4 0.03 0,61
5 0,01 0,07
6 0,03 0,50
7 0,02 -0,03
8 0,00 -0,47
9 0,01 0,82

10 -0,02 0,32

r

Made with Philcarto * 4/2/2014 11:48:5 ntlp://philcarto.free.fr

Τούτη η συνολική οπτική προσέγγιση επαναφέρει ορισμένες επεξηγηματικές διαστάσεις 

προγενέστερων Δεικτών (κατά κύριο λόγο AT-UNEMPLODMENT-RISK EDGE, 

LABOUR MARKET VOLATILITY και LABOUR MARKET SEGMENTATION) ως 

προς το βαθμό ελαστικοποίησης της αγοράς ‘Εργασίας’ και τον τρόπο οργάνωσης αυτής. 

Τούτη η ελαστικοποίηση με τη σειρά της προσφέρει μία εικόνα και ως προς την 

αντίστοιχη ελαστικοποίηση ή/και επιβαλλόμενη προσαρμοστικότητα του «Κοινωνικού 

Κράτους», απόρροια της υιοθέτησης συγκεκριμένων πολιτικών παρεμβάσεων και 

κυριαρχίας ειδικότερων συνθηκών και καταστάσεων (Παγκοσμιοποίηση και Οικονομική 

Ολοκλήρωση). Εν προκειμένω, τούτο που διερευνάται σχετίζεται αφενός με την απάντηση
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και την ανταπόκριση της πολιτικής δράσης στην Ανεργία (ή μη Απασχόληση) και 

αφετέρου στην αποδοτικότητα τούτης της ληφθείσας δράσης.

Ε) Δείκτες Χωρικής Προσαρμογής και Εξέλιξης

Ανεργία, Απασχόληση, Παραγωγή-Προϊόν, Εκπαίδευση-Κατάρτιση, Φορολογία, 

Επένδυση, Εισόδημα, εκ των βασικών παραμέτρων που ενσωματώνουν οι προτεινόμενοι 

«Νέοι» Δείκτες και τα προτεινόμενα «Νέα» Μέτρα Μέτρησης των περιφερειακών 

Ανισοτήτων, φαίνονται ημιτελή και αποσπασματικά. Υπό την έννοια ότι το σύνολο των 

περιγραφόμενων διαστάσεων, και όχι μόνο αυτές, αναπτύσσονται και παράγουν 

αποτελέσματα (θετικά ή αρνητικά) σε ένα «Τόπο» - «Μέρος» - «Τοποθεσία» είναι 

επιβεβλημένο η προσέγγιση να ολοκληρωθεί με την ένταξη του 'Χώρου’, ή περισσότερο 

εξειδικευμένα του λεγόμενου 'Οικονομικού Χώρου’. Τούτο ασφαλώς θα αναδείξει με τη 

σειρά του ότι οι ροές, οι σχέσεις και οι ανταλλαγές πραγματοποιούνται σε ένα 

καθοριζόμενο Οικονομικό Περιβάλλον, και όχι κάπου γενικά και αόριστα, οι δρώντες και 

οι διάφοροι συμμετέχοντες έχουν πλήρη επίγνωση των ορίων που θέτει τούτο το 

Περιβάλλον και εν τέλει οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται, ανεξαρτήτως του 

οικονομικού ή μη χαρακτήρα αυτών, επηρεάζουν και συν-διαμορφώνουν το κοινό πλαίσιο 

αυτών, δηλαδή το 'Χώρο’. Ως επιστέγασμα των νεώτερων θεωρητικών και εμπειρικών 

προσεγγίσεων η διεθνής και η εγχώρια βιβλιογραφία έχει αναδείξει και έχει προτείνει 

διάφορους Δείκτες που προσμετρούν και τη χωρική (εδαφική) διάσταση των φαινομένων 

και χαρακτηρίζουν τις κάθε μορφής και περιεχομένου δραστηριότητες. Υπό το πλαίσιο 

τούτο, οι αφετηρίες, τα κίνητρα, οι στοχεύσεις και συνεπώς οι χρησιμοποιούμενες 

ορολογίες είναι σχετικά κοινές ή τουλάχιστον όμοιες. Εκείνο που διαφοροποιεί και φέρνει 

ένα καινοτόμο αέρα στο πρόβλημα της χωρικής προσαρμογής των διαθέσιμων δεδομένων 

εδράζεται στον τρόπο που κάθε ερευνητής ή μελετητής αντιλαμβάνεται την έννοια του 

'Χώρου’ ως ένα αυτούσιο, συμπαγές και συνεκτικό τμήμα του κοινού και καθοριζόμενου 

εδαφικού πλαισίου.

Το ιδιαίτερο στίγμα πριμοδοτείται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το 

υπάρχον αναπτυξιακό πρότυπο, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό δυναμισμό της αγοράς 

Εργασίας’, την πληθυσμιακή και την αστική αναδιάρθρωση που έχει επέλθει, τη δυναμική 

της 'Απόστασης’. Κυρίως δε επεξηγείται η ίδια η κατανομή του 'Χώρου’ στο 'Χώρο’ ή 

περισσότερο κατανοητά και απλά η χωρική Ισορροπία του ‘Χώ ρου’ στο συνολικό χωρικό
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(εδαφικό) περιβάλλον. Καθότι η έννοια του ‘Χώρου’ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

ίδιας της αναπτυξιακής διαδικασίας και κριτήριο που καθορίζει αποφάσεις, τελικές 

επιλογές, κατανομές και επί μέρους χωροθετήσεις, είναι απολύτως λογικό και επόμενο ο 

‘Χ ώ ρ ο ς ως έννοια διακριτή, να υφίσταται αλλοιώσεις και να παράγει ανομοιογένειες. 

Τούτο χρήζει αφενός παρακολούθησης και αφετέρου αποδοτικής επίλυσης. Για το σκοπό 

αυτό, οι Δείκτες-Μέτρα δεν περιγράφουν απλώς και μόνο τις χωρικές αν-Ισορροπίες, αλλά 

συνιστούν και ένα έμμεσο πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση κατάθεσης προτάσεων- 

διεξόδων.

Ε.1) 'Αστικοποίηση  

Ε.1.1

□RBANmADHIN PATTERN □

ι— * 
2

NUMBER
OF PRIVATE HOUSEHOLDS 

AT SPARSELY POPULATED AREAS NUTS2

NUMBER
OF PRIVATE HOUSEHOLDS 

AT DENSELY POPULATED AREAS 
NUTS2

/2 0 0 2  TOTAL \  
I LAND AREA V NUTS2 /

Μέχρι του σημείου αυτού και με την εξαίρεση ορισμένων επί μέρους και έμμεσων 

αναφορών εξέλιπε ή δεν αναδεικνυόταν στο σύνολό του το χωρικό στοιχείο και η χωρική 

διάσταση. Τούτη η παράμετρος συνιστά την αναγκαία και ικανή συνθήκη μίας 

πληρέστερης απεικόνισης και αφομοίωσης των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι 

παρόντες Δείκτες Ανισοτήτων. Η αρχή γίνεται με ένα έμμεσο Μέτρο Μέτρησης της 

πληθυσμιακής πυκνότητας, η οποία δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής απαντήσεων ως προς 

το πρότυπο των αστικών και μη αστικών κατανομών.

Με τα διαθέσιμα δεδομένα χαμηλής (αριθμός κατοίκων λιγότεροι των 100 ανά km ), 

μεσαίας (αριθμός κατοίκων μεταξύ 100-499 ανά km ) και υψηλής (αριθμός κατοίκων κατ’
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2 2 59ελάχιστον 500 ανά km ) πληθυσμιακής συγκέντρωσης και τη συνολική γη (km ) , η κατά 

τόπο χωροθέτηση της κατοικίας επεξηγεί και αποτυπώνει την επιρροή αυτής (leverage) 

στη χωροθέτηση των σημαντικότερων από άποψη μεγέθους οικονομιών και των 

αντίστοιχων οικονομικών-παραγωγικών δραστηριοτήτων. Κατ’ επέκταση δίνεται η 

δυνατότητα ανάδειξης και αποσαφήνισης του ακολουθούμενου αναπτυξιακού προτύπου. 

Σε αλληλουχία των επικράτωμενων συνθηκών εξάγονται συμπεράσματα ως προς τη ζώνη 

επιρροής του ‘αστικού Χώρου’, το βαθμό που ο ‘αστικός Χώρος’ έχει συμβάλλει στην 

απομύζηση και στην αποψίλωση των λοιπών περιοχών, τα φαινόμενα ερήμωσης ή 

ερημοποίησης τμημάτων του ‘Χώρου’ κοκ. Τούτος ο διαφαινόμενος ‘αστικός 

γιγαντισμός’ εγείρει ορισμένα ανησυχητικά ερωτήματα, όχι μόνο σε σχέση με την 

εσωτερική λειτουργική διάρθρωση αυτού, αλλά περισσότερο με την έννοια της 

συνολικότερης χωρικής Ισορροπίας του κοινού μας ‘Χώρου’.

Πέραν των επισημάνσεων τούτων αξίζει δε να υπογραμμισθεί ότι εξαιτίας των επί μέρους 

συνιστωσών του Δείκτη (αριθμός κατοίκων ανά τύπο πληθυσμιακής πυκνότητας) και της 

επακόλουθης έλλειψης σχετικών δεδομένων καταγράφεται σημαντική «εκροή» τιμών. 

Τούτο σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν εμφανίζουν όλες οι περιφέρειες κάποιο 

συγκεκριμένο τύπο πληθυσμιακής πυκνότητα, ή δεν διατίθενται για το σύνολο της 

περιόδου αναφοράς αντίστοιχα δεδομένα. Παρ’ όλους τους αντικειμενικούς κατά βάση 

περιορισμούς η χρησιμότητα αυτού δεν τίθεται σε αμφιβολία, για τον εξής και πολύ απλό 

λόγο ότι δίνεται έστω και ημιτελώς μία περιγραφή της αστικής και της αντίστοιχης μη 

αστικής χωροθέτησης του πληθυσμού και κατά συνέπεια των συναφών κατευθύνσεων που 

ορίζουν πρότυπα εγκατάστασης, παραγωγής και διαχείρισης του ‘Χώρου’.

Από τη σχετική επισκόπηση των τιμών, όπου τούτο είναι εφικτό, διαπιστώνεται και 

αναλόγως την οπτική σκοπιά από την οποία καθένας το αντιλαμβάνεται, ότι για τις 

περιφέρειες εκείνες με τις υψηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις ή/και τις περιφέρειες με  

σημαντική οικονομική-παραγωγική δραστηριότητα και συνεπώς ευρεία επιρροή στο 

‘Χώ ρο’ [Oberbayern (DE21) (Μόναχο), Attiki (GR30) (Αθήνα), Comunidad de Madrid 

(ES30) (Μαδρίτη) και Cataluna (ES51) (Βαρκελώνη), lie de France (FR10) (Παρίσι), 

Lombardia (ITC4) (Μιλάνο) και Lazio (ITE4) (Ρώμη)], οι τιμές του Δείκτη είναι σε 59

59 Ως προς τον υπολογισμό της πληθυσμιακής πυκνότητας, η Γη, εξαιρουμένων του ‘Χώρου’ που 

καταλαμβάνουν λίμνες-ποτάμια και λοιπά υδάτινα στοιχεία του οικοσυστήματος, ταυτίζεται με το 

Έδαφος. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της αντίστοιχης διαθεσιμότητας των δεδομένων ορισμένες χώρες 

ως προς την έννοια της Γης λαμβάνουν υπόψη και τις υδάτινες συγκεντρώσεις.
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«χαμηλό» επίπεδο και χωρίς την παρουσία διακυμάνσεων άξιων αναφοράς μεταξύ των 

ετών. Τούτο εξάγεται με βάση την καθεμία περίπτωση μεμονωμένα και με βάση την 

απόκλιση αυτής από τη μέση κατάσταση ή Μέση Τιμή του Δείκτη. Ως προς το σύνολο της 

εξεταζόμενης περιόδου αναφοράς ο Δείκτης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο ως 

προς τις υψηλές τιμές (άνω του εκατό-αριθμός 100)60, ενώ ταυτόχρονα για το σύνολο της 

περιόδου το Centro (PT) (PT16) είναι η περιφέρεια εκείνη με τη σταθερά υψηλότερη τιμή 

έναντι των υπολοίπων σχετικών περιπτώσεων και μάλιστα με τιμή Δείκτη πάντοτε άνω 

του τριακόσια (αριθμός 300) ([MJ61.

Εξαιτίας της προαναφερθείσας σημαντικής εκροής δεδομένων και της απουσίας πλήρων 

χρονολογικών σειρών δεν δύναται να εξαχθεί μία ασφαλής και έγκυρη εικόνα ως προς την 

πορεία της Απόκλισης. Επί τούτου περιοριζόμαστε στη μερική χωρική κατανομή του 

Δείκτη (Χάρτης 25). Επί τοις ουσίας, αναδεικνύεται το γνωστό πρότυπο των υψηλών 

πληθυσμιακών συγκεντρώσεων, οι οποίες παράγουν, κινητοποιούν και προσελκύουν 

σημαίνουσα δραστηριότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία. Τούτο αναφορικά αφενός το 

εθνικό (ενδο-περιφερειακό) επίπεδο, αφετέρου το αντίστοιχο διακρατικό (δια- 

περιφερειακό ευρωπαϊκό).

60 Η σχετικά ακολουθία των υψηλών τιμών έχει ως εξής: τη διετία 1999-2000 με τριάντα επτά 

(αριθμός 37) έκαστο έτος, τη διετία 2001-2002 με τριάντα οκτώ (αριθμός 38) έκαστο έτος, 2003 με 

τριάντα εννέα (αριθμός 39), 2004 με σαράντα ένα (αριθμός 41), 2005 με σαράντα δύο (αριθμός 42) 

και τη διετία 2006-2007 με σαράντα επτά (αριθμός 47) για έκαστο έτος. Κατά πλειοψηφία τούτες 

οι υψηλές τιμές συναντώνται σε περιφέρειες της Γερμανίας και της Ιταλίας και σε αρκετά 

μεγαλύτερο βαθμό της Γαλλίας, ενώ κατά τη διετία 2006-2007 οι εν λόγω υψηλές τιμές 

παρουσιάζουν μία άνοδο λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι ενσωματώνονται περισσότερες 

περιπτώσεις περιφερειών συνολικά κατά την εξαγωγή του Δείκτη.

61 Ομοίως επ’ αυτού και στο Weser-Ems (DE94) κατά το 2006 και μόνο. Η εν λόγω τιμή 

διαμορφώνεται περίπου στο τριακόσια εξήντα (αριθμός 360,371) (!!!).
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Χάρτης 25: [ΙΠΙΠΙΙΑΝΙΧΙΑΤΙΙΙΝ DATTEDN

Ε.2) 'Κινητικότητα’

Ε.2.1

Πέρα από την αδήριτη υποχρέωση ενσωμάτωσης της χωρικής διάστασης στα 

προτεινόμενα Κριτήρια προσδιορισμού των περιφερειακών Ανισοτήτων η έννοια του 

'Χ ώ ρ ο υ σύμφωνα πάντοτε με τη σύγχρονη οπτική προσέγγιση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας (Νέα Οικονομική Γεωγραφία), προϋποθέτει μία σφαιρική απεικόνιση των 

επί μέρους εγγενών συνιστωσών και διαστάσεων αυτού. Σε συνδυασμό πάντοτε με τις 

λοιπές εξωγενείς δυνάμεις που αναπτύσσονται και συντελούν στη συν-διαμόρφωσή του 

προτείνεται εν ολίγοις η λεγόμενη ' δεύτερη φάση της Γεωγραφίας’ να υπερτονίζεται στις
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σχέσεις και στις ανταλλαγές που αναπτύσσονται στο ‘Χώρο’ με τρόπο απτό, συγκεκριμένο 

και συγκρίσιμο.

1— *
2

λ

T O T A L  S E X
E M P L O Y M E N T  OF P E R S O N S  

F R O M  F O R E IG N  C O U N T R Y  
N U T S 2

T O T A L  S E X  
E M P L O Y M E N T  

NUTS2

M E A N  D I S T A N C E  
B E T W E E N  A  E U 2 7  

R E G IO N
A N D  A L L  O T H E R  

E U 2 7  R E G I O N S

Τούτο, όμως, με τη σειρά του επαναφέρει στο προσκήνιο τις βαθύτερες επιταγές των 

ιδρυτικών Συνθηκών της Ένωσης, ήτοι τη χωρίς εμπόδια ή κάθε είδους και μορφής 

περιορισμούς στην Κινητικότητα Ατόμων, ‘Κ ε φ α λ α ίο υ ‘Εργασίας’ και ‘‘Ιδεών’- 

‘Γνώσης’. Κατά βάση, ο παρόν Δείκτης δίνει μία απάντηση στο βαθύτερο σκοπό 

δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ουσία της ύπαρξης αυτής, ως μία κυρίαρχη 

οντότητα υπερεθνικού χαρακτήρα. Τούτη η διακηρυγμένη ελευθερία στην Κινητικότητα 

και η ανεμπόδιστη Προσβασιμότητα στις Αγορές συνιστά τον πυρήνα του ‘περιφερειακού 

προβλήματος’.

Η Ανισότητα δύναται να διερευνηθεί μέσω της εγκατάστασης (μεταφορά) ή της μη 

εγκατάστασης σε μία οριζόμενη χωρική μονάδα εργατικού δυναμικού από την αλλοδαπή. 

Τούτο το απασχολούμενο εργατικό δυναμικό με εθνικότητα και σημείο αναφοράς 

διαφορετικά της χώρας ή του τόπου υποδοχής και εγκατάστασης, ανεξαρτήτως του 

γεγονότος εάν προέρχεται από άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης ή όχι, επί τοις ουσίας 

αναδεικνύει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό δυναμισμό της κάθε περιφέρειας και το 

βαθμό με τον οποίο η Προσελκυστικότητα αυτής συμβάλλει στην σχετιζόμενη άνιση 

κατανομή ατόμων, πόρων, ωφελειών της Ανάπτυξης. Με τον παρόν Δείκτη 

επικεντρωνόμαστε στα επίσημα δεδομένα της Απασχόλησης ατόμων από την αλλοδαπή, 

χωρίς πρότερη εξειδίκευση ως προς τη χώρα προέλευσης, το μορφωτικό-εκπαιδευτικό 

επίπεδο, τα αίτια της μετακίνησης-μετανάστευσης ή σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις 

προσδοκίες που εκπληρώνει ή όχι τούτη η μετακίνηση-μετανάστευση. Αντιστοίχως, 

εστιάζουμε και στη συνολική Απασχόληση βάσει του συνόλου των δραστηριοτήτων της
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κατάταξης NACE και όχι σε κάποια εξειδικευμένη κατηγορία62. Αν και μία τέτοια 

απόπειρα θα ήταν περισσότερο αποκαλυπτική των σχετικών τάσεων εστιάζουμε στη 

γενική εικόνα της Κινητικότητας και στον τελικό παράγοντα που καθορίζει και τη σχετική 

απόφαση, ανεξαρτήτως του γεγονότος αν τούτος σχετίζεται με τις επικρατούσες συνθήκες 

μίας τοπικής ή/και εθνικής αγοράς 'Εργασίας’ είτε με την 'Απόσταση’ και τη χωρική 

Γειτνίαση.

Υπό τη διενέργεια διαφόρων επί μέρους υπολογισμών προκρίθηκε η ανωτέρω τελική 

μορφή του Δείκτη (Τετραγωνική Ρίζα) και προς αποφυγή ακραίων τιμών και ανά 

περιφέρεια και ανά χρονική περίοδο και οι οποίες αλλοίωναν την εξαγωγή μίας 

διαχρονικής τάσης σταθερής αναφοράς. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι από τον υπολογισμό 

του Δείκτη εξαιρείται η Ελλάδα για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου αναφοράς 

εξαιτίας πλήρους έλλειψης επίσημων στοιχείων για την Απασχόληση των ατόμων από την 

αλλοδαπή, ενώ αν και κάτι παρόμοιο παρατηρείται και για την Κύπρο ακολουθήθηκε το 

προγενέστερο παράδειγμα σύμπλευσης των τιμών της με την Μάλτα, ώστε να 

ενσωματωθούν αντίστοιχες εκτιμήσεις και να καταστεί εν τέλει εφικτή η εξαγωγή τιμών 

συνολικά. Αναλόγως κινήθηκαν οι εκτιμήσεις για North Eastern Scotland (UKM5) την 

περίοδο 1999-2001 με βάση τις επίσημες τιμές του South Western Scotland (UKM3) και 

ακολούθως του Highlands and Islands (UKM6) επίσης την ίδια περίοδο βάσει των 

εκτιμήσεων του North Eastern Scotland (UKM5).

Λαμβάνοντας κατά νου τούτες τις παρατηρήσεις κατά πλειοψηφία, και ιδιαιτέρως έως το 

2004 περίπου, οι σχετικές τιμές των περιφερειών δίνουν τιμή κάτω του μηδενός (αριθμός 

0)63. Εξαίρεση στο γενικό τούτο κανόνα αποτελούν ορισμένες επί μέρους περιπτώσεις. 

Τούτο απαντάται για όλη την περίοδο εξέτασης, ήτοι όριο Δείκτη άνω του τέσσερα 

(αριθμός 4), σε Prov. Luxembourg (BE) (BE34) (σταθερά η υψηλότερη τιμή για όλη την

62 Με μία περισσότερο προσεκτική παρατήρηση διαπιστώνεται κατά τρόπο σχετικά περίεργο ότι η 

συνολική Απασχόληση βάσει του συνόλου των αντίστοιχων δραστηριοτήτων της κατάταξης τύπου 

NACE διαφέρει από τη συνολική Απασχόληση, όπως τούτη δίνεται από τη EUROSTAT και μη 

λαμβάνοντας υπόψη άλλες επί μέρους παραμέτρους, όπως ηλικία ή/και μορφωτικό επίπεδο (!!!).

63 Η σχετική συνολική ακολουθία των χαμηλών τιμών διαμορφώνεται ως εξής: 1999 με εκατό 

εβδομήντα επτά (αριθμός 177), 2000 με εκατό πενήντα πέντε (αριθμός 155), 2001 με εκατό 

πενήντα τέσσερις (αριθμός 154), 2002 με εκατό εξήντα έξι (αριθμός 166), 2003 με εκατό σαράντα 

οκτώ (αριθμός 148), 2004 με εκατό πενήντα δύο (αριθμός 152), 2005 με εκατό σαράντα επτά 

(αριθμός 147), 2006 με εκατό σαράντα δύο (αριθμός 142) και 2007 με εκατό τριάντα ένα (αριθμός 

131).
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περίοδο και τιμή άνω του επτά-αριθμός 7, πλην του 1999), Lorraine (FR41) και Alsace 

(FR42) σε Γαλλία και στο North Eastern Scotland (UKM5), πλην του 2007. Ανάλογες 

μεμονωμένες περιπτώσεις εντοπίζονται σε Prov. Limburg (BE) (BE22) τη διετία 2004

2005 και το 2007, Trier (DEB2) τη διετία 2006-2007, Vorarlberg (AT34) την υπο-περίοδο 

2004-2007, Zapadne Slovensko (SK02)rq διετία 2006-2007, Stredne Slovensko (SK03) 

την τριετία 2005-2007 και Vychodne Slovensko (SK04) από το 2001 και εξής.

Η εξέλιξη και η διαδρομή του Δείκτη αποκαλύπτει σμίκρυνση της Απόκλισης και σχετικό 

περιορισμό του χάσματος (Σχήμα 25α). Σε αδρές γραμμές, σταθεροποιείται σε ενδιάμεσα 

και σχετικά προς τα άνω επίπεδα. Εντούτοις, η εσωτερική συνολική διακύμανση είναι 

αρκετά ενδιαφέρουσα (κυκλικό πρότυπο). Εκ νέου αναδεικνύεται το 2003 ως έτος 

ορόσημο, καθώς λαμβάνεται η ελάχιστη τιμή της Απόκλισης, πλησίον της τελικής κατά το 

2007. Ανάλογο είναι το γενικό συμπέρασμα του περιορισμού της Απόκλισης και με το 

τυπικό Μέτρο, ήτοι το συνολικό αριθμό των απασχολουμένων προερχόμενων από την 

αλλοδαπή (Σχήμα 25β). Παρ’ όλα αυτά, κινείται σε πλήρως αντίθετα επίπεδα, 

καταγράφοντας συνολικά υψηλή έως ακραία Απόκλιση και πόλωση, παρά την ουσιαστική 

πτώση κατά το 2002 και εντεύθεν έως το 2007. Το χωρικό πρότυπο κατανομών των τιμών 

(Χάρτης 26) των επί μέρους Δεικτών εμφανίζει ένα κύριο χαρακτηριστικό: Απουσία ή έστω 

περιορισμένου βαθμού τυπολογία και αντίστοιχη χωρική συγκέντρωση πέριξ από ένα άξονα 

ή/και μία κύρια πληθυσμιακή συγκέντρωση. Οι δε υψηλές τιμές των Δεικτών φαίνεται να 

είναι λίγες σε αριθμό και το πλέον σημαντικό σποραδικές στην κατανομή. Εκλείπει μία 

ξεκάθαρη χωρική τάση, με εξαίρεση ενδεχομένως τη Σουηδία.

Συναρτήσει τούτων των παρατηρήσεων φαίνεται ότι η ακολουθία των χαμηλών τιμών 

ακολουθεί ένα κυκλικό πρότυπο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα (συνολικός αριθμός κατά το 

2007) απέχει αρκετά από το αντίστοιχο κατά το έτος εκκίνησης, δηλώνοντας ένα μερικό 

περιορισμό στην όλη διαχρονική μεταβολή και Απόκλιση.
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Χάρτης 26: EMDEDEMENTS-AT-CDQE

:iYphllcarto free.fr

[1,2,31 IMPEDIMENTS2007
■  J g s e  Μ=2,50 S=1.31 
□  Ατ,22 Μ=1,39 S=0,06□ 130

.14=29 Μ=1,19 S=0,06□ 1,08
J^=35 Μ-0,96 S=0,06 

Π  J ^ 4 6  Μ=0,74 S=0,07 
□  Α = 61 Μ=0,48 S=0,12 
I— I Missing values
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Ε.3) ‘Βαρύτητα ’ - Κεντρικότητα 

E.3.1HE.3.2 και Ε.3.3

□ RADfflD □

REAL MARD □□ QMPLD DMDND □

AUTONOMY + TOTAL SEX TOTAL EMPLOYMENT NUTS2,

όπου a d t d n d m d

TOTAL SEX TOTAL EMPLOYMENT (WORKING IN THE SAME R E G I0N )N U TS2 
-  TOTAL SEXTOTAL EMPLOYMENT (W ORKING IN AN OTH ER R E G I0N )N (JTS2

REAL MARD □□ EM PLDDM ENT GRADCTD □

f A B S O L U T E  V A L U E S  O F  T H E  

A N N U A L  D I F F E R E N C E S  O F  T H E  

R E A L  M A R K E T  E M P L O Y M E N T

*  M E A N  D I S T A N C E  

B E T W E E N  A  E U 2 7  R E G I O N  

A N D  A L L  O T H E R  E U 2 7  R E G I O N S

\

7
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Στην επιστήμη της Φυσικής, «Βαρύτητα» ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να 

έλκουν άλλα υλικά σώματα. Τα ελκυόμενα σώματα κινούνται με επιταχυνόμενη κίνηση 

προς το έλκον σώμα. Οι έλξεις είναι αμοιβαίες. Η δύναμη της έλξης, που ονομάζεται 

«Βάρος», είναι μεγαλύτερη όταν τα σώματα είναι πλησιέστερα ή όταν έχουν μεγαλύτερη 

μάζα. Στην ουσία, η μάζα είναι ένα μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει κάθε σώμα 

κατά τη μεταβολή της κινητής του κατάστασης. Η αναφορά επί των σχετικών όρων από 

την επιστήμη της Φυσικής ανταποκρίνονται πλήρως και στην επιστήμη επί των 

Οικονομικών, ταυτίζοντας και επί του παρόντος την έννοια της «Οικονομικής 

Βαρύτητας» με την «έλξη» που αναπτύσσει μία χωρική μονάδα σε μία άλλη. Η έννοια της 

κίνησης στη Φυσική και η Κινητικότητα στα Οικονομικά αποτελούν την ίδια όψη του 

κοινού νομίσματος.

Με το Δείκτη GRAVITD ενσωματώνονται υπό ένα κοινό πλαίσιο ανάλυσης τέσσερις 

(αριθμός 4) επί μέρους συνιστώσες: 1) Το τοπικά παραγόμενο προϊόν ή ο τοπικά 

παραγόμενος πλούτος, 2) Η πυκνότητα των υποδομών □ μέσω των οποίων παράγεται και 

ακολούθως κατανέμεται τούτο το προϊόν και τούτος ο πλούτος, 3) Ο ‘Χώρος’ που 

καταλαμβάνει κάθε χωρική μονάδα αναφορά και 4) Η μέση ‘Απόσταση’ μεταξύ των 

διαφόρων περιοχών-περιφερειών. Συνεπώς, η οικονομική διάσταση του προϊόντος και οι 

έτερες διαστάσεις, που περικλείουν ένα σαφές χωρικό περιεχόμενο, απολύτως 

επιβεβλημένο για τη διαμόρφωση «Νέων» Κριτηρίων και Δεικτών, συνδυάζονται σε ένα 

σφαιρικό δείκτη «Βαρύτητας». Με προφανή τη στόχευση στη χωρική διασύνδεση και την 

παραγωγική εξέλιξη αποτυπώνεται η Προσβασιμότητα στις βασικές (κεντρικές) Αγορές 

ή/και η απομόνωση-περιθωριοποίηση των περιμετρικών και το συνακόλουθο κυρίαρχο 

ευρωπαϊκό πρότυπο Ανάπτυξης. Τούτο επαναφέρει τη δημόσια αντιπαράθεση περί Βορρά- 

Νότου και τη μη μετεξέλιξη αυτού (Ανατολή-Δύση) και δίνει μία άλλη κατεύθυνση στην 

όλη συζήτηση, στο βαθμό στον οποίο έχει αποκρυσταλλωθεί μία καθαρή εικόνα που να 

επιτρέπει παρόμοιες χωρικές κατηγοριοποιήσεις. Αξίζει να κατατεθεί ότι οι μηδενικές 

τιμές64 ή έστω απουσία τιμών του Δείκτη Βαρύτητας συνδέονται με την έλλειψη επίσημων

64 Βλ. Βέλγιο με εξαίρεση το Region de Bruxelles Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(BE 10), το σύνολο των περιφερειών της Βουλγαρίας, Severovychod (CZ05) - Stredni Morava 

(CZ07) - Moravskoslezsko (CZ08) για τη Δημοκρατία της Τσεχίας, Koblenz (DEB1) - Trier 

(DEB2) - Rheinhessen Pfalz (DEB3) για τη Γερμανία, το σύνολο των ελληνικών περιφερειών, 

Corse (FR83) σε Γαλλία, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (ITD1) - Provincia Autonoma 

Trento (ITD2) - Sardegna (ITG2) για την Ιταλία, Latvija (LV00), Del-DunantG (HU23) σε
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δεδομένων ως προς το συνολικό άθροισμα οδικών-σιδηροδρομικών-πλωτών κοκ αξόνων 

και μόνο. Εκτιμήσεις επ’ αυτού δεν θα αντιστάθμιζαν επακριβώς τούτη τη δυσχέρεια και 

πιθανότατα θα εγείρονταν ζητήματα επιστημονικής επάρκειας αυτού, καθότι μία τρόπον 

τινά παρέμβαση στο 'Χώρο’ και στο ' Τοπίο’ δεν θα συμβάδιζε με την απτή 

πραγματικότητα. Επί τοις ουσίας πρόκειται για το Δείκτη με τη μεγαλύτερη απώλεια 

τιμών, η οποία δεν δύναται εκ των συνθηκών να αντισταθμιστεί μέσω εκτιμήσεων.

Λόγω ακριβώς τούτης της αντικειμενικής έλλειψης δεδομένων τίθενται σε ανάλογο 

περιορισμό και οι κατηγοριοποιήσεις των περιφερειών βάσει των τιμών τους (χαμηλών ή 

υψηλών). Ομοίως, η διαδρομή της Απόκλισης και η σχετική χωρική κατανομή. Από τη 

σχετική επισκόπηση προκύπτει ότι κατά πλειοψηφία οι περιφέρειες εμφανίζουν τιμή κάτω 

του μηδενός (αριθμός 0) ή/και πλησίον της μονάδας (αριθμός 1). Αντιστοίχως είναι σε 

μεμονωμένη κλίμακα και οι τιμές των περιφερειών άνω του υψηλού ορίου του τέσσερα 

(αριθμός 4). Τούτο το όριο-κατώφλι παρατηρείται σε Stredni Morava (CZ07) τη διετία 

2006-2007, Border/ Midland and Western (IE01) το 1999 και ακολούθως πέριξ του τρία 

(αριθμός 3), Bretagne (FR52) κατά τη διετία 1999-2000 και ακολούθως επίσης πέριξ του 

τρία (αριθμός 3), Eszak-Alfold (HU32) τη διετία 2002-2003 και ιδιαιτέρως το 2002 άνω 

του έξι (αριθμός 6,145), Zachodniopomorskie (PL42) την τριετία 1999-2001, Sud-Est 

(RO22) για όλη την περίοδο αναφοράς και μάλιστα με τιμές σταθερά άνω του δέκα 

(αριθμός 10), Ita-Suomi (FI13) επίσης για όλη την περίοδο αναφοράς, Pohjois-Suomi 

(FI1A) εξίσου για όλη την περίοδο με τις σχετικές τιμές να βαίνουν σταθερά μειούμενες 

και το 2007 να προσεγγίζουν το πέντε (αριθμός 6,291), Norra Mellansverige (SE31) μόνο 

την τριετία 1999-2001 και το 2003, Mellersta Norrland (SE32) για όλη την περίοδο και 

τιμές σταθερά άνω του οκτώ (αριθμός 8) και τέλος Ovre Norrland (SE33) μόνο για τα έτη 

1999 και 2007, για τα οποία και διατίθενται οι σχετικές τιμές. Για την ακρίβεια της 

υπόθεσης είναι και η περιφέρεια με τις υψηλότερες τιμές του Δείκτη συνολικά: 1999 με

Ουγγαρία, Malta (MT00), Mazowieckie (PL12) - Lubelskie (PL31) - Podkarpackie (PL32) - 

Swietokrzyskie (PL33) - Podlaskie (PL34) - Lubuskie (PL43) -Kujawsko Pomorskie (PL61) - 

Warminsko Mazurskie (PL62) - Pomorskie (PL63) σε Πολωνία, Sud Vest Oltenia (RO41) και Vest 

(RO42) για τη Ρουμανία, Vzhodna Slovenija (SI01) και Zahodna Slovenija (SI02) για Σλοβενία, 

Aland (FI20) σε Φινλανδία, Lincolnshire (UKF3) - Cornwall and Isles of Scilly (UKK3) - North 

Eastern Scotland (UKM5) - Highlands and Islands (UKM6) για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ανωτέρω 

περιπτώσεις αφορούν μόνο στο 1999 (!!!). Ακολούθως η όλη κατάσταση μετριάζεται κατάτι.
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τιμή άνω του δέκα εννέα (αριθμός 19,858) και 2007 με τιμή επίσης άνω του δέκα επτά 

(αριθμός 17,309).

Η έννοια της Βαρύτητας κατά βάση σημαίνει Κίνηση-Κινητικότητα, η οποία 

αποτυπώνεται διαμέσου του Δείκτη AUTONOMY. Είναι η διαφορά, εν προκειμένω της 

Απασχόλησης, του τμήματος εκείνου του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων, των 

οποίων ο χώρος ή ο τομέας κατοικίας συμπίπτει με το χώρο της ‘Εργασίας’, με το 

αντίστοιχο τμήμα του πληθυσμού, στο οποίο δεν σημειώνεται η προγενέστερη ταύτιση 

των χώρων Απασχόλησης και κατοικίας. Αναδεικνύεται, επομένως, η δυναμική της 

Κίνησης-Κινητικότητας, μέσω της μετάβασης από το χώρο κατοικίας στο χώρο της 

‘Εργασίας’ (‘commuting’). Παρ’ όλα αυτά, η έννοια του AUTONOMY προσφέρει τη 

δυνατότητα εξαγωγής του REAL MARKET EMPLOYMENT, όπου κατά βάθος 

συνδυάζεται υπό ένα μέγεθος το ‘υπόλοιπο’ της Απασχόλησης, βάσει της Κινητικότητας ή 

της μη Κινητικότητας, και η συνολική Απασχόληση. Για το σκοπό ακριβώς της ολικής 

απεικόνισης του Δείκτη υιοθετήθηκαν πρωτογενή δεδομένα της αγοράς ‘Εργασίας’ 

(Απασχόληση) που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων NACE σε ετήσιες Μέσες 

Τιμές.

Μερική διεύρυνση της Απόκλισης είναι η κύρια διαπίστωση που εξάγεται σύμφωνα το 

ΣΣΜ του Δείκτη REAL MARKET EMPLOYMENT (Σχήμα 26). Εντούτοις, τούτος 

κινείται διαχρονικά σε εξαιρετικά υψηλά, έως ακραία, επίπεδα, λαμβάνοντας μέγιστη τιμή 

κατά το 2001 και ελάχιστη το 2003. Τούτο δε συνιστά μία έντονη πόλωση.
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Η αλληλουχία των επί μέρους Δεικτών ολοκληρώνεται και συμπληρώνεται με το REAL 

MARKET EMPLOYMENT GRAVITY. Από τη σχετική παράθεση επί μέρους 

συνιστωσών, επί παράδειγμα προϊόν (ή πλούτος), παραγωγικό ‘Κεφάλαιο’ (υποδομές), 

μέση ‘Απόσταση’ και ‘καθαρή θέση στην τοπική Απασχόληση’ (‘commuting’),

αναδιατυπώνεται η έννοια της Βαρύτητας και τίθεται στο επίκεντρο της διερεύνησης η 

χωρική κατανομή του ευρωπαϊκού αναπτυξιακού προτύπου.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις κρίνονται σε σημαντικό βαθμό ουσιώδεις και επωφελείς, 

καθότι αποτελούν επί τοις ουσίας το υπόβαθρό πάνω στο οποίο κτίζεται ο Δείκτης του 

REAL MARKET EMPLOYMENT GRAVITY. Επ’ αυτού, χρήσιμες είναι ορισμένες 

πρόσθετες επισημάνσεις αναφορικά με τα στάδια εξαγωγής του Δείκτη και κυρίως τις επί 

μέρους δοκιμές που διενεργήθηκαν. Πέραν της ‘τυπικής’ τρόπον τινά μορφής αυτού, και 

με βάση πάντοτε το REAL MARKET EMPLOYMENT, ο Δείκτης έχει επίσης 

υπολογισθεί ως προς τη Μέση Απόκλιση Τετραγώνου, ως προς τις ετήσιες διαφορές αυτού 

και ως προς τις Απόλυτες Τιμές αυτών των διαφορών. Τούτες οι τέσσερις (αριθμός 4) 

εκδοχές του Δείκτη αποτελούν στην πραγματικότητα την κοινή συνισταμένη αποφυγής 

υψηλών τιμών αυτού, υπό την έννοια της απλής μαθηματικής μορφής αυτού και μόνο. Με 

την πρόθεση, επομένως, να τεθούν στο περιθώριο υψηλές τιμές που «θολώνουν» και 

δημιουργούν συγχύσεις στο ανάγνωσμά τους τελικώς επιλέχθηκε ο Δείκτης να εκφρασθεί 

μέσω των Απόλυτων Τιμών των αντίστοιχων ετήσιων διαφορών, όπου και στην 

προκειμένη περίπτωση η εκροή των τελικών τιμών λόγω μη διαφορών μεταξύ των ετών 

είναι ελάχιστη έως ήσσονος έκτασης65.

Με βάση την όλη δομή του Δείκτη το τελικό αποτέλεσμα της τιμής κάθε περιφέρειας 

εξαρτάται από το συνδυασμό της μεταβολής του REAL MARKET EMPLOYMENT και 

της αντίστοιχης μέσης ‘Απόστασής’ της με όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ως προς τις 

τιμές, και αφήνοντας κατά μέρος τα όρια που τίθενται (υψηλό όριο στο τέσσερις χιλιάδες- 

αριθμός 4.000 και χαμηλό στο τετρακόσια-αριθμός 400), ανακύπτουν ορισμένες επί 

μέρους περιπτώσεις άξιες αναφοράς. Τούτο προκύπτει μέσω της παρατήρησης μεταξύ των 

ετών και αφορά επί παράδειγμα σε όλες τις περιφέρειες της Δανίας, όπου τη διετία 2006

2007 για την οποία και μόνο διατίθενται τα σχετικά πρωτογενή δεδομένα, η Απόκλιση 

είναι δυσανάλογη (αρκετά έως πολύ υψηλές το 2006 και σταθερά κάτω του υψηλού ορίου 

το 2007). Μάλιστα, το Hovedstaden (Hovedstaden) το 2006 εμφανίζει τη δεύτερη

65 Βλ. την τριπλέτα των Prov. Limburg (BE) (BE22), Kassel (DE73) και West Wales and The 

Valleys (UKL1) κατά το 2000 και Prov. Oost-Vlaanderen (BE23) το 2005.
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υψηλότερη τιμή συνολικά για όλες τις περιφέρειες (αριθμός 20.577,420) (!). Παρόμοιες 

αποκλίσεις εντοπίζονται και στο Eesti (EE00) μεταξύ 1999-2000 και ακολούθως σταθερά 

άνω του ορίου ή/και σε περιφέρειες της Ισπανίας και της Σουηδίας μεταξύ 2003-2004. 

Συνολικά, η πορεία και η διαδρομή της Απόκλισης, αν και εμφανίζει ένα κυκλικό 

πρότυπο, εντούτοις σταθεροποιείται στα αρχικά επίπεδα του 1999 (Σχήμα 27). Η δε 

διακύμανση δεν λαμβάνει κάποια εσωτερική ακραία μεταβολή. Τούτο που σαφώς συνιστά 

μία ξεκάθαρη διαπίστωση είναι ότι και με τον παρόντα Δείκτη η Απόκλιση είναι ευρεία. 

Σε αδρές γραμμές, εκλείπει και ένα χωρικό πρότυπο συγκεντρώσεων και αντίστοιχων 

cluster (Χάρτης 27). Οι υψηλές τιμές του Δείκτη, εκτός του περιορισμένου αριθμού αυτών, 

κατανέμονται σποραδικά και χωρίς συγκεκριμένη τυπολογία.

Χρήσιμη επ’ αυτού είναι η γενική εικόνα των αντίστοιχων διακυμάνσεων. Βάσει του 

χαμηλού ορίου η ακολουθία διαμορφώνεται ως εξής: 1999 σε Prov. Brabant Wallon 

(BE31) και Yuzhen tsentralen (BG42), 2001 σε Prov. Antwerpen (BE21) -  Prov. Vlaams 

Brabant (BE24) - Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (ITC2) - Aland (FI20), 2002 σε Prov. 

Luxembourg (BE) (BE34) (χαμηλότερη τιμή συνολικά-αριθμός 146,755) - Luxembourg 

(Grand-Duche) (LU00) -  Noord Holland (NL32) - North Eastern Scotland (UKM5), 2003 

σε Rhone-Alpes (FR71) και Vorarlberg (AT34), 2004 σε Alentejo (PT18), 2005 σε Prov, 

Luxembourg (BE) (BE34) - Jihozapad (CZ03) - Severozapad (CZ04), 2006 σε Valle 

d'Aosta/Vallee d'Aoste (ITC2) - Limburg (NL) (NL42), 2007 σε Bremen (DE50) - Voreio 

Aigaio (GR41) - Drenthe (NL13) - Vorarlberg (AT34) - Ita-Suomi (FI13).

Στην αντίπερα όχθη, η ακολουθία βάσει του υψηλού ορίου έχει ως εξής: 1999 με εξήντα 

τέσσερις (αριθμός 64) και αναλογικά υψηλή συμμετοχή από Γερμανία -  Ισπανία -  Γαλλία 

-  Ιταλία - Αυστρία, 2000 με σαράντα έξι (αριθμός 46), 2001 με πενήντα τρεις (αριθμός 

53), 2002 με σαράντα τρεις (αριθμός 43), 2003 με τριάντα δύο (αριθμός 32), 2004 με 

είκοσι οκτώ (αριθμός 28), 2005 με σαράντα δύο (αριθμός 42) και αναλογικά αντίστοιχη 

υψηλή συμμετοχή από Ισπανία - Σουηδία, 2006 με σαράντα τέσσερις (αριθμός 44) και 

2007 με τριάντα εννέα (αριθμός 39). Ως διαπίστωση, και εστιάζοντας στις υψηλές τιμές 

του Δείκτη και σε συγκεκριμένη περίοδο (2001-2003), τούτη η ακολουθία των τιμών 

μπορεί να έχει να κάνει με μία πτώση των συνολικών αναφορών, εντούτοις, αυξάνουν οι 

περιπτώσεις πολύ υψηλών τιμών με τιμή άνω του δέκα χιλ. (αριθμός 10.000) (!!!).
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Χάρτης  UTEQEAD MAQKET EMDDDDMENT GDADETD

5.DΣυμπεράσματα - R6piec διαπιστώσεις

Ως μία πειστική και εμπεριστατωμένη απάντηση σε επί μέρους μεθοδολογικές 

ασυμβατότητες και ανεπάρκειες υπό το παρόν πλαίσιο ανάλυσης χαράσσουμε και 

διαμορφώνουμε σύγχρονες, λειτουργικές και αναβαθμισμένες τεχνικές προσέγγισης. 

Τούτο το εγχείρημα καθιστά διαχειρίσιμο το πρόβλημα της ύπαρξης ενδογενών αδυναμιών 

έτερων προτεινόμενων λύσεων. Διαμέσου της αποσαφήνισης της υπόστασης και τους 

εύρους των συναφών ζητημάτων (χωρική μονάδα, κλίμακα, επίπεδο χωρικής ανάλυσης, 

τεκμηρίωση και εμπειρική ποσοτική απεικόνιση) διευρύνεται το πεδίο μέτρησης των 

περιφερειακών Ανισοτήτων σε συμπαγείς, συνεκτικούς και λειτουργικής απεικόνισης
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τύπους Ανισοτήτων. Τούτη η επιβαλλόμενη συνάφεια εργαλείων (Δείκτες και Μέτρα 

ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης) και των αντίστοιχων ανά περίπτωση και εξειδίκευση 

μεθόδων και μεθοδολογιών (στατιστικές απεικονίσεις και λοιπές ποσοτικές εκφάνσεις) και 

θεωρητικής κατεύθυνσης (Νέα Οικονομική Γεωγραφία) προσφέρουν στο ελάχιστο 

επαρκείς εκτιμήσεις για την πορεία και τη διαδρομή των τάσεων. Ενσωματώνοντας τη 

διαθέσιμη πληροφόρηση αναδεικνύουμε στον πραγματικό Χρόνο τις τάσεις Σύγκλισης 

και κυρίως και σε σημαίνοντα βαθμό Απόκλισης, την αλληλεξάρτηση των Ανισοτήτων 

(οικονομικών, εισοδηματικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, εκπαιδευτικών-μορφωτικών, 

χωρικών-χωροταξικών κοκ) και τις πιέσεις ή/και ανταγωνισμούς που παράγει και 

ανατροφοδοτεί ο 'Χώρος’ ως έννοια αυθύπαρκτη.

Υπό το γενικό πλαίσιο που τίθεται, αναπτύσσουμε επί μέρους κατηγορίες Δεικτών με 

συγκεκριμένο περιεχόμενο και κατεύθυνση. Κάθε επί μέρους ενότητα ενσωματώνει μία 

κεντρική ιδέα, φέρει δε ένα διακριτό χαρακτηριστικό γνώρισμα έναντι των υπολοίπων. Η 

προστιθέμενη αξία έγκειται στο γεγονός ότι τούτες οι επί μέρους ενότητες Δεικτών 

συνιστούν στο σύνολό τους μία οικογένεια Δεικτών πλήρως ενταγμένη στο προαναφερθέν 

γενικό και ειδικό πλαίσιο αρχών και στοχεύσεων. Κάθε επί μέρους Δείκτης διατηρεί 

συνεπώς ένα αυτούσιο χαρακτήρα, κάθε επί μέρους ενότητα Δεικτών περικλείει ορισμένες 

κρίσιμες συνιστώσες και το σύνολο των ανωτέρω συνθέτουν και συνδιαμορφώνουν 

τάσεις, ροές και σχέσεις.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ‘LLAMACE’

6.1 Εισαγωγή

Κατά τα τελευταία περίπου τριάντα έτη, στα υποδείγματα της μορφής panel data έχει 

παρατηρηθεί διεύρυνση της χρήσης και του πεδίου εφαρμογής τους, ανεξαρτήτως της 

στατιστικής ή οποιασδήποτε άλλης μονάδας αναφοράς (μεμονωμένα άτομα, 

διοικητικές βαθμίδες διαφόρων επιπέδων κρατικής διαίρεσης, επιχειρήσεις κοκ)1. Το 

GMM, το οποίο περιλαμβάνει και τη μέθοδο του ‘instrumental variables’2, επιτρέπει 

την εφαρμογή συμπαγών εκτιμήσεων στο υπόδειγμα panel data, βάσει των σχετικών 

προσδοκιών, και του αντίστοιχου dynamic panel data model. Τούτο προσφέρει ένα 

επιπλέον πλεονέκτημα έναντι των εκτιμητών μέσω των OLS και LSDV. 

Περιλαμβάνει μία αλληλουχία παρατηρήσεων, επαναλαμβανόμενων δε στο ‘Χρόνο' 

Οι συγκεκριμένες panel data προσεγγίσεις επιτρέπουν έλεγχο της ‘ατομικής- 

μεμονωμένηΡ ετερογένειας3, αναδεικνύουν τα ειδικότερα μη παρατηρήσιμα 

αποτελέσματα (επιδράσεις) έναντι των άλλων προσεγγίσεων (χρονολογικές σειρές 

και ‘cross-sectional data models’) και εμφανίζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση, 

λιγότερη συγγραμμικότητα μεταξύ των μεταβλητών και το βασικότερο υψηλότερους 

βαθμούς ελευθερίας και αποτελεσματικότητας στην εκτίμηση. Οφείλουμε 

ταυτόχρονα να υπογραμμίσουμε ότι η παλινδρόμηση με τα υποδείγματα panel data

1 Βλ. επιγραμματικά Bemardini Papalia (2010: 267), Han et al. (2010: 2-4), G0rgens et al. 

(2009: 1-2), Sarafidis (2007: 1-2), Imbens & Wooldridge (2007: 1), Behr (2005: 7, 11), Bond 

(2002b:1-3), Wooldridge (2002), Kitazawa (2001: 2), Hsiao (2003/1986), Bell & Bockstael 

(2000), Ahn Seung & Schmidt (1997/1995) κοκ.

2 Ενδεικτικά Arellano & Bover (1995).

3 Ως προς την ‘ατομική-μεμονωμένη’ ετερογένεια και με αναφορά στην πορεία της 

Σύγκλισης, οι προσεγγίσεις με τη χρήση υποδειγμάτων panel data είναι εξαιρετικά χρήσιμες 

στη διόρθωση της μεροληψίας, λόγω ακριβώς του αποκλεισμού των μεταβλητών και της 

παρατηρούμενης ετερογένειας στην κλασική παλινδρόμηση του cross-sectional (Islam, 

2003).
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διαφέρει σε σχέση με την αντίστοιχη των χρονολογικών σειρών και του ‘cross

sectional data ' διότι λαμβάνει υπόψη εξίσου τη χρονική και την ‘ατομική- 

μεμονωμένη’ διάσταση4. Τούτο συνιστά το πλέον ευδιάκριτο πλεονέκτημα της 

συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης έναντι των άλλων δύο, καθότι στην 

ουσία επιτρέπει την εξειδίκευση σύνθετων συμπεριφοριστικών υποθέσεων, 

ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα (επιδράσεις) που δεν δύνανται να αποτυπωθούν 

ακόμα και στην ‘καθαρή’ ή αυτούσια μορφή των έτερων δύο μεθοδολογιών5.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη προσέγγιση με υποδείγματα panel data δεν στερείται 

μειονεκτημάτων και γενικά εύρυθμης λειτουργίας. Ο σχεδιασμός και οι φάσεις 

συλλογής των δεδομένων αποτελούν περισσότερο σύνθετες διαδικασίες έναντι των 

έτερων μεθοδολογιών. Ταυτοχρόνως, δεν δύναται να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να 

ανακύψουν δυνητικά λάθη μέτρησης, οδηγώντας σε διαταραχές κατά τη φάση 

εξαγωγής των συμπερασμάτων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις, η χρονική διάσταση είναι 

πολύ περιορισμένη για την εξαγωγή και την καταγραφή της δυναμικής μεταβλητών 

και παρατηρήσεων6. Στην περίπτωση τούτη, πιθανότατα το κύριο πρόβλημα αφορά 

στην επιλογή του δείγματος λόγω των διαφορετικών τύπων ‘ατομικής’ επιλογής, στη 

μη ανταπόκριση, στη φθορά και στη συνθετότητα της εισαγωγής νέων στοιχείων 

(οντοτήτων) στην όλη ανάλυση. Αντιθέτως, οι περιορισμοί τούτοι είναι απόντες ή 

έστω περιορισμένης έντασης με δεδομένα μακροπρόθεσμων χρονολογικών σειρών.

6.2 Το οικονομετρικό υπόδειγμα

6.2.1 Γενικές παρατηρήσεις

4 Μεταξύ άλλων τούτο έχει διερευνηθεί και από τους Hsiao & Tahmiscioglu (2007: 1-2), 

Hsiao et al. (2002), Nauge & Thomas (2003), Anderson & Hsiao (1982/1981) κοκ.

5 Στην πραγματικότητα, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις με panel data επιτρέπουν την 

εμφάνιση τεχνολογικών διαφορών μεταξύ των χωρικών μονάδων αναφοράς (περιφερειών) ή 

τουλάχιστον οριοθετείται το μη παρατηρήσιμο και το μη μετρήσιμο τμήμα αυτών των 

διαφορών, μέσω ακριβώς της ένταξης στο υπόδειγμα αυτών καθαυτών των ειδικών 

αποτελεσμάτων (επιδράσεων). Επ’ αυτού DiLiberto et al. (2005).

6 Βλ. επί παράδειγμα Hausman & Taylor (1981) ως προς τα μη παρατηρήσιμα ατομικά- 

μεμονωμένα αποτελέσματα (επιδράσεις), Chamberlain (1982) ως προς την αλληλουχία των 

‘στιγμιαίων’ περιορισμών, Shiu & Hu (2010) για τις μη παρατηρήσιμες συν-μεταβλητές και 

Keane & Sauer (2009) για τις μη παρατηρήσιμες ενδογενείς μεταβλητές.
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Ανεξαρτήτως του εύρους, της δυναμικής και της αξιοπιστίας των υποδειγμάτων 

τύπου panel data, ένα από τα πλέον ουσιώδη ζητήματα σχετίζεται με το πρόβλημα της 

διαστρωμματικής συσχέτισης. Στην περίπτωση ειδικά που τα δεδομένα μας 

αναφέρονται σε ένα και μόνο set χωρικών μονάδων αναφοράς (περιφέρειες, πολιτείες 

ή κράτη) τούτο απαιτεί από την πλευρά μας μία περισσότερο ειδική μεταχείριση7 8. 

Είναι απολύτως σαφές και αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι η χωρική διάσταση 

σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τη χωρική ετερογένεια?, η οποία δύναται να 

προσδιορισθεί ως οι παράμετροι εκείνες που πιθανώς να μην είναι ομοιογενείς σε 

τούτο το συγκεκριμένο set δεδομένων, αλλά αντιθέτως να ποικίλουν μεταξύ τους. 

Επιπρόσθετα, σχετίζεται και με τη χωρική εξάρτηση, η οποία πιθανώς να 

εμφανίζεται μεταξύ των παρατηρήσεων σε κάθε χρονικό σημείο. Με μία περισσότερο 

συγκεκριμένη διατύπωση, η παρουσία χωρικής εξάρτησης σημαίνει ότι εξαιτίας των 

αποτελεσμάτων Διάχυσης (‘spillover effects’), όπως επί παράδειγμα εμπορικές ροές 

και το γνωστό σε όλους ‘commuting’, οι γειτνιάζουσες περιφέρειες-περιοχές πιθανώς 

να εμφανίζουν και όμοιες επιδόσεις. Τούτο είναι και το κύριο ζητούμενο που 

καλείται να αντιμετωπισθεί από τα υποδείγματα panel data9.

Πειστική και εμπεριστατωμένη απάντηση πάνω στο ζήτημα αυτό επιχειρείται να 

δοθεί διαμέσου της επέκτασης του παραδοσιακού υποδείγματος panel data, όπως 

ακριβώς τονίσθηκε ανωτέρω, και την εισαγωγή ή την αντικατάσταση αυτού από το 

δυναμικό (μη γραμμικό, μη στατικό κοκ) panel data υπόδειγμα. Στην πράξη, τα 

δυναμικά panel data υποδείγματα επιτρέπουν την ενσωμάτωση των χωρικών 

επιδράσεων και του ‘cross-sectional correlated error terms’, ειδικότερα μέσω του 

ML estimator. Προς αυτό αποφαίνονται οι Su & Yang (2008) και Elhorst (2008), ή 

μέσω του QML estimator σύμφωνα με τους Su & Yang (2008), Yu et al. (2008) και 

Elhorst (2005).

7 Λεπτομερείς αναφορές επ’ αυτού έχουν διατυπωθεί, εκτός άλλων, από τους Arbia & Piras 

(2005:19,20), Baltagi & Li (2004), Elhorst (2003), Case (1991) κοκ.

8 Επί παραδείγματι Wooldridge (2005) και στις εκεί προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων 

εξαιτίας της μη παρατηρήσιμης ετερογένειας.

9 Βλ. Dettori et al. (2009a), Angulo et al. (2008:1), Baltagi et al. (2007a/2007b), Kapoor et al.
(2007), Kelejian et al. (2006), Pesaran (2006), Yang et al. (2006), Di Liberto et al. (2005), 

Elhorst (2003), Kelejian & Prucha (2002), Anselin et al. (1996) κοκ.
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Από την άλλη πλευρά, τα υποδείγματα που περικλείουν μία χωρική διάρθρωση έχουν 

ανάγκη από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα10, λόγω του γεγονότος ότι τα αποτελέσματα 

(επιδράσεις) στην πορεία της Σύγκλισης αποτυπώνονται με ένα Ν να τείνει στο 

άπειρο. Παρ’ όλα αυτά, εάν οι αποκλειόμενες επιδράσεις είναι μη τυχαίες ανακύπτει 

πρόβλημα πανομοιότυπων παραμέτρων, ομοίως όπως προηγουμένως και κατά την 

περίπτωση της χωρικής εξάρτησης μεταξύ γειτονικών περιφερειών-περιοχών. Σε 

τούτη την περίπτωση, ο αριθμός των παραμέτρων αυξάνει με τον ίδιο ρυθμό εκείνου 

του αριθμού των παρατηρήσεων11. Τούτων δοθέντων, ένα μεγάλο Τ και ένα 

αντιθέτως μικρό Ν είναι οι πλέον ανεπιθύμητες ιδιότητες. Και είναι ακριβώς η 

τελευταία αυτή παρατήρηση που οδήγησε τους Anselin et al. (2006) να 

παραμερίσουν τη χρήση των Fixed Effects κατά τη διερεύνηση των μηχανισμών 

χωρικής εξάρτησης12. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία η 

διαστρωμάτωση του αριθμού των παρατηρήσεων είναι μεγάλη και ο αντίστοιχος 

αριθμός του Τ είναι σταθερός, τότε υπολογίζοντας ταυτόχρονα και τα Fixed Effects13 

και τα Random Effects, η χωρική εξάρτηση εισάγεται μόνο στο σκέλος του όρου

10 Βλ. Semykina & Wooldridge (2007: 6-7, 24) και συμπληρωματικά Newey & McFadden

(1994) και Hansen (1982).

11 Κατά τους Hahn & Kuersteiner (2004: 1, 11) καθώς τα Τ και Ν μεταβάλλονται με τον ίδιο 

ρυθμό μάς δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης των επί μέρους ιδιοτήτων της μεροληψίας, κάτι 

που δεν επιτυγχάνεται μέσω των Fixed Effects. Ομοίως, Hahn & Kuersteiner (2002) ή/και 

Han & Philips (2009/2006).

12 Στον αντίποδα, ο Elhorst (2003) διατυπώνει την παρατήρηση ότι ο αριθμός του R πρέπει να 

είναι αντιπροσωπευτικός ενός μεγάλου πληθυσμού και ο αριθμός των μονάδων αναφοράς να 

δύναται να τείνει προς το άπειρο με ένα ρυθμό κανονικό. Η υπόθεση της μηδενικής 

συσχέτισης μεταξύ της τυχαίας μεταβλητής μτ και των επεξηγηματικών μεταβλητών θα είναι 

τότε το λιγότερο περιοριστική. Στην όλη αντιπαράθεση μεταξύ Fixed Effects και Random 

Effects, υπέρ των πρώτων τάσσονται και οι Arbia & Piras (2005), επισημαίνοντας ότι 

παρέχουν περισσότερη ασφάλεια, με την έννοια ότι η χωρική εξάρτηση ίσως να συλλαμβάνει 

μόνο τις περιφερειακές αλληλεπιδράσεις. Το όλο καινοτόμο στη συνολική συζήτηση 

σκεπτικό αφορά στο ότι η χωρική εξάρτηση δεν λαμβάνεται πάντοτε υπόψη στα υποδείγματα 

panel data. Στο πνεύμα των Fixed Effects και η Deniz Baglan (2010) σε μία προσπάθεια 

αποτελεσματικής εκτίμησης ενός μερικά γραμμικού δυναμικού panel data υποδείγματος ως 

προς την Ανεργία στις ΗΠΑ.

13 Βλ. μεταξύ άλλων Dhaene & Jochmans (2009) και Galvao (2009) για τα Fixed Effects .
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σφάλματος (‘error term’)14. Σύμφωνα δε με την προσέγγιση των Su & Yang (2008) 

είναι εφικτός ο υπολογισμός ενός χωρικά αυτό-παλίνδρομου υποδείγματος που να 

ενσωματώνει τόσο το χωρικό σφάλμα (‘spatial error’) όσο και την ασυμπτωτική 

κατανομή (‘asymptotic distribution’).

Ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων διαστάσεων που ανακύπτουν από την επιλογή, την 

εφαρμογή και τις σχετιζόμενες δυσχέρειες ενός δυναμικού panel data υποδείγματος, 

οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και την επιλογή του εκτιμητή, ο οποίος να ταιριάζει με 

τρόπο βέλτιστο ή έστω επαρκή σε ένα δυναμικό υπόδειγμα. Τούτο συνιστά κατά 

κάποιο τρόπο την αναγκαία και την ικανή συνθήκη. Πολλές κρίσεις και επικρίσεις 

έχουν διατυπωθεί πάνω στο ζήτημα της επιλογής του εκτιμητή15. Τούτο ασφαλώς 

αποτελεί μία λογική και επακόλουθη συνέχεια στην όλη επιστημονική συζήτηση και 

διερεύνηση των σχετικών φαινομένων. Στη ουσία ο εκτιμητής εκείνος, ο οποίος κατά 

τη γνώμη μάς δέχεται και με τη μεγαλύτερη κριτική, είναι ο εκτιμητής της Ελάχιστης 

‘Απόστασης’ (‘Minimum Distance estimator’). Τούτο σχετίζεται με την απουσία 

συνάφειας του περιεχομένου του συγκεκριμένου εκτιμητή, καθότι απουσιάζει από τη 

διεθνή βιβλιογραφία της Οικονομικής Μεγέθυνσης κάθε προσπάθεια σύγκρισης 

αυτού με άλλους διαθέσιμους εκτιμητές16.

Σε σχέση, συνεπώς, με τα επί μέρους προβλήματα ως προς το μέγεθος των Τ και Ν, 

τα οποία έχουν επισημανθεί μέσα από τον υπολογισμό των εκτιμητών των Arellano

14 Έχει προσφάτως διερευνηθεί (Lung-Fei & Yu, 2010) και η περίπτωση κατά την οποία 

αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο Ν και πιθανώς ένα εξίσου μεγάλο Τ, αλλά σχετικά μικρό ως 

προς το Ν.

15 Κριτική στη βάση των εκτιμητών των Blundell & Bond (1998) και Islam (2003a) έχει 

εκτός των άλλων ασκηθεί και από τους Di Liberto et al. (2008) και Caselli et al. (1996). Επί 

του ζητήματος της επιλογής του εκτιμητή χρήσιμες είναι και οι σχετικές επισημάνσεις των 

Fingleton & LeGallo (2006).

16 Οι Arellano & Bonhomme (2008: 1, 2, 6, 18-25, 33-34) λόγω της αποτυχίας ή 

περιορισμένης επιτυχίας των διαφόρων επί μέρους τεχνικών (Fixed Effects, Random Effects 

και Bayesian) προτείνουν την εισαγωγή σταθμίσεων (‘priors’) στο μη γραμμικό panel data 

υπόδειγμα και τον υπολογισμό του ‘Kullback & Leiber Distance estimator’ στην 

πληθυσμιακή κατανομή των αποτελεσμάτων (επιδράσεων), ώστε να επιτευχθεί μία βέλτιστη 

προσέγγιση του Random Effects. Επιγραμματικά δύναται να ανατρέξουμε και στους Lee 

(2008), Park et al. (2007), Su & Ullah (2007), Henderson & Ullah (2005) και Phillips et al. 
(2004).
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& Bond (1991), έχει προσφάτως αποδειχθεί ότι στην περίπτωση κατά την οποία το 

μέγεθος του T είναι σχετικά μικρό17, και είτε η παράμετρος της αυτό-παλινδρόμησης 

είναι πλησίον της μονάδας (αριθμός 1) είτε η διακύμανση των ‘ατομικών

μεμονωμένων’ επιδράσεων είναι υψηλή σε σχέση με τη διακύμανση της παροδικής 

διαταραχής, τότε ο εκτιμητής GMM των Arellano & Bond (1991) καθίσταται 

μεροληπτικός. Σύμφωνα δε με τους Blundell et al. (2001), Bond et al. (2001) και 

Blundell & Bond (1998) καθίσταται αναπόφευκτα μεροληπτικός, αν και με πτωτική 

πορεία. Σε κάθε περίπτωση, με τη χρήση του έτερου εκτιμητή (Kiviet, 1995), όπου 

προτείνεται η διόρθωση μέσω ενός μικρού δείγματος, η ανάλυση με τη βοήθεια της 

προσομοίωσης τύπου Monte Carlo αποφάνθηκε ότι για ισορροπημένα και 

περιορισμένα (λιγότερα ή έστω δέκα στον αριθμό) panel ή για ενδιάμεσα χρονικά 

όρια (Τ=30), οι εκτιμητές τύπου LSDV18, διορθωμένοι φυσικά για την αποφυγή 

αμεροληψίας, ή οι εκτιμητές των Anderson & Hsiao (1981) πλεονεκτούσαν έναντι 

των GMM (Evaraert & Pozzi, 2010). Μία έτερη εναλλακτική προσέγγιση έναντι του 

GMM έχει προταθεί σχετικά πρόσφατα και από την Angelica Gonzalez (2007: 4-5, 

23-32), μέσω ενός υβριδικού υποδείγματος στη βάση των προτάσεων που 

διατυπώθηκαν από τον Owen (2001/1991/1990/1988), με τη χρήση του Empirical 

Likelihood-Bootstrap σε ένα AR(1) ‘unvariate panel data model’.

6.2.2 Εξειδίκευση παραμέτρων

‘Χώρος’-‘Γεωγραφία’-‘Απόσταση’ αποτελούν έννοιες και διαστάσεις οι οποίες μόλις 

σχετικά πρόσφατα εντάχθηκαν στον κύριο κορμό της οικονομετρικής μεθοδολογικής 

ανάλυσης. Τα διάφορα οικονομετρικά υποδείγματα, και εν προκειμένω το δυναμικό 

panel data υπόδειγμα, στη χωρική του μορφή (Elhorst, 2009/2003b) διακρίνεται στο 

υπόδειγμα χωρικής υστέρησης (‘spatial lag model’)19 και στο αντίστοιχο υπόδειγμα

17 Βλ. Arellano & Hospido (2007: 2, 4-5) σε σχέση με τη διαστρωμματική διάσταση και 

Hsiao et al. (2002).

18 Βλ. Bun & Kiviet (2003) ή/και συμπληρωματικά αυτών την εναλλακτική πρόταση έναντι 

των ‘τυπικών’ εκτιμητών του LSDV από τους Chi-Young et al. (2010) με το ‘common 

Recursive Mean Adjustment’.

19 Το υπόδειγμα χωρικής υστέρησης επιτρέπει με σαφήνεια τη μέτρηση της δύναμης των 

χωρικών αλληλεπιδράσεων, ενώ η εξάρτηση του χωρικού σφάλματος αποτελεί ένα 

εναλλακτικό τρόπο σύλληψης των χωρικών διαστάσεων. Τα σχετιζόμενα χωρικά σφάλματα
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χωρικού σφάλματος (‘spatial error model’). Πλείστες οικονομικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των δρώντων στο ‘Χώρο’ χαρακτηρίζονται από μία εξαρτημένη μεταβλητή 

χωρικής υστέρησης, η οποία αποτελείται από παρατηρήσεις της εξαρτημένης 

μεταβλητής σε άλλες τοποθεσίες σε σχέση με την ‘κύρια’ (‘home’) τοποθεσία. 

Πρόσφατα οι Kapoor et al. (2007) σχεδίασαν μία διαδικασία GMM για τη συσχέτιση 

του χωρικού σφάλματος σε ένα στατικό υπόδειγμα. Ακολουθώντας το παράδειγμα 

των Jacobs et al. (2009), στη βάση των Kapoor et al. (2007) και σε προγενέστερο 

χρονικά σημείο των Kelejian & Prucha (1999), επεκτείνουμε τη χωρική διαδικασία 

των τριών σταδίων (‘3-step spatial procedure’) σε ένα panel, που περιλαμβάνουν μία 

εξαρτημένη μεταβλητή χωρικής υστέρησης και μία χρονική υστέρηση ‘μίας 

περιόδου’ στην εξαρτημένη μεταβλητή. Η επίδοση των χωρικών εκτιμητών GMM20, 

οι οποίοι μετρώνται σε όρους μεροληψίας και RMSE, διερευνώνται μέσω των 

προσομοιώσεων Monte Carlo. Λαμβάνουμε δε υπόψη ένα panel με ένα σχετικά μικρό 

χρονικό περιθώριο, σε σχέση με τον αριθμό των παρατηρήσεων. Το βασικότερο στην 

όλη διαδικασία είναι ότι αντί να υπολογίζουμε ξεχωριστά είτε ένα υπόδειγμα 

χωρικής υστέρησης είτε ένα χωρικού σφάλματος, στην ουσία ενσωματώνουμε και
O f f  f f o f  fτα δύο, ώστε να είναι ταυτοχρονως και τα δύο παρόντα.

Στα υποδείγματα οικονομικής αλληλεπίδρασης, η εξάρτηση του χωρικού σφάλματος 

είναι πιθανό να υπάρχει κάτω και πέρα από μία θεωρητική διάρθρωση χωρικής 

υστέρησης, αντανακλώντας τη δυνητική παρουσία αποκλειόμενων χωρικών 

μεταβλητών. Αγνοώντας τότε τη συσχέτιση στο χωρικό σφάλμα σε ένα στατικό panel 

data υπόδειγμα είναι απολύτως λογική η απώλεια αποτελεσματικότητας στις 

εκτιμήσεις και λανθασμένα να καταλήξουμε στην άποψη ότι η στρατηγική 

αλληλεπίδραση είναι απούσα. Αντιθέτως, η παραμέληση της χωρικής εξάρτησης

δύναται να θεωρηθούν ως αναλογικά σε σχέση με την πολύ γνωστή πρακτική της κατάταξης 

των όρων σφάλματος σε ομάδες, τα οποία προσδιορίζονται με βάση ορισμένα άμεσα 

παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά της ομάδας. Στη χωρική οικονομετρία, οι ομάδες συνήθως 

βασίζονται στη χωρική ‘ομοιότητα’, η οποία τυπικά προσδιορίζεται βάσει ορισμένων 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών, όπως η Εγγύτητα.

20 Ο όρος ‘χωρικοί εκτιμητές GMM’ αναφέρεται σε εκτιμητές GMM υποδειγμάτων panel data 

που περιλαμβάνουν μία χωρική υστέρηση με ή χωρίς διόρθωση για τη συσχέτιση στο χωρικό 

σφάλμα. Εάν ο χωρικός GMM εκτιμητής διορθώνει τη συσχέτιση χωρικού σφάλματος, τότε 

αναφερόμαστε σε ένα ‘χωρικά διορθωμένο’ GMM εκτιμητή.
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στην εξαρτημένη μεταβλητή συνιστά ένα σχετικά υψηλό κόστος στην όλη 

διερεύνηση, με την έννοια ότι αυξάνει το μέγεθος των μεροληπτικών εκτιμήσεων (Le 

Sage & Pace, 2009).

Στην προσέγγιση μας η χρονική υστέρηση της ενδογενούς εξαρτημένης μεταβλητής 

συσχετίζεται με το ‘ατομικό-μεμονωμένο’ ή μοναδικό αποτέλεσμα (επίδραση). 

Συνεπώς, ο σταθερός εκτιμητής του Fixed Effects σε ένα μη χωρικό panel σταθερού 

χρονικού περιθωρίου και μεγάλου αριθμού παρατηρήσεων θα είναι μεροληπτικός και 

ασυνεπής ως προς το περιεχόμενό του. Τα δυναμικά panel data υποδείγματα συνήθως 

εκτιμώνται χρησιμοποιώντας τους GMM εκτιμητές των Arellano & Bond (1991), οι 

οποίοι διαφέρουν από τους στατικούς GMM εκτιμητές τόσο ως προς τις 

επικρατούσες ‘συνθήκες της στιγμής’ (‘moment conditions’) όσο και ως προς τον 

Πίνακα των διαθέσιμων εργαλείων. Λόγω του γεγονότος ότι ο ‘τυπικός’ εκτιμητής 

των Arellano & Bond είναι μάλλον ανεπαρκής σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν 

η χρονική εξάρτηση είναι έντονη, με την προσέγγιση των Blundell & Bond (1998), η 

οποία περιλαμβάνει και ένα εκτεταμένο σετ διαθέσιμων εργαλείων και τις εξισώσεις 

και το επίπεδο της πρώτης διαφοροποίησης (‘first-differenced level and equations’), 

επεκτείνεται το πεδίο διερεύνησης. Το ζητούμενο είναι να προσδιορίσουμε τα 

κατάλληλα εργαλεία για τον έλεγχο της ενδογένειας της χωρικής και της χρονικής 

υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής, καθώς θα ελέγχεται ταυτοχρόνως και η 

συσχέτιση του χωρικού σφάλματος. Μία επαρκής βοήθεια προσφέρουν τα διάφορα 

χωρικά εργαλεία (μεταβλητές) περιφερειακού και εθνικού επιπέδου αναφοράς.

Η προσέγγισή μας διαρθρώνεται ακολούθως ως εξής: Στην Ενότητα 6.2.3 παρατίθεται 

μία εμπεριστατωμένη εικόνα της εξαρτημένης μεταβλητής, η οποία συνιστά 

ταυτοχρόνως και τον κεντρικό Δείκτη Ανισοτήτων της παρούσας Διδακτορικής 

Διατριβής. Στην Ενότητα 6.2.4 περιγράφουμε τις βασικές συναρτήσεις του χωρικά 

δυναμικού panel data υποδείγματος των Jacobs et al. (2009), στην Ενότητα 6.2.5 

αναπτύσσουμε λεπτομερώς την οικονομετρική προσέγγιση που υιοθετούμε ως βάση 

ανάλυσης και ολοκληρώνουμε με την Ενότητα 6.2.6 και την προσομοίωση Monte 

Carlo.

6.2.3 Η εξαρτημένη μεταβλητή (‘LLAMACE’)
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LLAMACE (L.OCAL LABOUR 

MA.RKET CONTIGUITY E.FFECT)

Η ανάπτυξη, ο υπολογισμός και η χαρτογραφική απεικόνιση των «Νέων» Δεικτών 

και Κριτηρίων Μέτρησης των τάσεων Σύγκλισης και Απόκλισης στον ‘ευρωπαϊκό 

Χώρο’ ολοκληρώνεται σε σημαντικό βαθμό με την/ον αντίστοιχη/ο ανάπτυξη, τον 

υπολογισμό και την απεικόνιση της κύριας μεταβλητής ή του κύριου Δείκτη 

Μέτρησης των περιφερειακών Ανισοτήτων. Τούτος με τη σειρά του αποτελεί και την 

εξαρτημένη μεταβλητή του οικονομετρικού υποδείγματος. Λαμβάνοντας ως βάση και 

αφετηρία διερεύνησης τις τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ‘Εργασίας’ αναπτύσσουμε
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το Δείκτη LLAMACE (‘LOCAL LABOUR MARKET CONTIGUITY EFFEC T’),

ήτοι η επίδραση ή το αποτέλεσμα της Γειτνίασης στην τοπική αγορά ‘Εργασίας’.

Η ‘προστιθέμενη αξία’ του εν λόγω Δείκτη έγκειται ακριβώς στον τρόπο οριοθέτησης 

της χωρικής Γειτνίασης, όπου η εστίαση οριοθετείται στο μικρο-χωρικό επίπεδο 

αναφοράς στα πλαίσια των περιφερειών επιπέδου NUTS2. Τούτο το μικρο-χωρικό 

επίπεδο, σε απόλυτη αντιστοιχία και εναρμόνιση με το βαθμό και τη δυναμική της 

χωρικής Γειτνίασης, συνθέτει τύποις τη χωρική Στάθμιση ή χωρική Βαρύτητα του 

οικονομετρικού υποδείγματος. Grosso modo, η καινοτομικότητα και η 

διαφορετικότητα του Δείκτη έγκειται στο βαθμό που η χωρική Γειτνίαση και η 

χωρική Εγγύτητα επανακαθορίζουν την τοπική αγορά ‘Εργασίας’, υπό το 

περιεχόμενο και το πλαίσιο αναφοράς που θέτουν οι τρέχουσες τάσεις Σύγκλισης 

ή/και Απόκλισης σε τούτη.

Σε ταυτόχρονο πλαίσιο, αναδιατυπώνεται η σχέση ανταλλαγής (‘trade-off) και η 

συνεχής αλληλεξάρτηση Ανεργίας (μη Απασχόλησης) και Απασχόλησης (μη 

Ανεργίας). Εν τέλει, η χωρική Κινητικότητα ή μη Κινητικότητα της ‘Εργασίας’ 

ανασχηματίζει τη ‘Γεωγραφία’ και το χωρικό υπόβαθρο των κατανομών, εμπλουτίζει 

τα χαρακτηριστικά της τοπικής οργάνωσης του ‘Χώρου’ και των δραστηριοτήτων, 

καταργεί, περιορίζει ή αναδεικνύει πειστικά τα σύγχρονα χωρικά εμπόδια 

εγκατάστασης και χωροθέτησης. Προσφέρει δε μία «Νέα» πνοή στις έννοιες του 

‘Χώρον’, της ‘Γεωγραφίας’ και της ‘Απόστασης’.

Η διερεύνηση των σχετικών τάσεων στην αγορά ‘ Εργασίας’ δεν συνιστά μία απλή και 

μονοσήμαντη ανάλυση. Αντιθέτως, η σύγχρονη εποχή αναδεικνύει με εμφατικό 

τρόπο το διττό χαρακτήρα  των φαινομένων και τις επί μέρους προσαρμογές ή 

ακραίες μεταβολές που έχουν συντελεσθεί διαχρονικά.

Στο πλαίσιο τούτο, η περιφερειακή ταυτότητα ή/και φυσιογνωμία της αγοράς 

‘ Εργασίας’ ορίζεται κατά ουσιώδη βαθμό από τα αντίστοιχα Κριτήρια της χωρικής 

Γειτνίασης και της χωρικής Εγγύτητας. Και είναι ακριβώς τούτη η χωρική επίδραση 

στις τοπικές Αποκλίσεις ή/και Συγκλίσεις της αγοράς ‘ Εργασίας’ που συν

διαμορφώνει την περιφερειακή ιδιαιτερότητα. Αναδεικνύουμε το βαθμό και τη 

δυναμική των ιδιαίτερων τοπικών στοιχείων και χαρακτηριστικών, ανασυνθέτουμε το 

γεωγραφικό υπόβαθρο και κατ’ επέκταση και την τοπική αγορά ‘Εργασίας’ και εν 

τέλει αναδιατυπώνουμε σε πραγματικό ‘Χρόνο’ το περιεχόμενο και τα επί μέρους 

χαρακτηριστικά του ‘περιφερειακού προβλήματος’. Το στοιχείο που χρήζει
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υπογράμμισης επομένως είναι ο επανακαθορισμός των χαρακτηριστικών του 

‘περιφερειακού προβλήματος’ με βάση τις αλλαγές (βίαιες ή ομαλές) που έχουν 

συντελεσθεί στο ‘Χώρο’ και στη ‘Γεωγραφία’. Υπό το συγκεκριμένο πλαίσιο 

ανάλυσης αποσαφηνίζονται κατά τρόπο διαυγή τα σύγχρονα και νεότερα Κριτήρια 

και εργαλεία προσδιορισμού της χωρικής Προσελκυστικότητας και της χωροθέτησης 

των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ένα ‘ Τόπο\

Ποιά η διαδρομή εξέλιξης της Απόκλισης; Αναδεικνύεται εκ νέου μία ακραία και 

σωρευτική πόλωση; Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα δίδεται με βάση την 

πορεία του ΣΣΜ (Σχήμα 1) και τη χαρτογραφική απεικόνιση (Χάρτης 1). Το κύριο 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι μία έντονη έως ακραία υψηλή διαχρονική 

κατανομή των τιμών του ΣΣΜ, λαμβάνοντας ελάχιστη τιμή το κομβικό έτος 2003 

(!!!). εντούτοις, είναι εξίσου χαρακτηριστική η απουσία ενός ξεκάθαρου τυπολογικού 

προτύπου κατανομών των επί μέρους τιμών (Χάρτης 1). Τούτο πιστοποιεί μία εμφανή 

χωρική διαφοροποίηση, με ήσσονος έκταση χωρική συσπείρωση ανώτερων και 

ανώτατων τάξεων (επί παράδειγμα Δημοκρατία της Τσεχίας-Αυστρία-Σλοβακία). Επί 

τούτου, και στο Κεφάλαιο 7.

Σ χήμα 1: L L A M A C E

165.00

145.00

125.00 

ι ης ηη

max(170,48)

137,00

85.00

65.00

100,04
min(72,75)

1 9 9 9 ■ 2 0 0 1 ■ ■ ■ 2 0 θ | ■

OO■

LLAMACE 1 0 0 ,0 4 1 7 0 ,4 8 8 6 ,9 4 7 2 ,7 5 9 9 ,4 4 9 9 ,2 6 1 3 7 ,0 0
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Χάρτης 1: LLAMACE

[1,2,31 LLAMACE1999
■  ^ = 3 9  Μ=2,01 8=1,40 
Π  12 Μ-0,89 S-0,04
■  Λ =  29 Μ=0-74 S=0,05
□  J fe 4 1  Μ=0.60 S=0.04
□  J^=69 Μ=0,45 S=0,04

[1,2,31 LLAMACE2007
S 39 M=1'49 S=0,73 

u j= 14 M=0,91 S=0,04 
□  ^ = 2 7  M=0,74 S=0,04 
Π  ^ = 4 3  M=0,59 S-0,04 
Π  69 M=0,44 S=0,04

—  3 f i 6 0  M = 0 ·2 5  s = ° . 0 8
Missing vs

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,02 0,83
2 0,01 0,80
3 0,00 0,76
4 0,00 0,69
5 0,00 0,76
6 0,00 0,71
7 0,00 0,72
8 0,01 0,76
9 0,00 0,75

10 0,00 0,75
Surface* or the ns _ 
are proportional to the count of spatial un 
computed on each class defined on the v 
'LLAMACE2007' 
maxknum = Θ9 on the class n" 2

!jphttp://phllcarto.free.l

[1,2,31
B

LLAMACE2003
43 M=1,52 S=0,74

6.2.4.1 Το χωρικά δυναμικό panel data υπόδειγμα (‘spatially dynamic panel data 

model7)

Έστω i= 1,2,..., N χωρικές μονάδες και t = 1,2,.., T χρονικές περίοδοι. Η εστίαση και 

το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ένα panel περιορισμένου αριθμού χρονικών 

περιόδων αναφορικά τούτων με τον αριθμό των χωρικών μονάδων. Ας υποθέσουμε 

ότι τα παραγόμενα δεδομένα στο χρόνο t περιγράφονται από την ακόλουθη σχέση:

y(t) = Ay(t-1) + SWn y(t) + χ(0β + u(t), (1)
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όπου y(t) είναι ένα Ν*1 διάνυσμα των παρατηρήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής, 

y(t-1) είναι η χρονική υστέρηση της μίας περιόδου της εξαρτημένης μεταβλητής, WN 

είναι ένας Ν *Ν  πίνακας των χωρικών Σταθμίσεων, x(t) είναι ένας Ν*Κ πίνακας των 

παρατηρήσεων των αυστηρά εξωγενών επεξηγηματικών μεταβλητών (όπου το Κ 

αναφέρεται στον αριθμό των συν-μεταβλητών), και τέλος u(t) είναι ένα Ν*1 

διάνυσμα του όρου σφάλματος. Η κλιμακούμενη παράμετρος λ είναι ο συντελεστής 

της υστερούσας εξαρτημένης μεταβλητής, δ ο συντελεστής της χωρικής αυτό- 

παλινδρόμησης, που μετρά το αποτέλεσμα της ενδογενούς αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των μονάδων, και β  ένα Κ* 1 διάνυσμα συντελεστών (σταθερής) κλίσης.

Η χωρική υστέρηση αναφέρεται ως WN y(t). Ενσωματώνει την αυτοσυσχέτιση μεταξύ 

της συμπεριφοράς της μονάδας i και του σταθμικού αθροίσματος της συμπεριφοράς 

όλων των μονάδων j, υπό την προϋπόθεση ότι j λ  i. Το WN (ή wij) δίνεται εξωγενώς 

και είναι μη αρνητικό και μηδενικό στη διαγώνιο του Πίνακα. Κάθε στοιχείο του 

Πίνακα δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα των γραμμών να είναι μονάδα. 

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι κάθε προσπάθεια προσδιορισμού της ‘σωστής’ ή 

έστω βέλτιστης χωρικής Στάθμισης είναι πιθανό να πέσει στο κενό, καθότι πλείστοι 

προσδιορισμοί μπορούν να δοθούν. Η διεθνής βιβλιογραφία συνήθως χρησιμοποιεί 

επ' αυτού τη Γειτνίαση, όπου οι χωρικές μονάδες μοιράζονται κοινά εξωτερικά 

σύνορα, ή τη ‘φυσική Απόσταση’ ως παράγοντες στάθμισης21. Τούτων δοθέντων, η 

ανυγμένη μορφή της εξίσωσης (1) δίνεται από:

21 Οι Dettori et al. (2009) εισάγουν στο Σταθμικό τους Πίνακα τη μεγαλύτερη ‘eigenvalue 

normalization’, καθότι ο W είναι ένας αντεστραμμένος Πίνακας ‘Απόστασης’, που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία κατάσταση ‘φθοράς’ της σημασίας της ‘Απόστασης’’ 
στη συνολική οικονομική συμπεριφορά. Με βάση το υπόβαθρό που περιγράφει και ο Luc 

Anselin (1988) οι στήλες κατατάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το άθροισμα των Σταθμίσεων 

που ισούται με τη μονάδα, να συνιστά πιθανότατα και μία απώλεια στην ερμηνεία τούτης της 

συμπεριφοράς. Οι Detang-Dessendre & Gaigne (2009) από την άλλη χρησιμοποιούν ένα 

Πίνακα ‘φυσικήςΑπόστασης’. Στην ουσία μετράται ο χρόνος ταξιδίου από την κατοικία προς 

την ‘Εργασία’, όχι τόσο υπό την έννοια του ‘commuting’ όσο με την έννοια της Πρόσβασης 

σε μία θέση Απασχόλησης, αναζήτησης ‘Εργασίας’ και της συνολικής διάρκειας παραμονής 

στην Ανεργία. Συμπληρωματικά, οι Mohl & Hagen (2008), υιοθετώντας το Σταθμικό Πίνακα 

των LeGallo & Ertur (2003) και Ertur & Koch (2006), υπολογίζουν την εγγύτερη ή 

πλησιέστερη περιφέρεια βάσει του ‘great circled distance’ μεταξύ των κέντρων κάθε 

περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται GPS και Dose Response Function.
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y(t) = (In+ ^Wn)·1 [ λy(t-l) + χ(ί)β + u(t)], (2)

όπου

(ΙΝ+ ^Wn)'1 = ΙΝ + (5Wn + S2W* + + ....... , (3)

όπου IN ένας ταυτόσημος Πίνακας του N*N. Συνεπώς, η εξαρτημένη μεταβλητή δεν 

επηρεάζεται μονο απο τα χαρακτηριστικά κάθε μεμονωμένης χωρικής της 

μονάδας, αλλά και απο εκείνα των άμεσα γειτονικών αυτής, καθώς και απο τους 

‘γείτονες των γειτόνων τη ς’. Η στατικότητα του υποδείγματος δεν απαιτεί για το 

λόγο αυτό να ισχύει \λ\ < 1 , αλλά:

\λ\+ δζυ  < 1  εά ν ά > 0  και \λ\ + % < 1  εάν δ <0, (4)

όπου τα ζν  και ζί  αναφέρονται στη μικρότερη (και περισσότερο αρνητική) και στη 

μεγαλύτερη χαρακτηριστική ρίζα του WN αντιστοίχως. Στην ουσία, η εξίσωση (4) 

υπογραμμίζει ένα ‘trade-off μεταξύ των λ και δ. Στο πλαίσιο που περιγράφεται, η 

αυτοσυσχέτιση του χωρικού σφάλματος δύναται να αυξηθεί όταν οι αποκλειόμενες 

μεταβλητές ακολουθήσουν ένα χωρικό πρότυπο, οδηγώντας σε ένα μη διαγώνιο 

Πίνακα της διακύμανσης των συν-μεταβλητών του όρου σφάλματος u(t). Στην 

περίπτωση της χωρικής αυτοσυσχέτισης, η διάρθρωση του σφάλματος στην εξίσωση 

(1) θα είναι ένας χωρικά σταθμικός μέσος του σφάλματος των γειτονικών μονάδων, 

όπου M n είναι ένας N *N  Πίνακας χωρικών σταθμίσεων, με τυπικό στοιχείο το m .̂ 

Υπό μία περισσότερο τυπική μορφή, η χωρικά αυτό-παλίνδρομη διαδικασία θα 

δίνεται τότε από την εξίσωση:

u(t) = p Mn u(t) + ε φ , (5)

όπου M n u(t) είναι ο όρος του χωρικού σφάλματος, ρ  είναι ένας δεύτερος χωρικά 

αυτό-παλίνδρομος συντελεστής και ε(^ το διάνυσμα Καινοτομίας (‘vector of 

innovations’). Η ερμηνεία της παραμέτρου ‘όχλησης’ ρ  είναι πολύ διαφορετική 

εκείνης του δ στο υπόδειγμα χωρικής υστέρησης, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

σχέση με μία αυθύπαρκτη θεωρητική υποστήριξη της χωρικής αλληλεπίδρασης.

424

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



Κολτσάρας Λευτέρης Κεφάλαιο 6: Οικονομετρικό υπόδειγμα-LLAMACE

Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της διεθνούς βιβλιογραφίας, υποθέτουμε WN ± 

Μν22. Η διαδικασία συνεπώς του χωρικού σφάλματος θα είναι:

u(t) = (ΙΝ - ρΜ Ν)"' e(t) = e(t) + />MN s(t) + p s(t) + p3 MjJ e(t) + ....

Διαισθητικά, μία διαταραχή στη χωροθέτηση του k  επηρεάζει άμεσα τον όρο 

σφάλματος της χωροθέτησης του k, αλλά επίσης με έμμεσο τρόπο μεταφέρεται σε 

άλλες χωροθετήσεις-τοποθεσίες (με ένα μη μηδενικό mij) και τελικώς ενεργεί 

αντίθετα με το k. Εάν ισχύει \ρ \ < 1, η διαδικασία χωρικού σφάλματος είναι σταθερή, 

οδηγώντας σε αποτελέσματα ανατροφοδότησης (‘feedback effects’), τα οποία και 

είναι αναπόφευκτα. Το δε διάνυσμα των Καινοτομιών θα προσδιορίζεται από τη 

σχέση:

s(t) = ΙΝ η + v(t), ν  ~ iid (0, ^ Ι Ν), (6)

όπου η είναι ένα Ν*1 διάνυσμα που αντιπροσωπεύει τα μη παρατηρήσιμα ‘ατομικά- 

μεμονωμένα’ σταθερά αποτελέσματα (επιδράσεις) και v(t) είναι ένα Ν*1 διάνυσμα 

ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων (iid) όρων σφάλματος με 

διακύμανση σ£, η οποία και υποθέτουμε ότι είναι σταθερή μεταξύ των χωρικών 

μονάδων και των χρονικών περιόδων. Επί τοις ουσίας, εστιάζουμε στο κατά πόσο το 

η συσχετίζεται με τους παλινδρομητές, ήτοι τους συντελεστές αυτό-παλινδρόμησης. 

Οι εξισώσεις (1), (5) και (6) δύναται αντιστοίχως να αναδιατυπωθούν ως εξής:

y(t) = z(t)Z + u (t) (7)

u(t) = (In  - ρ Μ ν )-1 [In  η + v(t)]-1, (8)

όπου το z(t) = [y(t-1), Wn y(t), x(t)] αντιπροσωπεύει τον Πίνακα των παλινδρομητών 

και θ = [λ , δ, β ] ' είναι ένα διάνυσμα Κ+2 παραμέτρων, όπου το πρώτο εξ αυτών 

δηλώνει μία αλληλομετάθεση. Εάν ισχύει λ = ρ  = 0 και δ > 0 τότε το υπόδειγμά μας 

μετατρέπεται στο πολύ γνωστό υπόδειγμα χωρικής υστέρησης, ή αλλιώς στο ‘mixed

22 Εάν ισχύει Wn = Μν τότε οι παράμετροι δ και ρ δεν μπορεί να διακριθούν ξεχωριστά, όταν 

εκτιμώνται με το ML. Αντιθέτως, με την εκτίμηση GMM τα δ και ρ δύναται να 

προσδιορισθούν αυτοτελώς.
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regressive-spatial autoregressive model’ κατά τον Anselin (1988). Υπό τη συνθήκη 

λ = β  = ρ  = 0 λαμβάνουμε το καθαρό υπόδειγμα χωρικής αυτό-παλινδρόμησης . Εάν 

ισχύει λ = δ = 0 και ρ  > 0 εξάγουμε το υπόδειγμα χωρικού σφάλματος. Εάν αντιθέτως 

ισχύει λ > 0 και δ = ρ  = 0 οδηγούμαστε στο δυναμικό υπόδειγμα των Arellano & 

Bond. Εάν, τέλος, ισχύει λ = δ = ρ  = 0 τότε το χωρικά δυναμικό panel data υπόδειγμα 

μετατρέπεται σε ένα στατικό panel data υπόδειγμα. Ακολούθως αναπτύσσουμε το 

χωρικά δυναμικό panel data υπόδειγμα, στο πνεύμα των Jacobs et al. (2009), οι 

οποίοι τροποποίησαν την αντίστοιχη αρχική προσέγγιση των Kapoor et al. (2007). Η 

προσέγγισή μας ρητά διορθώνει τη συσχέτιση χωρικού σφάλματος, ενσωματώνοντας 

τόσο τη χρονική όσο και τη χωρική υστέρηση στην εξαρτημένη μεταβλητή. Καθώς η 

χρονική υστέρηση είναι ενδογενής, αναπτύσσουμε μία διαδικασία στα πρότυπα του 

GMM, με ένα set εργαλείων και για τους δύο τύπους υστερήσεων της εξαρτημένης 

μεταβλητής.

6.2.4.2 Ο ι εκτιμητές των Arellano & Bond (‘Arellano & Bond estimators’)

Οι εκτιμητές του τύπου αυτού θα προέλθουν από μία διαδικασία δύο σταδίων (2- 

stage least squares). Εισάγουμε ταυτόχρονα τη χρονική υστέρηση της εξαρτημένης 

μεταβλητής της μίας περιόδου (LLAMACE_1) και την αντίστοιχη χωρική υστέρηση 

(W_LLAMACE) ή WN y(t). Σε τούτο το πρωτεύον στάδιο ανάλυσης το πλέον 

ουσιώδες ζήτημα αναφέρεται στη εστίαση επί του WN, καθότι επί τοις ουσίας συνιστά 

τη χωρική Στάθμιση του οικονομετρικού μας υποδείγματος. Η τελική επιλογή 

βασίσθηκε στη διαθεσιμότητα των σχετικών βάσεων ανάλυσης και στην αντίστοιχη 

δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής. Λαμβάνοντας ως οδηγό την προγενέστερη 

παρατήρηση ότι υπό τη συγκεκριμένη διάρθρωση του υποδείγματος η εξαρτημένη 

μεταβλητή δεν επηρεάζεται μόνο από τα χαρακτηριστικά κάθε μεμονωμένης χωρικής 

της μονάδας, αλλά και από εκείνα των άμεσα γειτονικών αυτής, καθώς και από τους 

‘γείτονες των γειτόνων της’, οριοθετείται ένας Πίνακας Χωρικής Στάθμισης με άμεση 

και απευθείας αναφορά στις παρατηρήσεις του Πίνακα Δια-Συνοριακής Συνεργασίας. 

Τούτο προκρίθηκε και για λόγους λειτουργικής συνεκτικότητας με το σώμα έτερων 

Δεικτών και Κριτηρίων Μέτρησης.

Το κυριότερο, εντούτοις, μειονέκτημα της συγκεκριμένης επιλογής έγκειται στην 

εγγενή αδυναμία του ίδιου του Πίνακα Δια-Συνοριακής Συνεργασίας, ήτοι στη 

χωρική α-συνέχεια επί μέρους χωρικών μονάδων αναφοράς. Ενώ παράγονται ροές,
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σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις κοκ μεταξύ των ίδιων γειτονικών χωρικών μονάδων, οι 

οποίες και εμφανίζουν κοινά εξωτερικά σύνορα, τούτο δεν δύναται να αποτυπωθεί με 

τρόπο λειτουργικό και εφαρμόσιμο. Η εγγενής τούτη δυσχέρεια απαντάται κυρίως σε 

νησιωτικές περιφέρειες (πχ Ελλάδα και Ισπανία) ή/και σε περιφέρειες κρατών-μελών 

που ενώ δεν έχουν κοινά εξωτερικά σύνορα-όρια εντούτοις έχουν μια αναπτύξει 

διαύλους και κανάλια ροών, σχέσεων ανταλλαγής και κινητικότητας. Τούτο είναι το 

παράδειγμα επί μέρους νότιων περιφερειών του Ηνωμένου Βασιλείου και 

αντίστοιχων βόρειων περιφερειών της Γαλλίας. Αν και τα αποτελέσματα τούτων των 

διαύλων επικοινωνίας δεν δύναται να αποτυπωθούν με σαφήνεια και πληρότητα 

στους αντίστοιχους πρωτεύοντες Δείκτες η βαρύτητα αυτών δεν παραμερίζεται. 

Τούτο μάς υποχρεώνει να λάβουμε ως τελική Χωρική Στάθμιση τον Πίνακα Χωρικής 

Γειτνίασης (Εγγύτητας) πρώτης τάξης, ο οποίος αναφέρεται στη μεμονωμένη 

γειτνίαση των επί μέρους χωρικών μονάδων αναφοράς και χωρίς οποιαδήποτε άλλο 

κριτήριο ή διάσταση παρεμβολής στις τιμές αυτού.

Στο πλαίσιο τούτο, η εντυπωσιακή σε εύρος και δυνατότητες ευχέρεια που παρέχουν 

τα πλέον σύγχρονα οικονομετρικά συστήματα μάς επιτρέπουν να επιλέξουμε και να 

προσδιορίσουμε τον τύπο της χωρικής εγγύτητας που υιοθετούμε στο οικονομετρικό 

υπόδειγμα. Αντί της απλής και σχετικά μονοσήμαντης διάρθρωσης των τιμών του 

Πίνακα Χωρικής Γειτνίασης βάσει των τιμών μηδέν (αριθμός 0) και μονάδα (αριθμός 

1), όπου το τελικό αποτέλεσμα είναι δυσανάγνωστο και εμφανίζει πολλά κενά και 

ελλείψεις, επιλέγουμε μία παραλλαγή αυτού. Σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα και 

τις αντίστοιχες αποστάσεις μεταξύ των γειτονικών χωρικών μονάδων αθροίζουμε τις 

ίδιες τις αποστάσεις αυτών και λαμβάνουμε την τελική Χωρική Στάθμιση του 

οικονομετρικού υποδείγματος, ήτοι το WN. Τούτη η συγκεκριμένη μεθοδολογική 

προσέγγιση πλεονεκτεί έναντι της αρχικής και ως προς τη λειτουργικότητα και ως 

προς την πληρότητα των διαχειρίσιμων δεδομένων. Οι δε τελικές παρατηρήσεις του 

Πίνακα Χωρικής Γειτνίασης για λόγους σφαιρικής ενσωμάτωσης του κύριου 

σώματος των παραμέτρων αυτού είναι και raw standardized με βάσει το συνολικό 

αριθμό (οριζόντιο άθροισμα των στηλών με τιμή μονάδα-αριθμός 1) των contiguity 

ανά επί μέρους χωρική μονάδα αναφοράς. Ακολούθως, εξάγεται με τρόπο ευχερή και 

διαχειρίσιμο το W_LLAMACE (WN y(t)).

Έχοντας συμπεριλάβει τις βασικότερες και πλέον ουσιώδεις διαστάσεις κάθε επί 

μέρους παραμέτρου είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε το πρώτο στάδιο αυτού.
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Συνεπώς, και σύμφωνα με τις προγενέστερες παρατηρήσεις η εξίσωση (1) λαμβάνει 

την εξής μορφή:

LLAMACE = A(LLAMACE_1) + ^(W_LLAMACE) + χ(ΐ)β + u(t). (9)

Στο σημείο τούτο χρήζει διερεύνησης και τελικής επιλογής των Δεικτών και των 

Κριτηρίων εκείνων που θα αποτελέσουν την οικογένεια του x(t). Από το σώμα των 

είκοσι εννέα (αριθμός 29) επιλέγουμε σε αρχικό επίπεδο δέκα επτά (αριθμός 17)23. 

Τούτο συναρτάται υπό τη βάση δύο κύριων συνιστωσών, αφενός της βαρύτητας κάθε 

επί μέρους Δείκτη μεμονωμένα και συνολικά με το όλο πλαίσιο ανάλυσης και 

αφετέρου της πληρότητας των τιμών καθενός εξίσου αναφορικά με τη χρονική και τη 

χωρική διάρθρωση αυτών. Ακολούθως διενεργήθηκε μία απλή στατιστική ανάλυση 

των κύριων παραμέτρων καθενός υπό τις δυνατότητες που παρέχει η τελευταία και 

πλέον πρόσφατη έκδοση του SPSS, ώστε να εξαχθεί μία πρώτη εικόνα των τιμών. 

Προς επίρρωση τούτου από το σώμα των τελικών δεκαεπτά (αριθμός 17) Δεικτών 

εξαιρέθηκαν ορισμένες επί μέρους ακραίες τιμές24 αναφορικά με τη συνολική 

διακύμανση καθενός σε χρονικό επίπεδο και την αντίστοιχη σε χωρικό επίπεδο,

23 LONG TERM UNEMPLOYMENT SPREAD, LABOUR SEGMENTATION, YOUTH 

VULNERABILITY, INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED, LABOUR INTENSITY, 

HRST, TECHNOLOGICAL CAPABILITIES ACCESSIBILITY, EMPLOYMENT 

EVOLUTION (TECHNOLOGY BASED), TECHNOLOGICAL GAP, CAPITAL 

REVENUE CIRCLE, INVESTMENT LAUNCH, INCOME RESIDUAL, WAGE MYTH, 

UNEMPLOYMENT POVERTY TRAP CIRCLE, UNEMPLOYMENT TRAP, 

IMPEDIMENTS-AT-CORE και RMEG.

24 Επί παράδειγμα, Ostra Mellansverige (SE12) κατά την τριετία 2005-2007 ή/και Devon 

(UKK4) το 2006 βάσει του LONG TERM UNEMPLOYMENT SPREAD, Prov. Brabant 

Wallon (BE31) το 2002 και Severen tsentralen (BG32) την περίοδο 2003-2007 εξαιτίας 

αρνητικών τιμών αντιστοίχως βάσει του INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED, Hamburg 

(DE60) το 1999, Dytiki Makedonia (GR13) την τριετία 1999-2001, Groningen (NL11) το 

2007 βάσει του INVESTMENT LAUNCH κοκ. Απέχει δε από τον υπολογισμό του Δείκτη 

IMPEDIMENTS-AT-CORE η Ελλάδα για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου. 

Αντιστοίχως, δεν πραγματοποιήθηκε καμία τροποποίηση στο σώμα έτερων Δεικτών [HRST, 

TECHNOLOGICAL CAPABILITIES ACCESSIBILITY, EMPLOYMENT EVOLUTION 

(TECHNOLOGY BASED), TECHNOLOGICAL GAP, INCOME RESIDUAL, WAGE 

MYTH κοκ].
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συνδυάζοντας συνεπώς τη γενικότερη τάση σε τοπικό (περιφερειακό), εθνικό 

(κράτος-μέλος) και χρονικό (χρονολογική σειρά ανά έτος και συνολικά) επίπεδο. Για 

λόγους δε αποφυγής συγχύσεων ως προς την αφομοίωση του όγκου των δεδομένων 

από το οικονομετρικό πρόγραμμα STATA (έκδοση Νοέμβριος 2012) δημιουργήσαμε 

και ένα επί πλέον στοιχείο, την παράμετρο Regions_EU. Τούτη αναφέρεται σε μία 

συγκεκριμένη σειρά αρίθμησης των περιφερειών της ΕΕ βάσει ενός απλοϊκού 

τετραψήφιου κωδικού ανά περιφέρεια, ώστε να μην συγχέονται οι τιμές ανά έτος 

διερεύνησης και ανά Δείκτη. Τούτη η εγγενή προϋπόθεση του προγράμματος περιείχε 

και ορισμένες εξαιρέσεις ως προς την ακολουθητέα σειρά αρίθμησης (Γερμανία, 

Ιταλία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Τούτο υπόκειτο καθαρά στην 

περιφερειακή κατάταξη των συγκεκριμένων κρατών-μελών και στην ονοματοδοσία 

που επιλέγουν να υιοθετήσουν στις χωρικές τους περιφέρειες. Αξίζει δε να 

επισημανθεί ως τελική παρατήρηση ότι από τον υπολογισμό του οικονομετρικού 

υποδείγματος εξαιρέθηκαν και κατά το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου αναφοράς 

1999-2007 οι τιμές που αφορούν στη Δανία, στη Σλοβενία, στο Aland (FI20) και στο 

North Eastern Scotland (UKM5). Εξαιτίας απουσίας τιμών στην εξαρτημένη 

μεταβλητή LLAMACE  προκρίθηκε τούτο, αν και στην περίπτωση της Σλοβενίας η 

ελλιπής τάση του Δείκτη τελικώς συμπεριέλαβε και εκείνη στην εξαίρεση.

6.2.4.2.1 Το πρώτο στάδιο

Κατά το πρώτο στάδιο αναπτύσσουμε μία εκτίμηση GMM του θ, ώστε να 

υπολογιστεί το ii(t) = y(t) - z(t)0. Εια να αφαιρέσουμε ή να εξαλείψουμε τη 

συμμετοχή του η από το ε(ΐ), λαμβάνεται η πρώτη διαφορά των εξισώσεων (7) και 

(8):

Ay(t) = Δζ(ΐ)θ + Au(t), (10)

Au(t) = (IN - pM N )-1 Av(t), για t = 3, 4, . . .T , (11)

όπου Aq(t) = q(t) -  q(t-l) για q(t) = {y(t), z(t), u(t), v(t)}. Τόσο η χρονική όσο και η 

χωρική υστέρηση της εξαρτημένης μεταβλητής είναι ενδογενείς και οι δυο ενδογενείς 

παλινδρομητές συσχετίζονται μεταξύ τους. Επομένως, η κύρια λογική πρόκληση 

είναι να υιοθετήσουμε τα χωρικά εκείνα εργαλεία που να εμφανίζουν εντονότερη 

αυτοσυσχέτιση με τη χωρική παρά με τη χρονική υστέρηση. Τούτο είναι απολύτως
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ορθολογικό, καθώς τα δυναμικά εργαλεία πρέπει να συσχετίζονται πιο έντονα με τη 

χρονική παρά με τη χωρική υστέρηση της εξαρτημένης μεταβλητής. Για το σκοπό 

τούτο τα δεδομένα αρχικώς κατατάσσονται χρονικά και ακολούθως χωρικά. Η 

συνέπεια της όλη GMM διαδικασίας εναπόκειται στην παρουσία ενός Πίνακα 

εργαλείων Ν (Τ- 2) x F 25, ή H Sab στη βάση του Hayashi (2000), ώστε οι εκτιμητές 

και κατά το τρίτο στάδιο να είναι συμπαγείς και συνεπείς με την όλη διαδικασία. Ο 

Πίνακας αυτός οφείλει να ικανοποιεί τις ακόλουθες F στιγμιαίες συνθήκες: 

Ε[ Η'5̂ Δ ιι ] = 0, με το Ε[ · ] = 0 να δηλώνει το χειριστή-οδηγό των προσδοκιών. Ως

εκ τούτου ο τελικός εκτιμητής του πρώτου σταδίου των Arellano & Bond (SAB) θα 

δίνεται από τη σχέση:

\Α ζ  H sab Asab HsabAz] Δζ  H sab Asab HSABAy (12)

όπου Asab= \B’sabG H sab]’1 είναι ένας F XF Πίνακας Εργαλείων και G =IN o Gy ένας 

Σταθμικός Πίνακας Ν(Τ-2) x Ν(Τ-2) με τα εξής στοιχεία-ιδιότητες26:

ί  2j εάν i = j
Gij = \ —Ι,εάν i = j + 1 και j  = i + 1 . (13)

^ 0 j  άλλη περ ίτττω ση

Οι Arellano & Bond (1991) πρότειναν τη χρήση επιπέδων στην εξαρτημένη 

μεταβλητή, δηλαδή y(i -2), ..., y(l), ως εργαλεία της χρονικής υστέρησης της 

εξαρτημένης μεταβλητής στις πρώτες διαφορές ^ y ( t  -l)]. Λόγω της χρονικής 

εξάρτησης στο υπόδειγμα, παρατηρείται αυτοσυσχέτιση των εργαλείων με τη 

χρονική υστέρηση της εξαρτημένης μεταβλητής στις πρώτες διαφορές, αλλά όχι 

και ανάλογη αυτοσυσχέτιση με τον όρο σφάλματος αυτών [Δν(^], καθώς η ατομική 

επίδραση κάθε χωρικής μονάδας διαγράφεται (εξαλείφεται) στην όλη διαδικασία από 

την παρουσία της μεταβλητής της πρώτης διαφοράς. Ας υπενθυμίσουμε ότι το y(t -2)

25 Αναφερόμαστε σε Τ- 2 χρονικές περιόδους στο πρώτο στάδιο και ακολούθως σε Τ- l κατά 

το δεύτερο, καθότι οι μεταβλητές προσδιορίζονται σε επίπεδα.

26 Οι Arellano & Bond χρησιμοποιούν την εξίσωση (13) για να οδηγηθούν σε ένα εκτιμητή 

του ‘ενός σταδίου’, που είναι ασυμπτωτικά ισοδύναμος με εκείνο του εκτιμητή των ‘δύο 
σταδίων’, με την προϋπόθεση ότι τα u  είναι ανεξάρτητα και ομοσκεδαστικά τόσο μεταξύ 

των χωρικών μονάδων όσο και μεταξύ των χρονικών περιόδων.
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αυτοσυσχετίζεται με τα v(t - 2),..., v(l), αλλά όχι με τα v(t) και v(t - 1). Η διαδικασία, 

επομένως, των Arellano & Bond δηλώνει ότι οι ‘συνθήκες της στιγμής’ (‘moment 

conditions’) ορίζονται από τη σχέση:

Ε[ y ( t  -  s') 'Δν(ί)] = 0, (14)

για t =3, 4, . . Τ και s = 2, 3, . . Τ-1. Η εξίσωση μάς οδηγεί στο Γ = J  lj, που

εκφράζει τα ‘δυνητικά εργαλεία’ (‘potential instruments’) και εν προκειμένω Γ=28. 

Το set των διαθέσιμων εργαλείων της χωρικής υστέρησης βασίζεται σε μία 

τροποποίηση της προσέγγισης των Kelejian & Robinson (1993), αν και εκείνοι 

ανέπτυξαν την όλη τους προσέγγιση σε στατικά panel data υποδείγματα. 

Επεκτείνουμε, συνεπώς, την αναμενόμενη τιμή της χωρικής υστέρησης και 

λαμβάνουμε τις πρώτες διαφορές, ώστε να εξαχθεί το Ax(t). Ενσωματώνουμε

τέλος τις πρώτες διαφορές των εξωγενών μεταβλητών ως εργαλεία-βοηθούς. Τα 2Κ 

πρόσθετα εργαλεία ικανοποιούν την ακόλουθη ‘συνθήκη της στιγμής’:

Ε [(WN Μ Φ ' Δν(ί)] = 0, E [Jx(t)' Δν(ί)] = 0, (15)

για t =3, 4, . . Τ. Υπό την υπόθεση της αυστηρής εξωγένειας27 τουx(t), οι ‘συνθήκες 

στιγμής’ της εξίσωσης (14) πάντοτε συναντώνται. Ο Πίνακας των εργαλείων 

προσδιορίζεται από: H Sab (t) = [y(t -  2), Jx ( t)pJ x ( t ) ] . Για T=5, επί

παράδειγμα, ο Πίνακας εργαλείων 3*8 θα έχει την ακόλουθη μορφή:

y (l)  0 0 0 0 0 3) Δχ(3)
H SAb (5) = [ 0 y(2) y (l)  0 0 0 W NAx(4) Λχ(4) ]. (16)

ο ο ο  y(3) y(2) yd) ντΑ-Δχ(Ε) Λχ(5)

Η πρώτη γραμμή του Πίνακα περιλαμβάνει τα εργαλεία της τρίτης περιόδου (t=3). Οι 

στήλες (1)-(6) περιλαμβάνουν τα εργαλεία χρονικής υστέρησης της εξαρτημένης 

μεταβλητής, ενώ η στήλη (7) απεικονίζει τα εργαλεία χωρικής υστέρησης και η (8) 

τις εξωγενείς μεταβλητές.

27 Μία διαφορετική διάσταση έναντι της αυστηρής εξωγένειας των υποθέσεων ή/και των 

μεταβλητών παρέχει και ο Wooldridge (1997).
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6.2.4.2.2 Το δεύτερο στάδιο

Στο συγκεκριμένο στάδιο λαμβάνουμε τις συνεπείς GMM εκτιμήσεις των ρ  και σή 

χρησιμοποιώντας το 'u(t) και τις τροποποιημένες ‘συνθήκες τις στιγμής’ των Kapoor et 

al. (2007). Καθώς, επιτρέπουμε την ύπαρξη Fixed Effects, στην ουσία διερευνάται 

από την πλευρά μας ποιές από τις συνολικά έξι (αριθμός 6) ‘συνθήκες της στιγμής’ 

των Kapoor et al. (2007) είναι σχετικές με την όλη διαδικασία. Στην ανυγμένη τους 

μορφή (‘stacked format’), τούτες οι συνθήκες δίνονται από τη σχέση:

(17)

όπου tr(.) είναι το ίχνος του πίνακα M^MjV, Q= ( Ι ι-_ ι-  f r - i /  (Τ ~ 1) 0 kv είναι ο 

«within transformation matrix», ΙΓ- ι  είναι ένας Πίνακας Ταυτοποίησης του Τ-1, 

Ιγ- ι ξ er - i ej - i  ένας ( Τ - 1 )  x (Τ -  1) Πίνακας του ‘unit element’. Τα διανύσματα ε 

και ε με διαστάσεις Ν(Τ -1) χ (Τ-1) δίνονται από:

ε =u — pu και ε = u -  pu, (18)

όπου u = y -  ζθ5ΑΕ. , ΰ= (ΙΓ_! 0 MjV)u και Π= (Ιχ -ι 0 MjV)u . Η εκτιμώμενη τιμή του u 

(ή αλλιώς®) ενσωματώνονται στα Τι και Τι . Χρησιμοποιώντας τα 0, Π και ΰ στην 

εξίσωση (18), η οποία αντιστρόφως υποκαθίσταται από τη (17), οδηγούμαστε από τις 

τρεις άγνωστες εξισώσεις σε δύο:

όπου

(19)
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Ω ξ

1

ΜΛΙ;.·' .

Ο

Τούτο το μη γραμμικό σύστημα εξισώσεων μπορεί να επιλυθεί, ώστε να λάβουμε 

ακολούθως τις εκτιμήσεις των ρ και σβ.

Οι 'τοπικοί εκτιμητές των Arellano & Bond είναι μάλλον ανεπαρκείς στην 

περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα εργαλεία είναι ' ασθενή’, διότι 

ενσωματώνουν μόνο την πληροφόρηση από τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών. 

Για να αντιμετωπισθεί τούτο, η GMM προσέγγιση των Blundell & Bond (1998), η 

οποία αναφέρεται ως 'σύστημα GMM’, ενσωματώνει τόσο τις μεταβλητές στα 

διάφορα επί μέρους επίπεδα όσο και τις πρώτες διαφορές του υποδείγματος. 

Εντούτοις και η συγκεκριμένη μεθοδολογική πρόταση αποδεικνύεται επί τοις ουσίας 

ανεπαρκής και εξόχως προβληματική. Υπό το πρίσμα της GMM διαδικασίας 

αποδεικνύεται ότι τα τυπικά σφάλματα είναι μεροληπτικά και προκρίνουν ως λύση 

στο πρόβλημα μία διαδικασία Robust επί τη βάση ανάλυσης των ίδιων παραμέτρων 

του οικονομετρικού υποδείγματος. Για λόγους επαλήθευσης της εγκυρότητας του set 

των εργαλείων-βοηθημάτων προβαίνουμε σε έλεγχο για το βαθμό παρουσίας της 

σειριακής συσχέτισης δεύτερης τάξης ('second-order serial correlation’) στα 

κατάλοιπα του υποδείγματός μας. Ομοίως, και για τα κατάλοιπα πρώτης τάξης. Το 

τελευταίο βήμα περιλαμβάνει τη διερεύνηση ύπαρξης μίας 'άκορης οπόθεσηΡ ('null 

hypothesis’) των αυστηρά εξωγενών εργαλείων του συστήματος, μέσω του Sargan & 

Hansen over-identification test28. Αντιστοίχως και υπό το Arellano-Bond test για τη 

διερεύνηση ύπαρξης μηδενικής αυτοσυσχέτισης πρώτης και δεύτερης τάξης στα 

κατάλοιπα του υποδείγματος. Αν και αποκλείεται η ύπαρξη μηδενικής σειριακής

28 Εάν οι ανεξάρτητες μεταβλητές που δεν περιλαμβάνονται σε μία συγκεκριμένη εξίσωση 

του συστήματος, αλλά περιλαμβάνονται στις άλλες εξισώσεις αυτού, είναι περισσότερες του 

αριθμού των ενδογενών μεταβλητών στην εξίσωση μείον μίας (αριθμός 1), η συγκεκριμένη 

εξίσωση ικανοποιεί τη συνθήκη τάξης και επομένως υπερ-ταυτοποιείται. Υπερ-ταυτοποίηση, 

δηλαδή, σημαίνει σύμφωνα με τη σχετική παράθεση της σχέσης (Ανδρικόπουλος, 2003:311

313) :

[(Ανεξάρτητες στο σύστημα μεταβλητές) -  (Εξωγενείς μεταβλητές εκτός της εξίσωσης)] >

[ (Ενδογενείς μεταβλητές της εξίσωσης) -  1].
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αυτό-συσχέτισης και επαληθεύεται η εγκυρότητα των επιλεγόμενων εργαλείων, 

εντούτοις η μεροληψία στα τυπικά σφάλματα είναι συνθήκη που εκ των ουκ άνευ 

απαιτεί επίλυση. Προς τούτο υιοθετείται μία διαδικασία Robust.

Υπό το ίδιο πλαίσιο ανάλυσης και χωρίς καμία τροποποίηση των επί μέρους 

παραμέτρων του υποδείγματος εξάγονται δύο κύριες διαπιστώσεις. Αφενός μία 

πτώση των αντίστοιχων τιμών των Δεικτών και των σχετικών ελέγχων (ιδιαιτέρως 

σημαντική υπό το Wald p  test) και αφετέρου μία πρόσθετη ανυπέρβλητη δυσχέρεια, 

ήτοι την αδυναμία επαλήθευσης της εγκυρότητας του set των εργαλείων-βοηθημάτων 

μέσω του Sargan & Hansen over-identification test. Τούτο συνιστά ένα εγγενές 

μειονέκτημα της Robust διαδικασίας, αν και το Arellano-Bond test φαίνεται να 

αποδίδει και να λειτουργεί θετικά (μηδενική σειριακή αυτό-συσχέτιση στα κατάλοιπα 

πρώτης και δεύτερης τάξης).

Τούτες οι επί μέρους δυσχέρειες των συγκεκριμένων μεθοδολογικών διαδικασιών, 

απολύτως λογικές και αναμενόμενες ως ένα βαθμό ακόμα και κατά το αρχικό στάδιο 

υιοθέτησης και ανάπτυξης του οικονομετρικού μας υποδείγματος, επιβάλλουν τη 

σύλληψη, το σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή μίας «Νέας», σύγχρονης και 

διαχειρίσιμης οικονομετρικής πρότασης. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την έως το 

σημείο αυτό σχετική διαδικασία των dynamic panel data υποδειγμάτων, τα 

πλεονεκτήματα που ενσωματώνουν και τη δυναμική που έχουν αναπτύξει, 

τροποποιούμε σε σημαντικό βαθμό την αρχική μας οικονομετρική πρόταση. Τούτο δε 

συνιστά και την προστιθέμενη αξία τούτης της Διδακτορικής Διατριβής. Αναλύεται 

στις βασικές και πλέουν ουσιώδεις διαστάσεις της κατά το τρίτο στάδιο ανάλυσης.

6.2.4.2.3 Το τρίτο στάδιο

Καθώς στο οικονομετρικό υπόδειγμα ο Πίνακας των διαθέσιμων εργαλείων 

αναφέρεται σε ένα σχετικά περιορισμένο Τ (T =9) τούτο δεν σημαίνει απαραιτήτως 

ότι ανακύπτει πρόβλημα υποεκτίμησης του υποδείγματος ή περιορισμένης 

καταγραφής της δυναμικής και της έντασης των αντίστοιχων τάσεων. Αντιθέτως, 

προβλήματα πολύ-συγγραμμικότητας αναδύονται σε περιπτώσεις μεγάλων Τ. Εκείνο 

απεναντίας που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι το ενδεχόμενο εισαγωγής στο 

υπόδειγμα ενός μεγάλου αριθμού βοηθητικών μεταβλητών (‘instrumental variables’), 

οι οποίες να αποτυγχάνουν να περιορίσουν την ενδογένεια. Ως εκ τούτο ήταν 

προδιαγεγραμμένη η μεροληψία των εκτιμώμενων συντελεστών. Για την αποφυγή
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του προβλήματος αυτού αρχικώς χρησιμοποιούμε το λεγόμενο «collapsed instrument 

matrix» των Beck & Levine (2004), όπου οι ομάδες των εργαλείων-βοηθημάτων 

κατατάσσονται σε μικρότερα set. Τούτο επιτυγχάνεται με το οριζόντιο άθροισμα των 

στηλών του Πίνακα (16).

Η όλη διαδικασία περιορίζει τον αριθμό των εργαλείων-βοηθημάτων της χρονικής 

υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής από Γ=[(Τ-2)*(Τ-1)]/2, ήτοι Γ=28 (για το μη 

μετασχηματιζόμενο πίνακα), σε Γε=(Τ-2), ήτοι r C=7. Σε ένα δεύτερο βήμα, 

εμβαθύνουμε το βάθος της υστέρησης των δυναμικών εργαλείων-βοηθημάτων, ήτοι 

τον αριθμό των υστερήσεων. Τούτη η διάσταση είναι που διαφοροποιεί σε σημαντικό 

βαθμό την προσέγγισή μας από την αντίστοιχη πρόταση των Jacobs et al. (2009). 

Προβαίνουμε εν προκειμένω σε πλήθος επί μέρους δοκιμών για την εξακρίβωση των 

πλέον λειτουργικών τύπων του οικονομετρικού υποδείγματος. Το τελικό αποτέλεσμα 

της επιλογής ενός συγκεκριμένου, οριοθετημένου και κατά κύριο λόγο περιορισμένου 

αριθμού επεξηγηματικών μεταβλητών29 είναι απολύτως συμβατό με το πνεύμα και τη 

γενικότερη συλλογιστική που διέπει την πρότασή μας. Επιδέχεται δε κριτικής και 

παρατηρήσεων. Ήδη από τον πρωταρχικό στατιστικό έλεγχο και ακολούθως κατά την 

προγενέστερη εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος με τους εκτιμητές των 

Arellano & Bond (Arellano & Bond estimators) και τη διαδικασία των δύο σταδίων 

(2-stage least squares) εξαγόταν μία εικόνα ως προς τη βαρύτητα κάθε επί μέρους 

Δείκτη (στατιστική σημαντικότητα). Ταυτοχρόνως, επιλέγουμε να καλύψουμε το 

φάσμα των αντίστοιχων ομάδων Δεικτών, ώστε τούτες να είναι αφενός παρούσες 

κατά το τελικό στάδιο και αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής επωφελών 

συμπερασμάτων.

Σε ένα δεύτερο βήμα εισάγουμε μία τρίτη διάσταση στο οικονομετρικό υπόδειγμα, 

συνδυάζοντας σε ένα «Νέο» Δείκτη τη χρονική υστέρηση της εξαρτημένης 

μεταβλητής του LLAMACE (LLAMACE_1) με τη χωρική παράμετρο. Ενώ κατά το 

προγενέστερο στάδιο ανάλυσης εισήχθη η έννοια του W_LLAMACE ως μία 

μαθηματική έκφραση της χωρικής διάστασης και της έννοιας του 'Χώρου’ 

γενικότερα, συνιστώντας επί τοις ουσίας τη χωρική υστέρηση του υποδείγματος, με 

το W_LLAMACE_1 εμβαθύνεται το πεδίο διερεύνησης. Εισάγεται δε με

29 YOUTH VULNERABILITY, INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED, HRST, 

EMPLOYMENT EVOLUTION (TECHNOLOGY BASED), TECHNOLOGICAL GAP, 

INCOME RESIDUAL και UNEMPLOYMENT-POVERTY TRAP CIRCLE.
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περισσότερο διαυγή τρόπο και ο 'Χώρος’ ως έννοια αυθύπαρκτη και η χρονική 

υστέρηση που τρόπον τινά «παράγεται» σε τούτο το 'Χώρο’.

Εισάγοντας σε ένα αρχικό επίπεδο ταυτοχρόνως τη χωρική και τη χρονική υστέρηση 

σε ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, που έως το σημείο τούτο η σχετική βιβλιογραφία 

ήταν ανεπαρκής και ελλιπής, συνενώνουμε διαφορετικές και εντούτοις συναφείς 

παραμέτρους. Τούτη η μεμονωμένη εισαγωγή των δύο επί μέρους στοιχείων κρίνεται 

εκ των νεότερων και πλέον σύγχρονων συνθηκών ανάλυσης αποσπασματική και 

μονοσήμαντη. Στόχος είναι να ικανοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η απαίτηση 

για καινοτομία και διαφορετικότητα. Τούτο επιτυγχάνεται με την εισαγωγή στο 

υπόδειγμα του W_LLAMACE_1, ήτοι της ταυτόχρονης ‘Χωρο-Χρονικής 

υστέρησης’. Συνεπώς, αποκτά μαθηματική έκφραση και οντότητα όχι μόνο ο 

'Χώρος’, αλλά η ίδια η χρονική υστέρηση των φαινομένων που υπόκεινται σε μία 

αντίστοιχη χωρική υστέρηση. Υπό τη βάση τούτη οι κύριες εξισώσεις του 

οικονομετρικού υποδείγματος, όπως τούτο προτάθηκε από τους Jacobs et al. (2009), 

ακολουθούν το εξής μονοπάτι:

y(t) = Ay (t-1) + ^WN y (t) + χ(0β + u(t) (1)

LLAMACE = A(LLAMACE_1) + ^(W_LLAMACE) + χ φ β  + u(t) (9)

LLA M A CE' =

A(LLAMACE_1) + ^(W_LLAMACE) + ^ '(W_LLAMACE_1) + χ φ β  + u(t). (20)

Ταυτοχρόνως, προβαίνουμε σε σύγκριση των δύο επί μέρους υποδειγμάτων 3-stage 

least square, όπως εξειδικεύονται στις εξισώσεις (9) και (21). Στο πρώτο εξ αυτών, το 

σύνολο των επεξηγηματικών μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου του όρου 

W_LLAMACE είναι στατιστικά σημαντικοί. Κατά το δεύτερο, η εικόνα 

διαφοροποιείται εν μέρει. Με την εισαγωγή και του όρου W_LLAMACE_1 δεν 

διακρίνεται στατιστική σημαντικότητα στο σκέλος της χρονικής υστέρησης 

(LLAMACE_1) και στο αντίστοιχο σκέλος της χωρο-χρονικής υστέρησης 

(W_LLAMACE_1) (!!). ενδεχομένως τούτο να συνδέεται με την ίδια τη διάρθρωση 

και το περιεχόμενο του W_LLAMACE_1. Αξίζει να επισημανθεί ότι από τη 

σύγκριση των επί μέρους στοιχείων των δύο οικονομετρικών δοκιμών δεν
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προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές στις τιμές των RMSE, Adjusted R2 και χ .  

Αντιθέτως, κρίνονται αμελητέες και αναμενόμενες.

6.2.4.3 Προσομοίωση M onte Carlo (‘Monte Carlo simulation’)

Στις προσομοιώσεις δύναται να αναπτυχθεί μία διαδικασία μέσω του «collapsed 

instrument matrix» υπό τη βασική αρχή ότι οι υστερήσεις είναι δύο (αριθμός 2), 

καθότι ως αρχική συνθήκη ισχύει Τ>5. Για την αξιολόγηση, επομένως, της επίδοσης 

των εκτιμητών όλης της Ενότητας5.4.2 χρήσιμο θα ήταν σε ένα επόμενο στάδιο να 

διενεργηθεί μία προσομοίωση Monte Carlo. Ορίζουμε Τ=9 και Ν=1983. Για την 

εξαγωγή τούτων των δεδομένων, ακολουθείται μία μεθοδολογία τριών (αριθμός 3) 

σταδίων-βημάτων. Καταρχήν, υπολογίζεται το διάνυσμα των συν-μεταβλητών, το 

οποίο περιλαμβάνει μία μόνο εξωγενή μεταβλητή, η τελική επιλογή της οποίας 

οφείλει να βρίσκεται σε άμεση και απευθείας συνέργεια με τις σύγχρονές συνθήκες 

ανάλυσης. Με το σκεπτικό τούτο, απαντάμε και στον προβληματισμό κατά πόσο η 

δημιουργία και η διάχυση των περιφερειακών Ανισοτήτων εξαρτάται όχι τόσο από το 

βαθμό, την ταχύτητα και την ένταση αναπαραγωγής του ‘Συντελεστή’ υπό μία 

γενικότερη οπτική θεώρηση, όσο από το ίδιο το εγγενές περιεχόμενο αυτού, τις επί 

μέρους διαστάσεις που ενσωματώνει και τη δυναμική κινητικότητας που αναπτύσσει. 

Μία ανάλογη επιλογή θα κινείτο μεταξύ των HRST και EMPLOYMENT 

EVOLUTION (TECHNOLOGY BASED) και ιδιαιτέρως τη δεύτερη. Εν τέλει, 

ακολουθώντας τους Baltagi et al. (2007b) τούτη προσδιορίζεται ως εξής:

x(t)= ς + x(t), ς ~ iid U [-7,5. +7,5], x ~ iid U [-5,5, +5,5], (22)

όπου το ς αντιπροσωπεύει το ‘ατομικό-μεμονωμένο’ στοιχείο του σταδίου αυτού και 

το x(t) το τυχαίο συστατικό (‘random component’). Και τα δύο συστατικά 

προέρχονται από μια κοινή κατανομή U, προσδιοριζόμενη σε ένα μη εξειδικευμένο 

ενδιάμεσο σημείο. Κατά το δεύτερο βήμα εξάγεται το στοιχείο σφάλματος u(t), με τις 

ιδιότητες:

η ~ iid U [-1, +1] και ν ~ iid Ν [0, IjV], (23)
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Το τρίτο και τελικό στάδιο παράγει δεδομένα για την εξαρτημένη μεταβλητή y(t) 

(LLAMACE) και τη χωρική υστέρηση WjVy(t). Η όλη σχετική διαδικασία 

περιγράφεται από τις εξισώσεις (7) και (8) για t = 2, 3, ..., Τ, ήτοι t =2, 3, ..., 9 και 

y(1)= η. Οι πρώτες 100-Τ παρατηρήσεις του πειράματος παραμερίζονται, ώστε να 

διασφαλισθεί ότι τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται ασαφώς από τις αρχικές τιμές. 

Τούτο έχει πολλάκις επισημανθεί στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία30. Ακολουθώντας 

και εδώ τη συνήθη διεθνή πρακτική, αναπτύσσονται διαφορετικοί Πίνακες 

Σταθμίσεων για τη χωρική υστέρηση και το συστατικό του χωρικού σφάλματος, 

δηλαδή επιδιώκεται να ισχύει WjV Φ MjV. Ο συντελεστής της εξωγενής 

επεξηγηματικής μεταβλητής ορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενώνει την όλη 

διαδικασία31.

Για κάθε πείραμα, η υπολογιζόμενη επίδοση των εκτιμητών βασίζεται σε 10.000 

αντιγραφές. Ακολουθώντας μεταξύ άλλων τους Kapoor et al. (2007), η επίδοση

μετράται με το RMSE = J  b ia s 2 +  ' ,όπου ο όρος bias ή μεροληψία32,

αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της μέσης και της ‘πραγματικής’ τομής της 

παραμέτρου που μάς ενδιαφέρει, και ο όρος (qi- q2) στο ‘interquartile range', όπου 

qi είναι το 0,75 τεταρτημόριο και q2 το 0,25 τεταρτημόριο. Εάν η κατανομή είναι 

κανονική, ο όρος [(qi -  q2)/10.000] βρίσκεται εγγύτερα στην εκτίμηση της Τυπικής 

Απόκλισης. Στην ουσία, με το RMSE προσδιορίζεται η μεροληψία του εκτιμητή 

(πρώτος όρος) και η κατανομή της εκτίμησης (δεύτερος όρος) στο ριζικό.

Με την προσομοίωση τύπου Monte Carlo καταδεικνύεται συνεπώς εάν ο βαθμός 

(μέγεθος) και η ένταση (βαρύτητα) των διαφορών στις μεροληψίες, όπως και στις

30 Βλ. επί παράδειγμα Hsiao et al. (2002).

31 Η αρνητική τιμή του συντελεστή ρ δηλώνει ότι ένα μη παρατηρήσιμο απόθεμα στην 

εξίσωση της χωρικής μονάδας i μειώνει την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής στην άλλη 

χωρική μονάδα j.

32 Έχει αποδειχθεί, εν προκειμένω από τον Nickell (1981), αν και αρκετά πίσω στο παρελθόν, 

ότι οι κανονικοί LSDV εκτιμητές οδηγούν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις στα δυναμικά panel 

data υποδείγματα, διότι η χρονική υστέρηση της εξαρτημένης μεταβλητής συσχετίζεται με 

τον όρο σφάλματος. Το όλο ζητούμενο είναι το κατά πόσο τούτη η μεροληψία στο υπόδειγμα 

παράγει ή το βαθμό που παράγει διαφορετικά διακριτά αποτελέσματα σε σχέση με τη μέση 

απόλυτη μεροληψία των χωρικών εκτιμητών.
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διαφορές στο RMSE είναι περιορισμένες για λογικές και ουσιώδεις τιμές των 

παραμέτρων. Ακολούθως τεκμηριώνεται κατά πόσο η μέση απόλυτη μεροληψία και 

το RMSE επηρεάζονται από το μέγεθος της παραμέτρου της χωρικής υστέρησης.

6.3 Συρπεράσρατα - Κύριες διαπιστώσεις

Κινούμενοι εντός του θεωρητικού πλαισίου που τίθεται από τον Diego Puga 

επανέρχεται με μία «Νέα» ματιά η προβληματική της χωρικής εγκατάστασης, ο 

τρόπος με τον οποίο ο ‘εγγύς Χώρος’ δημιουργεί, παράγει και ανα-παράγει 

εργασιακές συνέχειες και α-συνέχειες και η δυναμική που λαμβάνουν τούτα τα επί 

μέρους φαινόμενα. Επιπροσθέτως, δύναται να αντλήσουμε και μία εικόνα ως προς τις 

εσωτερικές και τις εξωτερικές Συγκλίσεις-Αποκλίσεις στην αγορά ‘Εργασίας’ 

συνολικά και στη χωρική Κινητικότητα αυτής ειδικότερα. Με βάση τη συγκεκριμένη 

και τελική μορφή της εν λόγω εξαρτημένης μεταβλητής (Τετραγωνική Ρίζα) τούτη 

αποτέλεσε αντικείμενο συνεχών επί μέρους δοκιμών και προσαρμογών για την 

αποφυγή ακριβώς ή έστω τον περιορισμό των ακραία υψηλών τιμών. Στην πράξη, 

προκρίνεται η συγκεκριμένη λύση ούτως, ώστε να μην αλλοιώνεται και το 

περιεχόμενο του Δείκτη και η όλη έννοια αυτού. Εκ παραλλήλου των επί μέρους 

δοκιμών προκρίθηκαν και διάφορα επί μέρους στατιστικά εργαλεία για την 

απεικόνιση και τον υπολογισμό των συνιστωσών του. Τούτο, δε αποτελεί και το 

συνδετικό μας κρίκο με το σώμα των έτερων προσεγγίσεων περί περιφερειακών 

Ανισοτήτων και των τάσεων Σύγκλισης και Απόκλισης. Απολύτως αποκαλυπτική 

των σχετικών τάσεων είναι και η διαχρονική πορεία των τιμών του Δείκτη 

LLAMACE  βάσει της χαρτογραφικής απεικόνισης αυτού και στα πλαίσια που έχουν 

ήδη τεθεί.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ποιό είναι σήμερα το στίγμα των περιφερειακών Ανισοτήτων; Αναδεικνύεται εν 

προκειμένω μία διακριτή τυπολογία αυτών; Υπάρχει καθαρότητα και σαφήνεια στις 

σχετικές τάσεις; Τούτα αποτελούν τα κυρίαρχα ερωτήματα προς απάντηση και διερεύνηση 

της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «Περιφερειακή Σύγκλιση και Απόκλιση 

στην ΕΕ: Νέοι δείκτες και μέθοδοι μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων». Οι 

περιφερειακές διαρθρωτικές Ανισότητες έχουν αποτελέσει κύριο αντικείμενο εμπειρικής 

ποσοτικής διερεύνησης τις τελευταίες δεκαετίες. Ουσιώδες και υπαρκτό ενδιαφέρον 

αποδίδεται στη μέτρηση και στην καταγραφή των Ανισοτήτων και των τάσεων Σύγκλισης 

και Απόκλισης και ιδιαιτέρως των δυνητικών και μη παρατηρήσιμων στοιχείων και λοιπών 

τρίτων παραγόντων που αλλοιώνουν τα τελικά συμπεράσματα. Κατά πρώτο λόγο, οι 

δυνητικές και παρατηρήσιμες γειτνιάσεις και διαιρετότητες πιθανώς να επηρεάζουν τη 

δυναμική και την κατεύθυνση των Ανισοτήτων. Εντούτοις, συχνά τούτες δεν λαμβάνονται 

υπόψη ή αντιθέτως εκλείπουν εντελώς της σχετικής ανάλυσης. Ταυτοχρόνως, επί μέρους 

στοιχεία θεσμικής οργάνωσης αποδεικνύονται συμπληρωματικά στην όλη διεπιστημονική 

ανάλυση. Υπό την έννοια τούτη, η συνδιαμόρφωση και η συνδιακύμανση αυτών επηρεάζει 

τρίτους μη παρατηρήσιμους παράγοντες, όπως τις προτιμήσεις και την απόφαση 

χωροθέτησης και εγκατάστασης (κινητικότητα και ροές μετανάστευσης και εμπορίου). 

Πρωτεύον στοιχείο στην ακολουθητέα διαδρομή αποτέλεσαν οι έννοιες του 'Χώρου’, της 

'Γεωγραφίας’ και της 'Απόστασης’. Κύριο μέλημα ήταν τούτες οι διαστάσεις που 

αναπτύσσονται και χαράσσουν τη φυσιογνωμία και την τυπολογία των επί μέρους 

φαινομένων να ενταχθούν με τρόπο λειτουργικό και συστηματικό στο συνολικό πλαίσιο. 

Το εγχείρημα ήταν εξαρχής φιλόδοξο. Στο πλαίσιο τούτο και λαμβάνοντας υπόψη το 

σύγχρονο και πολυδιάστατο χαρακτήρα των φαινομένων δεν δύναται να εξαλειφθεί 

εντελώς ένας ορισμένος βαθμός ομοιομορφίας. Τούτη απαντάται στις παραγωγικές δομές 

και διαρθρώσεις, στη γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, στην 

κινητικότητα του 'Κεφαλαίου’, στις πληθωριστικές τάσεις, στις διαδικασίες

χρηματοπιστωτικής υποστήριξης κοκ.
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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα που αποτυπώνεται έκδηλα είναι η έκταση και η 

υπόσταση της ‘χωρικής ετερογένειας’’. Τούτη η ‘χωρική ετερογένειαλ είναι αρκούντως 

αποκαλυπτική των σχετικών τάσεων και διαδρομών εξέλιξης των φαινομένων, 

ανεξαρτήτως των χωρικών ορίων εντός των οποίων παρατηρείται. Δεν δύναται εν 

προκειμένω να δοθεί μία ξεκάθαρη και διαυγής απάντηση ως προς το χωρικό πεδίο 

ανάπτυξης ή/και το βάθος των συνεπειών-επιπτώσεων αυτής και τούτο διότι τα επί μέρους 

φαινόμενα αλληλοεπηρεάζονται μέσω σύνθετων ροών, σχέσεων και ανταλλαγών. Αφενός 

η ανάδειξη διαφορετικών και διαφοροποιημένων ως προς το κύριο σώμα αυτών 

περιφερειακών οντοτήτων και αφετέρου ο χαρακτήρας του ‘σύγχρονου Χώρου’ οδηγούν σε 

μία υπέρβαση των παραδοσιακών χωρικών διακρίσεων. Εν ολίγοις, η συνθετότητα και η 

ποικιλομορφία των φαινομένων έχουν παράξει Πόλους προόδου, ευημερίας, στασιμότητας 

ή/και οπισθοδρόμησης διαφορετικών εκείνων ακόμα και του σχετικά πρόσφατου 

παρελθόντος. «Νέα» πρότυπα, εσωτερικά και εξωτερικά, παράγονται και «Νέοι» παίκτες 

εισέρχονται στο πεδίο. Τούτη η αλληλοσύνδεση επί μέρους παραγόντων και φαινομένων 

εισάγει με περισσότερο εμφατικό τρόπο τη ‘χωρική δυναμική’. Η αποκρυστάλλωση 

αυτόνομων και σύνθετων φαινομένων και ο καθορισμός των συνεπειών-επιπτώσεων και 

των σχέσεων που παράγονται αφενός προσφέρει το πλεονέκτημα της αποτίμησης 

(σσυγκρισιμότητα) στην εξέλιξη των φαινομένων διαμέσου της παρακολούθησης και του 

ελέγχου αφετέρου δε, και το πλέον ουσιώδες, βοηθά στην αποτίμηση της ίδιας της 

πολιτικής παρέμβασης.

Η ανωτέρω ανάλυση συνιστά το γενικό πεδίο διερεύνησης και σχηματοποίησης των 

περιφερειακών Ανισοτήτων. Το κύριο ζητούμενο που τίθεται σχεδόν αβίαστα σχετίζεται με 

το τρέχον ποσοτικό και ποιοτικό υπόβαθρο αυτών. Αποφεύγοντας τον άκριτο εμπειρισμό 

και την εμμονή σε ποσοτικά δεδομένα τίθενται τρία χαρακτηριστικά ερωτήματα: Ποιό 

είναι το επιμύθιο που εξάγεται από κάθε Δείκτη; Καταγράφεται μία κατάσταση Σύγκλισης 

ή η Απόκλιση παραμένει και σε ποιό βαθμό; Ποιός ο ρόλος και η βαρύτητα των εθνικών 

παραμέτρων; Απάντηση στα ανωτέρω επιχειρείται μέσω της συνοπτικής παρουσίασης των 

επί μέρους κύριων διαπιστώσεων ανά Δείκτη και της αντίστοιχης αντιπαραβολής αυτού με 

το τυπικό (συμβατικό) Μέτρο που χρησιμοποιεί η διεθνής βιβλιογραφία και η ποσοτική 

περιφερειακή ανάλυση. Εν προκειμένω,

> AT -  UNEM PLOYM ENT -  RISK  -  EDGE: Σημαντικός περιορισμός της 

Απόκλισης διαχρονικά (περίπου στο ήμισυ αυτής), κινούμενη εντούτοις σε
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υψηλά επίπεδα. Έντονη περιφερειακή διαφοροποίηση ευρωπαϊκού πυρήνα 

και περιμέτρου και έναντι του τυπικού (συμβατικού) Μέτρου. Μερική 

συσπείρωση ενδιάμεσων τιμών του Δείκτη στις περιφέρειες του ευρωπαϊκού 

πυρήνα. Χαμηλές και κατώτατες τιμές περιμετρικά των ανωτέρω. 

Αποσπασματική χωρική κατανομή υψηλών τιμών, απουσία προτύπου.

> NET UNEM PLOYM ENT SPREAD: Ακραία πόλωση. Από ακραία θετική 

προς ακραία αρνητική και αντίστοιχη, περισσότερη πολωτική, εσωτερική 

διακύμανση. Έντονη παρουσία αρνητικών τιμών του δείκτη για το σύνολο 

σχεδόν του ευρωπαϊκού ‘Χώρου’. Αποσπασματικές έως ελάχιστες οι 

ανώτατες τιμές, χωρικά δε σε επιλεγόμενα σημεία (Ιταλία κοκ).

> LABOUR M ARKET VOLATILITY: Σμίκρυνση της Απόκλισης, αλλά 

διατήρηση σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Κυρίαρχη θέση του Highlands and 

Islands (UKM6) στα φαινόμενα πόλωσης. Το 2003 έτος κορύφωσης της 

πόλωσης. Περιφερειακή συσπείρωση εντός των ορίων που θέτουν τα εθνικά 

σύνορα των κρατών. Μερική εξαίρεση Ιταλία και Ρουμανία κατά το 2007.

> LABOUR M ARKET SEGMENTATION: Σμίκρυνση της Απόκλισης, 

κινούμενη δε σε χαμηλά διαχρονικά επίπεδα. Χωρική συσπείρωση ανώτατων 

τιμών του Δείκτη στον ευρωπαϊκό πυρήνα, συμπεριλαμβανομένων 

Σκανδιναβικής - Ηνωμένου Βασιλείου - Ιρλανδίας, και ενδιάμεσων προς 

ανώτερων περιμετρικά αυτού.

> YOUTH VULNERABILITY: Σμίκρυνση της Απόκλισης, κινούμενη δε σε 

ενδιάμεσα διαχρονικά επίπεδα. Έντονη παρουσία χαμηλών τιμών του Δείκτη 

τις υπο-περιόδους 2000-2002 και 2004-2006. Ταυτοσημία τα υπόλοιπα έτη 

(1999-2003-2007). Εν μέρει σταθερότητα χαμηλών διακυμάνσεων σε 

Γερμανία.

> LABOUR M ARKET EXTREM ES: Ακραία Απόκλιση, με σημαντική 

εσωτερική πτωτική πορεία έως το 2006, και επαναφορά στα προγενέστερα 

ανώτατα επίπεδα. Έντονη πόλωση κατά το 2003 βάσει του τυπικού 

(συμβατικού) Μέτρου. Περιορισμένου βαθμού και εύρους διάχυση υψηλών 

τιμών του Δείκτη. Περισσότερο εμφανής συγκέντρωση και cluster σε 

Γερμανία κατά το 2006.

> INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED: Σμίκρυνση της Απόκλισης, 

κινούμενη δε σε ενδιάμεσα προς χαμηλά διαχρονικά επίπεδα. Μεγιστοποίηση
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της πόλωσης το 2003 βάσει του τυπικού Μέτρου. Εν μέρει επικράτηση 

ενδιάμεσων και ανώτερων τιμών του Δείκτη. Αποσπασματική χωρική 

κατανομή ανώτατων τιμών, περισσότερο έκδηλη τη διετία 2001-2002, εν 

αντιθέσει με την περιφερειακή τυπολογία το 2006.

> LABOUR INTENSITY: Σμίκρυνση της Απόκλισης, κινούμενη δε σε 

ενδιάμεσα προς χαμηλά διαχρονικά επίπεδα. Περιφερειακή συσπείρωση 

υψηλών και ανώτατων τιμών του Δείκτη εντός των ορίων που τίθενται από 

τα εθνικά όρια. Περιορισμένου βαθμού εσωτερική (δια-περιφερειακή) 

διαφοροποίηση.

> HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY: Ακραία 

πόλωση. Ανεπαίσθητη σμίκρυνση της Απόκλισης. Σχετικό πρότυπο χαμηλών 

τιμών του Δείκτη στον ευρωπαϊκό πυρήνα. Αποσπασματικές έως ελάχιστες οι 

ανώτατες τιμές περιμετρικά αυτού, απουσία δε μίας ξεκάθαρης χωρικής 

εστίασης και κατανομής. Ενδιάμεσες τιμές στον ανατολικό τομέα.

> HUMAN CAPITAL EFFECT: Περιορισμός και σμίκρυνση της Απόκλισης. 

Γραμμική τάση την υπό-περίοδο 2000-2006 σε ενδιάμεσα προς χαμηλά 

επίπεδα Απόκλισης. Συσπείρωση περιφερειακών τιμών πέριξ των εθνικών 

ορίων. Μερική διαφοροποίηση κατανομών σε Γαλλία τη διετία 2000-2001 

ή/και Ιταλία (βορράς-νότος) για το σύνολο σχεδόν της εξεταζόμενης 

περιόδου.

> TECHNOLOGICAL CAPABILITIES ACCESSIBILITY: Διατήρηση 

της Απόκλισης σε ενδιάμεσα προς υψηλά σχετικά επίπεδα. Περιορισμός του 

χάσματος μη ουσιώδης. Ανάδειξη βαρύτητας εθνικής συνιστώσας. 

Συσπείρωση υψηλών τιμών στη νότια περιμετρική ζώνη και στον ανατολικό 

τομέα.

> EM PLOYM ENT EVOLUTION (TECHNOLOGY BASED):

Περιορισμένου βαθμού διεύρυνση της Απόκλισης, κινούμενη σε ενδιάμεσα 

προς χαμηλά επίπεδα διαχρονικά. Εμφανής διάχυση ανώτατων τιμών του 

δείκτη σε Γαλλία και βόρεια και δυτική Ιταλία για όλη σχεδόν την περίοδο 

1999-2007, Ηνωμένο Βασίλειο το 2007 και διασπορά προς τον ανατολικό 

τομέα σε επιλεγμένα σημεία-περιφέρειες.

> TECHNOLOGICAL GAP: Ακραία αρνητική υψηλή Απόκλιση (!!!). 

Κορύφωση αυτής το 2003. Έντονο χωρικό πρότυπο αρνητικών έως ανώτατα
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αρνητικών τιμών του Δείκτη (Γαλλία και Ελλάδα). Ελάχιστες θετικές τιμές 

συνολικά.

> ADJUSTM ENT VOLATILITY_1: Εξαιρετικά υψηλή έως ακραία 

Απόκλιση και πόλωση. Πλήρης συνάφεια με το τυπικό (συμβατικό) Μέτρο. 

Συσπείρωση και διάχυση υψηλών τιμών του Δείκτη στην ηπειρωτική 

Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του ανατολικού μετώπου.

> ADJUSTM ENT VOLATILITY_2: Εξαιρετικά υψηλή έως ακραία 

Απόκλιση και πόλωση. Πλήρης συνάφεια με το τυπικό (συμβατικό) Μέτρο. 

Συσπείρωση και διάχυση υψηλών τιμών του Δείκτη στην ηπειρωτική 

Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του ανατολικού μετώπου.

> CAPITAL (DE) FORM ATION: Συνύπαρξη ακραίας θετικής και ακραίας 

αρνητική Απόκλισης. Διασπορά θετικών και αρνητικών τιμών του Δείκτη στο 

σύνολο του ευρωπαϊκού ‘Χώρου’. Έμφαση ιδιαίτερη στη διαχρονική 

διαδρομή της Ιταλίας.

> CAPITAL REVENUE CIRCLE: Περιορισμός της Απόκλισης και 

σταθεροποίηση αυτής σε ενδιάμεσα προς υψηλά επίπεδα. Σημαντική πόλωση 

κατά το 1999 και 2003. Συσπείρωση υψηλών τιμών του Δείκτη στο δυτικό 

τομέα και σποραδικές στον ανατολικό. Αντιστροφή της εικόνας από το 2004 

και εξής με την εμφάνιση υψηλών τιμών στον ευρωπαϊκό πυρήνα και 

αποσπασματικά στον ανατολικό τομέα.

> INVESTM ENT LAUNCH: Συνύπαρξη ακραίας θετικής και ακραίας 

αρνητική Απόκλισης. Σημαίνουσα περιφερειακή μεταβολή σε Ελλάδα και 

Κάτω Χώρες την τριετία 2000-2002. Σποραδικές αρνητικές τιμές του Δείκτη 

για το σύνολο του ευρωπαϊκού ‘Χώρου’ από το 2002 και εξής. Έντονη 

πόλωση το 2007, ιδιαιτέρως σε Ηνωμένο Βασίλειο.

> TAX BURDEN: Ταυτοσημία ενδιάμεσης Απόκλισης κατά την αρχική και 

την τελική υπο-περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων ελάχιστων 

και μέγιστων τιμών. Έντονη πόλωση και cluster υψηλών τιμών σε Γερμανία, 

Σκανδιναβία και εν μέρει Βαλτική και αντίστοιχων χαμηλών στον ανατολικό 

τομέα, Ελλάδα και Ιβηρική.

> INCOM E RESIDUAL: Περιορισμός της Απόκλισης σε ενδιάμεσα επίπεδα. 

Έτος κομβικό το 2003. Διαφοροποίηση έναντι του τυπικού Μέτρου (cluster 

ευρωπαϊκού πυρήνα και ανατολικής Ευρώπης). Συσπείρωση υψηλών τιμών
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του Δείκτη στον ευρωπαϊκό πυρήνα (σποραδικά σε Σκανδιναβική, Γαλλία, 

Γερμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) τις υποπεριόδους 1999-2002 και 

2004-2007. Έμφαση ιδιαιτέρως στην περιφερειακή διαδρομή της Ελλάδας.

> INCOM E INTEGRATION: Ακραία υψηλή Απόκλιση και πόλωση. Έτος 

αναφοράς το 2003. Μερική συσπείρωση ανώτατων τιμών του Δείκτη στις 

περιφέρειες των κρατών του ευρωπαϊκού πυρήνα, ιδιαιτέρως περισσότερο 

έκδηλη την τριετία 2005-2007. Περιφερειακή συσπείρωση προς ενδιάμεσες 

τιμές.

> W AGE MYTH: Σχετικός περιορισμός της Απόκλισης κινούμενη σε 

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Εμφάνιση cluster κεντρικής Ευρώπης και 

ανατολικού τομέα. Συγκέντρωση υψηλών προς ανώτερων τιμών του Δείκτη 

στους βασικούς ευρωπαϊκούς παίκτες και αντίστοιχων χαμηλών στον 

ανατολικό τομέα. Σποραδικές και αποσπασματικές, χωρίς εμφανή χωρική 

τυπολογία, οι ανώτατες τιμές.

> UNEM PLOYM ENT-POVERTY TRAP CIRCLE: Περιορισμός της 

Απόκλισης, κινούμενη σε ενδιάμεσα προς σχετικά χαμηλά επίπεδα. Έτος 

ορόσημο το 2003 (έντονη συσπείρωση υψηλών και ανώτατων τιμών εντός 

των ορίων των εθνικών συνόρων). Πλήρως αντεστραμμένη εικόνα έναντι του 

τυπικού Μέτρου. Ανάδειξη βαρύτητας εθνικού παράγοντα. Χωρική 

επικράτηση ενδιάμεσων και χαμηλών τιμών του Δείκτη τις υπο-περιόδους 

1999-2002 (σποραδικές και ελάχιστες ανώτατες τιμές) και 2004-2006 

(αρνητική τιμή σε Λιθουανία και Λετονία).

> UNEM PLOYM ENT DEPENDENCE: Σημαντική διεύρυνση της

Απόκλισης, κινούμενη σε ακραία υψηλά επίπεδα διαχρονικά. Ανάδειξη 

εθνικής παραμέτρου. Cluster ανώτατων τιμών του Δείκτη σε Ελλάδα, βόρεια 

Ιταλία, Ρουμανία και δυτική Πολωνία για το σύνολο της εξεταζόμενης 

περιόδου αναφοράς. Αντίστοιχη χωρική οριοθέτηση των λοιπών περιφερειών 

προς χαμηλές τιμές κατά το 2007 και εντός των εθνικών ορίων.

> SOCIAL NET BALANCE: Σμίκρυνση και κλείσιμο του χάσματος, 

κινούμενη δε η Απόκλιση σε ενδιάμεσα προς χαμηλά επίπεδα διαχρονικά. 

Ομαδοποίηση πέριξ των ενδιάμεσων τιμών και σποραδικότητα υψηλών 

τιμών. Συσπείρωση του συνόλου του ευρωπαϊκού ‘Χώρου’ προς ενδιάμεσες 

και ανώτερες τιμές του Δείκτη. Μερική τάση του ανατολικού τομέα προς
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ανώτατες τάξεις μεγέθους έως και το 2003. Οριοθέτηση ανώτατων τιμών σε 

Γερμανία κατά το 2006.

> URBANIZATION PATTERN: Αδυναμία εξαγωγής ασφαλούς και έγκυρης 

τάσης λόγω εκροής δεδομένων. Ανάδειξη χωρικού προτύπου πληθυσμιακών 

και λοιπών συγκεντρώσεων. Έντονη συσπείρωση ανώτατων τιμών του Δείκτη 

στο δυτικοευρωπαϊκό τομέα (απουσία τιμών για τον ανατολικό).

> IM PEDIM ENTS-AT-CORE: Περιορισμός Απόκλισης προς ενδιάμεσα και 

σχετικά άνω επίπεδα, πλήρως διαφοροποιημένο του τυπικού Μέτρου. 

Απουσία ξεκάθαρου χωρικού προτύπου κατανομών. Έτος ορόσημο το 2003. 

Χωρική συσπείρωση ανώτατων τιμών του Δείκτη σε επιλεγμένα σημεία 

(σύνορα Γαλλίας-Γερμανίας-Ιταλίας ή/και Πορτογαλίας-Ισπανίας, Βαλτική, 

Σουηδία κοκ). Μεταφορά αυτών προς το δυτικό και τον ανατολικό τομέα 

κατά το 2007.

> REAL M ARKET EM PLOYM ENT: Μερική διεύρυνση της Απόκλισης, 

κινούμενη σε εξαιρετικά υψηλά, έως ακραία, επίπεδα. Έντονη πόλωση. 

Χωρική συσπείρωση ανώτατων τιμών του Δείκτη σε επιλεγμένα σημεία 

(βόρεια και δυτική Ιταλία και σε περιφέρειες των Πολωνία-Ισπανία- 

Γερμανία, Λιθουανία κοκ).

> REAL M ARKET EM PLOYM ENT GRAVITY: Σμίκρυνση της

Απόκλισης, η οποία παραμένει ευρεία. Απουσία εμφανούς χωρικού προτύπου 

κατανομών. Διασπορά ανώτατων τιμών του Δείκτη για το σύνολο σχεδόν των 

ηπειρωτικών περιφερειών (μερική εξαίρεση Σκανδιναβική, Βουλγαρία και 

Ελλάδα). Συμπληρωματικά του ανωτέρω Δείκτη, η ‘Απόσταση’ οριοθετεί το 

χωρικό πρότυπο κατανομών σημαντικά.

Πέραν τούτων των εξειδικεύσεων εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης επισήμανσης εδράζεται 

στην πορεία, στη διαδρομή εξέλιξης και στο πρότυπο (τυπολογία) του βασικού Δείκτη 

περιφερειακών Ανισοτήτων. Ορισμένα εκ των θεμελιωδών τούτων ερωτημάτων 

αποσαφηνίσθηκαν κατά το προηγούμενο κεφάλαιο. Επί τούτου επικεντρωνόμαστε στη 

χωρική κατανομή των τιμών και στην αντιπαραβολή με τους κύριους Δείκτες της 

EUROSTAT1. Η εικόνα που εξάγεται είναι αρκετά ενδεικτική των σχετικών τάσεων: 

Διασπορά και περιφερειακή διαφοροποίηση, όπου το μέγεθος και το εύρος της χωρικής

1 GDP (mil. PPS)/GDPph (PPS): Eurostat, 2000-2007.
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συσπείρωσης εντοπίζεται σε επιλεγόμενους Δείκτες και σε επιλεγόμενα σημεία- 

περιφέρειες. Διαπιστώνεται εν πολλοίς οι παραδοσιακές ή/και νεότερες χωρικές 

κατατμήσεις ('βορράς-νότος' ή/και ' ανατολή-δύση') να υπερβαίνονται, απόρροια τούτο της 

δομής καθενός Δείκτη και των σύνθετων παραμέτρων που τον διέπουν. Η δε αντιπαραβολή 

μεταξύ των κύριων Δεικτών είναι εξίσου αποκαλυπτική: Είτε λαμβάνοντας το ΑΕγχΠ σε 

(εκατ. PPS) ως ένδειξη χωρικής κατανομής της παραγωγής (Χάρτης 1 και Σχήμα 2α) είτε 

το ΑΕγχΠ (PPS) ως ένδειξη χωρικής κατανομής της παραγωγής ανά κάτοικο (Χάρτης 2 και 

Σχήμα 2β) η παρατηρούμενη μερική ή ολική χωρική συγκέντρωση και ομαδοποίηση 

(clustering) πέριξ των ορίων που θέτουν τα εθνικά σύνορα τίθεται στο περιθώριο. 

Πιστώνεται, συνεπώς, ενα μωσαϊκό κατανομών και μια τοπολογία διάχυσης.

Εντούτοις, τούτη η εικόνα δεν περιορίζει ή/και δεν υποβαθμίζει τη βαρύτητα επί μέρους 

χωρικών συσπειρώσεων είτε αναφορικά με τη χωρική κατανομή της παραγωγής είτε με την 

αντίστοιχη ανά κάτοικο. Ειδικά για την πρώτη περίπτωση είναι αρκετά έντονη η χωρική 

συγκέντρωση κατά το 2007 στις ανώτατες τάξεις μεγέθους (!!!), ενώ κατά τη δεύτερη 

αντιπαραβολή αναδεικνύεται σε γενικές γραμμές μία οριοθέτηση πέριξ των εθνικών ορίων. 

Πέραν τούτων καταδεικνύεται και μία μερική παραδοξότητα συναρτήσει της ανωτέρω 

χωρικής απεικόνισης και ιδίως στο σκέλος της χωρικής κατανομής του ΑΕγχΠ ανά 

κάτοικο. Τούτη σχετίζεται με τη διαδρομή και την πορεία εξέλιξης της Απόκλισης (ΣΣΣ 

και Τυπική Απόκλιση). Αμφότερες στις περιπτώσεις των βασικών Δεικτών αποτυπώνεται 

μία περιορισμένη σμίκρυνση της Απόκλισης, αν και στην τυπική χωρική κατανομή τούτη 

κινείται διαχρονικά σε εξαιρετικά υψηλά έως ακραία επίπεδα. Εν αντιθέσει της 

διαχρονικής τάσης στο ΣΣΜ, η Τυπική Απόκλιση αποτυπώνει μία διεύρυνση της 

Απόκλισης, κινούμενη δε τούτη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Φαίνεται, συνεπώς, ότι τα 

απλά και συμβατικά εργαλεία είναι περισσότερο αποκαλυπτικά ως προς τις σχετικές 

ενδείξεις και τις τάσεις.
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Χάρτης 1: LLAMACE vs. GDP (mil. PPS)

[1,2,31 LLAMACE1999
■  ^ j= 3 9  M=2,01 S=1,40
□  Ql^= 12 M=0,89 S-0,04
□  °l|=  29 M=0,74 S=0,05 
Π  jj^=41 M=0,60 S=0,04 
Π  09 M=0,45 S-0,04
□  J^= 63  M=0,24 6=0,10

Surfaces of the rectangles of tfie histogram 
i count of spatial unit* 

computed on eedi class defktad or the variable : 
,LLAMACE1999'

[1 ,2,3JGDP(PPS)2000
■  J I M ^ I O S O 24^  S=6045G,83
□  S=2566.35

Ξ -flẑoft1"45260’04 s·3245·92I— I N=S)_M=33834,07 S=3435,15 

Π  1̂ g ^ 0^ =23502·34 S=3O50,91
□  M=10531,14 S=40D8,56

Missing values
Coeffidents
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary 

1 0.14 0.11
0.06
0.10
0.07
0.04

-0.01
0.06

-0.01
0.00

-0,02

0.01
0.17
0.28
-0,11
-0,22
-0,07
0,18
0.12
0,33

Surfaces of the nectarines at the hlstogn 
ere proportional to the count of «ρβϋβΙ ur 
computed on each class defined or "

129/4/2014 12:57:1 jBi^httpo'i'philcdHft.free.fr

[1,2,3] LLAMACE2003
■  α Ί Ι43 M=1.52 S=0,74
□  0 ^ 1 7  M=0,90 S=0,04
■  jfj=23 M=0,74 S-0,O5 
Π  49 M-0,59 S=0,05
□  |β =  58 M=0,44 S-0,04
□  63 M=0,25 S=0,09

Missing vi

a with Philcarto * 29/4/2014 12:58:4

Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Gaary

1 0,14 0.08
2 0,11 -0,04
3 0,01 0,18
4 -0.04 0,10
5 -0.04 -0,07
6 -0.02 0,20
7 0.05 0,35
8 -0.03 0,14
9 -0.02 0,35

10 0,00 0,36

are proportional to the count of spatial ui 
computed on each class defkiad on the variable : 
'LLAMACE2003r 
maximum -  63 on the class η* 1

Made with Philcarto * 29/4/2014 12:57:52 m pttfa/ph 'llcerto.free.fr

□  ^ | ^ O ^ =56079-85 S=3195,83 
■  4 3 = ^ = 4 6 2 6 3 .7 2  S=311225 
Π  ^ ^ = 3 3 8 5 4 . 8 8  S=2890,06

Ξ  itu ^ o S 1" 23870·98 s=3341·26
I— I j5j=8g M=11189.62 S=4123.54 
I— I Missing values

Coeffidents
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,12 0,10
2 0,05 0,00
3 0,10 0,16
4 0,07 028
5 0,04 -0,07
6 -0,01 -0,19
7 0,06 -0,05
8 0,00 020
9 0,00 0,13

10 -0,02 0,31
8urface* of the rectanglei ol the hi _ 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each dass defined or " ' '
ODP(PPS)2003’ 
maximum - 86 on the clasa n’ 1

Made with Philcarto * 29/4/2014 12:59:5Γ

[1,2,31 LLAMACE2007
ό  ^ 3 9  M=1.49 3=0,73 
d  ^ 1 4  M=0.91 S=0,04
□  ^ = 2 7  M=0,74 S=0,04 
Π  ij= 4 3  M=0,59 S=0,04 
Π  $ = 6 9  M=0.44 S=0,04
□  $ =  60 M=0,25 S=0,08 
I— I Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,02 0,63
0.80 
0,76 
0,69 
0,76 
0,71 
0,72 
0,76 
0,75 
0,75

Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each class dafkted on the variable : 
'LLAMACE20C71

i/ipnllcarto.lrea.Fr

[1,2,31 GDP(PPS)2007

SS*#122078·31 s=73164·21■ ̂ jJfJM7086·43 s=3195-17
Π  4ι3 | ^ ο̂ 1=44840,78 S=3559,98

Ξ  ^ ο Τ 33607·48 s·2886·30Ξ im r23211·14 s·34’0·3·
I—I JY=§8 M=10761.26 3=3710,78
^  Missing values_______

Coeffldents
of spatial autocorrelation 
Order Moran 1-Geary

1 0,10 0,09
2 0.04 -0,02
3 0,09 0,16
4 0,06 028
5 0,04 -0,02
6 -0,02 -0,16
7 0.06 -0,03
8 0,00 0,23
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Χάρτης 2: LLAMACE vs. GDPph (PPS)

[1,2,31 LLAMACE1999
■  7fi=39 M=2,01 S=1,40
□  ! = «  M=0,89 S=0,04
■  ^ |= 2 9 M=0,74 S=0,05 
Π  J^=41 M-0,60 S-0,04
□  j j =  69 M=0,45 S-0,04

n JjaK.........
Coefficients
of spatial autocorrelation
Order Moran 1-Geary

1 0,16 0,17
2 0,12 0,16
3 0,04 0,19
4 0,05 0,24
5 -0,01 0,30
8 -0,03 0,14
7 0,03 0,50
8 0,01 0,53
9 0,01 0,59

10 -0,01 0,50
rectangles of the hlstogn 

I to the count of spatial ur 
computed on each clas* defined on the < 
,LLAMACE1899'

[1,2,31GDPph(PPS)2000
■  s=9812,22

□ 2̂27̂0̂=29572,22 S=1628·50Ξ ΛόΛ1·23243·55 β·1677·κ 
Ξ  iWifoS1" 18277·78 s=1804·29
I— I j j= 4 i ” M=12326,83 S=1807,31

Ξ  aSaiJo1'·8274·19 8-148°·“
'— * Missing values

Older Moran 1 -Geary
1 0,59 0,71
2 0,49 0,55
3 0,43 0,45
4 0,31 0,31
5 0,24 0,10
6 0,07 -0,05
7 0,00 -0,14
8 -0,12 -0,22
9 -0,19 -0,18

10 -0,23 -0,23
Surfaces of 
are proportional to the count of spatial ur
computed or .................. ................

Made with Philcarto * 29/4/2014 1:12:1

T
jppi'ic

[1,2,31 LLAMACE2003
g4 3  M=1,52 3=0,74 

17 M-0,90 S-0,04
□  ^ = 2 3  M=0,74 S-0,05
□  $ =  49 M=0,59 S=0,05
□  j | =  58 M=0,44 3=0,04 
Π  83 M=0,25 S-0,09

Missing vt

[1,2,31GDPph(PPS)2003
■  I j f f j j ^ ^ 2620.00 3=10619,211=1 2$l$W=Z9891,e7 S=1983-87
□  ^ 5 $ * 0^ =23450·00 S=1639,58

Η ι^οΤ18328·74 s·1750·3'
I— I J te 3 i.M = 1 1451,43 3=2101/46 
Π  S=1110,74
I— I Missing values

Coefficients
of spatial autocorrelation

Coefficients
of spatial autocorrelation

Order Moran 1-Geary 4  y V Order Moran 1-Geary
1 0,14 0,08 ■jut?  S 1 0.54 0,67
2 0,11 -0,04 2 0,46 0,51
3 0,01 0,18
4  -0,04 0,10
5 -0,04 -0,07

3 0,39 0,41
4 0,29 0.28
5 0,21 0,08

6 -0,02 0,20 6 0,05 -0,06
7 0,05 0,35 K i V i  ,y\ 7 0,00 -0,13
8 -0,03 0,14
9 -0,02 0,35

10 0,00 0,36

8 -0,10 -0,19
9 -0,16 -0,13

10 -0,19 -0,18
Surfaces of the rectangles of the hietogrem 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each class deftoed an the vait; 
'LLAMACE2003·

Surfaces of the rectangles of the histogram 
are proportional to the count of spatial units 
computed on each class defined or " ' '

m = 8B on the class n’  3

ew ith Philcarto *29/4/2014 Z/phi lea rto.free.fr Made with Philcarto * 29/4/2014 1:13*&

r

[1,2,3^ LLAMACE2007

Made with Philcarto * 29/4/2014 1:15:1

Surfaces of the rectangle» of the histogram
am proportional to the count of spetial units
computed on each class deltoed on the variable :
'LLAMACEZOOr
maximum = ΘΘ on the daes n° 2

tpz/pn ilcarto.tree.fr

[1,2,31GDPph(PPS)2007
■  ^ = 4 2 4 0 3 , 8 5  3=11107,81

Π ̂ 2̂oft1=20685'71 S=1767-91Ξ « ioiM42°5·43 s-1830·28
I—I 1̂ f ^ 0^ = 1820°.00 S=1584,23 
Π  ^ M = 11403,57 S=1857,89

Ξ Sr/oS1"7414·29 s=e81'84* Missing values

Made with Philcarto * 29/4/2014 1:16:(
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Σε αδρές γραμμές,

>  Στο σχήμα και στην ένταση που λαμβάνει η περιφερειακή 

Ανισότητα, τούτη περικλείει ένα διττό περιεχόμενο. Αφενός στο βαθμό 

προσεκλυστικότητας μιας χωρικής μονάδας συναρτήσει της εκάστοτε 

κυρίαρχης μορφής οικονομικής δραστηριότητας, και αφετέρου στην 

παρατηρούμενη Απόκλιση των τιμών επί μέρους Δεικτών.

>  Η εκπεφρασμένη εικόνα Σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών της 

ΕΕ είναι αναντίρρητη, αλλά τούτο δεν αφορά στις περιφερειακές χωρικές 

μονάδες. Η  Σύγκλιση φαίνεται να μην πραγματοποιήθηκε. Όχι μόνο 

αναφορικά υπό μία υπαρκτή κατάσταση περιφερειακής Σύγκλισης, αλλά υπό 

ένα ουσιαστικό περιορισμό των Αποκλίσεων και των ακραίων πολωτικών 

φαινομένων. Τούτο αποτυπώνεται με τον υπολογισμό του κύριου εργαλείου 

της ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης (WCV).

>  Η διεύρυνση των περιφερειακών Ανισοτήτων και η εμφάνιση 

πολωτικών φαινομένων εδράζεται στην παρουσία εσωτερικών και εξωτερικών 

οικονομιών συγκέντρωσης που τείνουν να αναπτύσσονται στις περιφερειακές 

μονάδες και οι οποίες διευκολύνονται από δυναμικές οικονομίες, όπως η
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τεχνολογική πρόοδος, οι διαρθρωτικές αλλαγές, η διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων και η διαδικασία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης. 

Μεταβάλλοντας σταδιακά ή απότομα την τομεακή και την αντίστοιχη κλαδική 

σύνθεση, η γενική και υπαρκτή τάση ενδυνάμωσης των κλάδων έντασης 

Κεφαλαίου και τεχνολογίας φαίνεται να επιβεβαιώνεται: Περιφερειακές 

μονάδες υπό διαρθρωτική υστέρηση επιδεινώνουν τη σχετική τους θέση, 

στηριζοντας τον παραγωγικό τους ιστο σε εσωστρεφεις κλάδους, ασκώντας 

ταυτόχρονα σοβαρές πιέσεις σε κλάδους έντασης Εργασίας.

>  Στο επίπεδο της ΕΕ έχει διαμορφωθεί ιστορικά ένα σχετικά 

αναλλοίωτο χωρικό πρότυπο περιφερειακών Ανισοτήτων ( 'κέντρο vs. 

περιφέρεια1 ή 'βοράς vs. νότος’). Το ερώτημα που τίθεται σχετίζεται με την 

τρέχουσα χωρική κατανομή και τη μετεξέλιξη αυτού, απόρροια των 

διαδοχικών διευρύνσεων ( 'ανατολή vs. δύση’). Η ανωτέρω ποσοτική 

περιφερειακή ανάλυση πριμοδοτεί στην ύπαρξη εν δυνάμει αντίρροπων 

δυναμικών στο χωρικό πεδίο: Περαιτέρω ενίσχυση των μητροπολιτικών 

κέντρων, των περιοχών επιρροής τους και των λοιπών περιοχών που διέθεταν 

ένα συμπαγές και στιβαρό παραγωγικό υπόβαθρο. Η  διασπορά των ωφελειών 

της Ανάπτυξης-Μεγέθυνσης ήταν και χωρικά άνιση και χωρικά 

ανομοιογενής, χωρίς μία κυρίαρχη τυπολογία, παρά μόνο εσωτερικές 

(περιφερειακές) νησίδες.

> Η 'χωρική ετερογένεια’, η 'χωρική δυναμική’ και η εν γένει δυναμική 

του 'Χώρου’ αναδιέταξαν το χωροταξικό πλαίσιο ανάλυσης και προσέγγισης 

και ανέδειξαν γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια και παραμέτρους. Επί τοις 

ουσίας, η αμοιβαιότητα μεταξύ επί μέρους φαινομένων (οικονομικών, 

εισοδηματικών, εκπαιδευτικών-μορφωτικών, χωρικών-χωροταξικών κοκ) και 

του 'Κοινωνικού Κεφαλαίου’ δεν επέτρεψε μία ισόρροπη κατανομή του 

Διανοητικού Κεφαλαίου. Η επένδυση στον ανθρώπινο συντελεστή ήταν 

χωρικά κατευθυνόμενη (βλέπε ανωτέρω). Η δε παρατηρούμενη στενότητα 

αυτού σε περιμετρικές περιφέρειες και κράτη-μέλη και η έξαρση της 

δημοσιονομικής πίεσης συνοδεύτηκε σήμερα από μεταναστευτικές τάσεις και 

Κινητικότητα, εντείνοντας την εικόνα της χωρικής πόλωσης.

~  452 ~

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:12:23 EEST - 54.219.128.100



> Η πολιτική περιφερειακής παρέμβασης δεν μετέβαλλε ιδιαιτέρως το

κυρίαρχο χωρικό status quo. Παρά την αδιαμφισβήτητη αύξηση πόρων για τους 

σκοπούς και τους Στόχους της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, οι πόροι 

που διατίθεντο απεδείχθησαν ανεπαρκείς ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση με το 

μέγεθος των δυνάμεων της αγοράς, οι οποίες ανέπτυξαν ένα έντονα πολωτικό 

και σωρευτικό χαρακτήρα. Τα δε εργαλεία εξισορρόπησης (περιφερειακός 

πολλαπλασιαστής, μεταβιβάσεις, αντισταθμίσεις κοκ) ήταν μονοσήμαντα. Η 

εστίαση σε ορισμένα υποδείγματα και πρότυπα ‘καλών πρακτικών’ (‘best 

practices’), η αγνόηση πρόσθετων τυπικών στοιχείων σε συγκεκριμένα 

υποκείμενα-περιφέρειες και η επιτυχία ή/και εξιδανίκευση αυτών επί τοις 

ουσίας παραμέλησε και αποσιώπησε τα ενδογενή αίτια εμφάνισης και 

διατήρησης των περιφερειακών Ανισοτήτων. Ταυτοχρόνως, υποβαθμίστηκε ο 

ρυθμιστικός ρόλος του Έθνους (κράτος-μέλος) και ο βαθμός της ουσιαστικής 

πολιτικής παρέμβασης και της συνακόλουθης χρηματοδοτικής υποστήριξης. Οι 

νομισματικές και οι δημοσιονομικές επιταγές των Συνθηκών ανέδειξαν σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα «Νέο Πόλο Συγκέντρωσης», την Ευρωζώνη, 

ως ο κυρίαρχος φορέας λήψης των αποφάσεων. Συνεπώς, η ακολουθούμενη 

πολιτική εμοιαζε με υποκατάστατο μιας πολιτικής προσαρμογής της 

‘Ανταγωνιστικότητας’ απουσία του σχετικού χωρικού, χωροταξικού και 

κοινωνικού υπόβαθρου. Εξέλειπε το περιεχόμενο και ο προσανατολισμός. 

Συνιστούσε δε μία τυπική ανταπόκριση στις καθοριζόμενες ευρωπαϊκές 

προϋποθέσεις και κριτήρια.

Στο περιγραφόμενο τούτο πλαίσιο τίθεται οι βάσεις ενός ‘περιφερειακού 

αναπροσανατολισμού’ πολιτικών και Στόχων. Η ικανότητα του κοινού μας οικονομικού, 

κοινωνικού, πολιτισμικού, εκπαιδευτικού, χωρικού, χωροταξικού κοκ συστήματος να 

απορροφά Ανισότητες, Αποκλίσεις, Συγκεντρώσεις και διαταραχές, ενώ ταυτοχρόνως θα 

διατηρεί την αυτούσια δομή και διάρθρωσή του, ως αποτύπωση της περιφερειακής του 

ταυτότητας, εξαρτάται από την ανάκτηση και την ανανέωση πολιτικών και Στόχων. Η 

παρούσα Διδακτορική Διατριβή εστιάζει ακριβώς στο πλέον ουσιώδες ζήτημα, τη 

διεπιστημονική προσέγγιση διαφορετικών και διαφοροποιημένων χωρικών (εδαφικών) 

περιφερειακών διαρθρώσεων. Αναπτύσσοντας μία ευρεία προβληματική ως προς τα
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διδάγματα και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και της ποσοτικής 

περιφερειακής ανάλυσης επικεντρωνόμαστε στη ρεαλιστική αποτύπωση τάσεων και 

κατανομών. Τούτο ενισχύεται εν πολλοίς με την υιοθέτηση ενός επαρκώς δομημένου 

οικονομετρικού υποδείγματος [επέκταση εκείνου των Jacobs et al. (2009)] και τη 

θεμελίωση του κύριου Δείκτη (LLAMACE). Φέρνοντας στο προσκήνιο τις συνέπειες- 

επιπτώσεις της χωρικής Γειτνίασης και ενσωματώνοντας 'Χώρο’ και 'Χρόνο’ υπό ένα 

αυτούσιο μέγεθος, εισάγονται τα πραγματικά και τρέχοντα στοιχεία του κοινού μας 

περιβάλλοντος.

Ως τελική παρατήρηση, η πρότασή μας είναι ανοικτή στην κριτική και σε κάθε ωφέλιμη 

επισήμανση. Έχει δε ως εγγενή στόχευση ο μελλοντικός προσανατολισμός και ο 

χαρακτήρας της σύγχρονης πολιτικής παρέμβασης να λάβει υπόψη το έργο και τις 

διαπιστώσεις μας.
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