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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε 
το 1959 ως μια μικρή ερευνητική ομάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομι
κών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προ
βλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνερ
γασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του 
ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυ
χρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προ
γραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμά
των δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορί
ζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και 
μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προ
τάσεων, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων (γ) η επιμόρφωση νέων οικονο
μολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους 
τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα 
της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακο
λουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπου
δές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις 
και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση μελε
τών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέ
ξεων, οι οποίες δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες που προσκαλούνται 
από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 
ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη
ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικο
νομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της οι
κονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευτεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή Μελετών του 
ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο βελτιώθηκε από τον συγ
γραφέα με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η διερεύνηση των περιφερειακών διαφορών και ανισοτήτων μιας χώρας εί
ναι ένα πολυδιάστατο θέμα, ενώ η διαχρονική σύγκλιση ή απόκλιση των οικονο
μιών των περιφερειών κατά την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί ένα 
φαινόμενο, η εξέταση του οποίου, εκτός του ότι έχει αυτόνομο ενδιαφέρον από 
πλευράς κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας του πληθυσμού της χώρας, από 
ορισμένες απόψεις αντικατοπτρίζει και την αποτελεσματικότητα της αναπτυξια
κής οικονομικής πολιτικής και του οικονομικού σχεδιασμού που έχει εφαρμο
στεί. 

Το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση της Ελλάδας, 
όπου η πρωτεύουσα, για πολλά χρόνια στο παρελθόν, αποτελούσε σχεδόν τον 
αποκλειστικό πόλο έλξης για την εισροή του πληθυσμού από όλη τη χώρα, ενώ 
η εξωτερική μετανάστευση πήρε τεράστιες διαστάσεις, στην περίοδο 1960-1973. 
Όπως είναι φυσικό, οι μετακινήσεις αυτές του πληθυσμού είχαν τόσο δημογρα
φικές, όσο και οικονομικές επιπτώσεις, που επηρέασαν δυσανάλογα τις διάφο
ρες περιοχές της χώρας. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών και εξελίξεων, η μελέτη διερευνά 
τις δημογραφικές και οικονομικές διαφορές και ανισότητες μεταξύ των περιφε
ρειών της χώρας, στατικά και δυναμικά, και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις 
στα παραπάνω βασικά ερωτήματα, όπως επίσης και να διαγράψει τις πιθανές 
δημογραφικές εξελίξεις των περιφερειών στο μέλλον, οι οποίες θα επηρεάσουν, 
σε μεγάλο βαθμό, τόσο την περιφερειακή, όσο και την συνολική ανάπτυξη της 
χώρας. Η μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επισήμανση και διερεύνηση της 
φύσης των παραγόντων που διαφοροποιούν τις εξελίξεις των περιφερειών καθώς 
και στην αξιολόγηση ή και μέτρηση της σχετικής σημασίας τους στη διαμόρφω
ση της σημερινής περιφερειακής κατανομής του πληθυσμού και της σημερινής 
περιφερειακής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η μελέτη έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ 
χρήσιμη, γιατί μελετά συνδυασμένα και πολύπλευρα τις περιφερειακές ανισότη
τες της χώρας δίνοντας έτσι μια συνολική εικόνα των περιφερειακών διαφορο
ποιήσεων, και μπορεί ακόμη να αποτελέσει ένα σταθερό υπόβαθρο για εξειδι
κευμένη σε βάθος διερεύνηση ορισμένων θεμάτων ειδικού, κατά περίπτωση, εν
διαφέροντος. Από την άποψη αυτή, η μελέτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το γενι
κότερο προγραμματισμό της οικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, 
αλλά και ειδικότερα για την πολιτική ανάπτυξης και χωροθέτησης της βιομηχα
νικής δραστηριότητας. 

Η μελέτη δίνει, τέλος, μια έγκαιρη προειδοποίηση, ότι λόγω της προβλεπό
μενης σημαντικής επιδείνωσης των δημογραφικών εξελίξεων σε ορισμένες περι-
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φέρειες είναι ενδεχόμενο η μελλοντική ανάπτυξη τους, η οποία αποτελεί τη βασι
κή προϋπόθεση για την συγκράτηση του πληθυσμού σε αυτές, να προσκρούει α
κριβώς στην ανεπάρκεια ανθρώπινων πόρων, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύ
κλο μεταξύ δημογραφικών εξελίξεων και οικονομικής ανάπτυξης. 

ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗΣ 
Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Μάιος 1987 
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Στη μελέτη αυτή πολύ μεγάλη ήταν η συμβολή της Π. Παπακωνσταντίνου 
Βοηθού Ερευνών του ΚΕΠΕ. Εργάστηκε συνέχεια σε όλη την διάρκεια εκπόνη
σης της και είχε τη φροντίδα της συγκέντρωσης, ταξινόμησης και επεξεργασίας 
του τεράστιου όγκου των στατιστικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Χρησι
μοποίησε με επιδεξιότητα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τις στατιστικές ανα
λύσεις της μελέτης και επέδειξε πρωτοβουλία και εφευρετικότητα στην κατά πε
ρίπτωση παρουσίαση του υλικού, με τρόπο που διευκόλυνε την ποιοτική και πο
σοτική ανάλυση της μελέτης. 

Σημαντική βοήθεια προσέφερε, ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια της μελέτης, 
και η Μαρία Αναστασίου, με σύμβαση βοηθός ερευνών του ΚΕΠΕ, η οποία 
ασχολήθηκε επίσης με την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων. Για μικρό 
χρονικό διάστημα απασχολήθηκε στη μελέτη και η Ζ. Σούντου, με σύμβαση 
βοηθός ερευνών του ΚΕΠΕ. 

Το επίπονο έργο δακτυλογράφησης έφεραν εις πέρας με επιμέλεια η Β. Βλα
χοπούλου και Κ. Γαλιατσάτου. Τη γλωσσική και τυπογραφική επιμέλεια του 
κειμένου έκανε με επαγγελματική συνείδηση και προσοχή η φιλόλογος Ε. Σουλ-
τανάκη. 

Όλους τους παραπάνω, που συνέβαλαν ποικιλόμορφα στην εκπόνηση της με
λέτης, τους ευχαριστώ πολύ. 

Φυσικά η ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ανήκει αποκλειστικά 
σε μένα. 

ΝΙΚΟΣ Π. ΓΑ ΥΤΣΟΣ 
Ιούλιος 1985 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η επισήμανση και ανάλυση της 
φύσης των γενικότερων παραγόντων, που προσδιορίζουν τις σχετικές 
δημογραφικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη των πε
ριφερειών της χώρας, και ο γεωγραφικός και θεματικός εντοπισμός μιας 
σειράς συγκεκριμένων εξελίξεων και μεταβολών ειδικού ενδιαφέροντος, 
που δίνουν το γενικότερο στίγμα κάθε περιφέρειας μέσα στην ελληνική 
οικονομία. 

Η μελέτη παρουσιάζει αρχικά τη στατική κατάσταση των δημογρα
φικών και οικονομικών διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των περιφε
ρειών της χώρας και στη συνέχεια προχωρεί στη διερεύνηση της εξελι
κτικής τους πορείας. Ειδικότερα γίνεται μια ανάλυση, αξιολόγηση, και 
όπου είναι δυνατόν, μέτρηση τόσο των διαπεριφερειακών ανισοτήτων 
το 1981, όσο και των εξελίξεων των οικονομικών δυνατοτήτων και μέ
σων, της οικονομικής επίδοσης και του βιοτικού επιπέδου του πληθυ
σμού στη διάρκεια μιας ΙΟετίας ή μιας 20ετίας, ανάλογα με το θέμα. 

Με βάση τις αξιολογήσεις αυτές επιχειρείται τέλος μια εκτίμηση 
του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού κατά περιφέρεια μέχρι το 
έτος 2000. 

Η μελέτη δεν περιορίζεται αποκλειστικά και κατά μηχανιστικό τρό
πο στην αξιολόγηση ή μέτρηση των περιφερειακών διαφορών και ανι
σοτήτων, θεωρώντας τις περιφέρειες ως απλές στατιστικές μονάδες, αλ
λά τις αντιμετωπίζει ως οικονομικές οντότητες και ως συνιστώσες της 
διαπεριφερειακής διαίρεσης της χώρας και αναλύει τις ποιοτικές και πο
σοτικές τους εξελίξεις. 

Τα συνδυασμένα αποτελέσματα από την ανάλυση των δημογραφι
κών εξελίξεων και της οικονομικής δραστηριότητας δείχνουν μια αντίρ
ροπη πορεία στη σχετική θέση των περιφερειών: μια απόκλιση μεταξύ 
των περιφερειών όσον αφορά τις πληθυσμιακές μεταβολές και μια σύγ
κλιση τους όσον αφορά την οικονομική τους ανάπτυξη. 

Με εξαίρεση την περιφέρεια της Πρωτεύουσας και τη Θεσσαλονίκη, 
η εκροή πληθυσμού από τις επτά περιφέρειες της χώρας προς το εξωτε
ρικό και προς τις δύο πρώτες περιφέρειες ήταν τόση στην περίοδο 
1961-1981 — ιδιαίτερα στη πρώτη ΙΟετία — ώστε και μετά τη σημαντι-
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κή παλιννόστηση της περιόδου 1973-1981 όλες αυτές οι περιφέρειες 
κατέληξαν να έχουν πληθυσμό χαμηλότερο από ό,τι είχαν 20 χρόνια 
πριν. Μόνο ορισμένοι δυναμικοί νομοί μέσα στις περιφέρειες αυτές πα
ρουσίασαν αύξηση του πληθυσμού τους. 

Προσβλέποντας προς το έτος 2000, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο 
πληθυσμός των περισσότερων περιφερειών, εκτός Αθήνας και Θεσσα
λονίκης, θα αυξηθεί ασήμαντα και σε ορισμένες είναι πολύ πιθανόν να 
μειωθεί, ενώ η γήρανση του πληθυσμού θα είναι πολύ έντονη. 

Αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα των περιφερειών, η μελέτη 
διαπιστώνει ορισμένες δυσαρμονίες μεταξύ της εξέλιξης των παραγωγι
κών μέσων και της οικονομικής επίδοσης των περιφερειών, πράγμα 
που δείχνει τη διαφορετική αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης των 
παραγωγικών μέσων ανάμεσα στις περιφέρειες. 

Στον τομέα της βιομηχανίας, στη διερεύνηση του οποίου δόθηκε 
σημαντική έμφαση, διακρίνεται ενός άλλου είδους δυσαρμονία, που 
αφορά την ιδιαίτερη ανάπτυξη ορισμένων κλάδων σε περιφέρειες που 
δεν φάνηκαν να είχαν σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τους κλά
δους αυτούς, το οποίο είχαν άλλες περιφέρειες, χωρίς όμως να εξειδι
κευτούν στους ίδιους κλάδους. Γενικά παρατηρείται μια μικρή μόνο 
κλαδική συγκέντρωση βιομηχανίας σε ορισμένες περιφέρειες. 

Η διάδοση της τεχνολογίας, με τη μορφή μεθόδων μεγαλύτερης έν
τασης κεφαλαίου, φαίνεται να είναι, με μικρές εξαιρέσεις, σχεδόν ταυτό
χρονη στη βιομηχανία όλης της χώρας, η παραγωγικότητα όμως στη 
βιομηχανία δεν εξαρτάται αναγκαστικά από τη χρησιμοποίηση μεθόδων 
έντασης κεφαλαίου. Αντίθετα, η εκμηχάνιση της γεωργίας δεν χαρακτη
ρίζεται από ανάλογο βαθμό ισοδύναμης ανάπτυξης μεταξύ των περιφε
ρειών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των γενικότερων 
περιφερειακών διαφορών και ανισοτήτων στα βασικά δημογραφικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας και η αξιολόγηση των δυναμι
κών τους εξελίξεων κατά περιφέρεια. Η μελέτη περιέχει επίσης ορισμέ
νες εκτιμήσεις των πιθανών δημογραφικών τάσεων των περιφερειών 
στο μέλλον και νύξεις για την ενδεχόμενη πορεία των οικονομικών 
τους εξελίξεων. 

Η εξέταση των περιφερειακών διαφορών και ανισοτήτων, που απο
τελούν καθαυτές φαινόμενα με τη δική τους προβληματική, βασίζεται 
ασφαλώς στα δεδομένα των επιμέρους περιφερειών. Πέρα όμως από τη 
χρησιμοποίηση αυτή των περιφερειών ως μονάδων παρατηρήσεων, με
λετώνται και οι εξελίξεις καθεμιάς σε συνάρτηση με όλες τις άλλες, 
έτσι ώστε κάθε περιφέρεια να αποτελεί ταυτόχρονα και μια ξεχωριστή 
οντότητα που υπόκειται σε διερεύνηση. 

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η ύπαρξη ακόμη και έντονων δια
φοροποιήσεων στην οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των περιφε
ρειών δεν σημαίνει απαραιτήτως την παρουσία ανισότητας, νοούμενης 
με την έννοια της ύπαρξης δυνατοτήτων για μείωση της απόστασης με
ταξύ των περιφερειών. Για ανισότητα αυτής της μορφής μπορεί να γί
νει λόγος μόνο πριν από την εξάντληση της εκμετάλλευσης των υφι
στάμενων ή «εν δυνάμει» αναπτύξιμων δυνατοτήτων των περιφερειών. 

Στις επιδιώξεις της μελέτης αυτής δεν είναι η σε βάθος αναζήτηση 
των αιτίων που διαμορφώνουν τις ποικίλες διαφοροποιήσεις των περι
φερειών. Κυρίως γίνεται προσπάθεια επισήμανσης και εντοπισμού, το
πικά και θεματολογικά, των γενικότερων παραγόντων που προσδιορί
ζουν τις σχετικές εξελίξεις των περιφερειών, καθώς και αξιολόγησης 
και, όπου είναι δυνατόν, μέτρησης της σχετικής τους σημασίας στη 
διαμόρφωση των περιφερειακών διαφοροποιήσεων. 

Η διερεύνηση αυτή, πέρα από τη στατική εικόνα των περιφερειακών 
διαφοροποιήσεων που θα δώσει, αποβλέπει κυρίως στην επισήμανση 
του βαθμού σύγκλισης ή απόκλισης των περιφερειών στη διάρκεια του 
χρόνου, βάσει μιας σειράς δημογραφικών και οικονομικών κριτηρίων. 

Μεθοδολογικά, η επεξεργασία των θεμάτων καλύπτεται από ένα ευ-
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ρύ φάσμα προσεγγίσεων, που περιλαμβάνει, σε πρώτη φάση, την περι
γραφή και παρουσίαση των δημογραφικών και οικονομικών διαφορών 
και εξελίξεων των περιφερειών, προχωρεί σε ποιοτική και ποσοτική 
ανάλυση και αξιολόγηση των στατικών και δυναμικών διαφοροποιή
σεων τους και καταλήγει σε ορισμένες εκτιμήσεις και εικασίες για τις 
πιθανές μελλοντικές τάσεις των περιφερειακών εξελίξεων. 

Η διαφορετική φύση των δημογραφικών και οικονομικών φαινομέ
νων υπαγορεύει ένα διαφορετικό μεθοδολογικό χειρισμό των σχετικών 
θεμάτων με αποτέλεσμα μια ίσως δικαιολογημένη ανισότητα στην ανά
λυση. Για τα βασικότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία από 
τη φύση τους είναι περισσότερο αδρά, αρκεί ένα επίπεδο ανάλυσης συ
νοπτικότερο και πιο ολιγοδιάστατο από ό,τι επιδέχονται τα οικονομικά 
χαρακτηριστικά, των οποίων τόσο η ποικιλία, όσο-και ο βαθμός λεπτο
μέρειας, παρέχουν στον αναλυτή μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής για 
ανάλογου επιπέδου ανάλυση. 

Για τους σκοπούς της μελέτης, η βασική υποδιαίρεση της χώρας εί
ναι οι 9 περιφέρειες ανάπτυξης, προκειμένου όμως για ορισμένες οικο
νομετρικές αναλύσεις χρησιμοποιούνται και τα δεδομένα των 51 νο
μών. Η ανάλυση αναφέρεται, ανάλογα με το θέμα, σε μια περίοδο 10-20 
ετών, περίοδο που υπαγορεύεται τόσο από τη φύση των επιμέρους θε
μάτων, όσο και από τη διαθεσιμότητα των στατιστικών δεδομένων, 
ενώ οι μελλοντικές εκτιμήσεις έχουν χρονικό ορίζοντα το έτος 2000. 

Λαμβάνοντας υπόψη το πολυδιάστατο χαρακτήρα της ανάλυσης, η 
οποία στην πληρέστερη έκφανση της περιλαμβάνει περιφέρειες (ή νο
μούς), οικονομικούς κλάδους και διαχρονικά στοιχεία, καθώς επίσης 
και την πολλαπλότητα των δυνατών συνδυασμών κατά την ανάλυση 
των πιο πάνω δεδομένων, έχει καταβληθεί ιδιαίτερη φροντίδα για τη 
διαφωτιστική παρουσίαση των περιφερειακών διαφορών και εξελίξεων, 
με την επιλογή των δεδομένων εκείνων που ακριβέστερα δείχνουν τις 
γενικότερες αλλά ουσιαστικές εξελίξεις και με τη λιτότερη μορφή που 
εξυπηρετεί άμεσα την επιχειρηματολογία της ανάλυσης, χωρίς όμως να 
αποβαίνει σε βάρος της κατανόησης των σχετικών θεμάτων. 

Η μελέτη ουσιαστικά ανιχνεύει τη γενικότερη περιφερειακή κατά
σταση και τις διαχρονικές εξελίξεις του πληθυσμού και της οικονομίας 
της χώρας και εντοπίζει σε πρώτη φάση το γενικότερο χαρακτήρα ορι
σμένων φαινομένων. Αποτελεί έτσι ένα χρήσιμο βοήθημα, που μπορεί 
να δώσει εμπνεύσεις για την άσκηση οικονομικής πολιτικής, στις περι
πτώσεις που η ανάλυση έχει φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο βάθους. 
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Ενώ, για θέματα όπου το επίπεδο ανάλυσης είναι αδρότερο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μια ενδιάμεση πηγή πληροφόρησης που παρέχει 
ορισμένες επισημάνσεις και νύξεις και προλειαίνει το έδαφος για πιο 
πέρα προβληματισμό και πιο εξειδικευμένη ανάλυση σε θέματα τα 
οποία έχουν υποστεί μια πρώτη επεξεργασία, αρκετή για να δώσει χρή
σιμες διαπιστώσεις από μια γενικότερη σκοπιά, αλλά ανεπαρκή για τη 
συναγωγή άμεσων συμπερασμάτων οικονομικής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

1.1. Περιφερειακή διαίρεση της χώρας 

Γενικά ο καθορισμός1 των περιφερειών (υποδιαιρέσεων) μιας χώρας 
νια τη μελέτη των μεταξύ τους ανισοτήτων εξαρτάται από τον ειδικότε
ρο σκοπό της μελέτης αυτής. Ο διαχωρισμός των περιφερειών μπορεί 
να γίνει βάσει εναλλακτικών κριτηρίων που αναφέρονται σε περισσότε
ρο ή λιγότερο ενιαία χαρακτηριστικά των περιφερειακών μονάδων. Έ
να από τα πιο συνηθισμένα είναι το κριτήριο της ομοιογένειας, όπως 
προσδιορίζεται από ορισμένα οικονομικά μεγέθη, όπως π.χ. το ύψος 
του κατά κεφαλή προϊόντος, μια σχετικά ομοιόμορφη κατάσταση ανερ
γίας, ή ακόμη από ιστορικούς λόγους. Οι διάφορες οριοθετήσεις των 
υποδιαιρέσεων μιας χώρας σε περισσότερο ομοιογενείς ομάδες περιέ
χουν συνήθως όμορα τμήματα της χώρας, χωρίς όμως να αποκλείεται 
και διαίρεση της χώρας σε τμήματα χωρίς χωροθετική συνάφεια. 

Μια άλλη βάση οριοθέτησης είναι η «κομβική», σε περιπτώσεις που 
υπάρχει μεγάλη διασπορά πληθυσμού γύρω από ένα αστικό κέντρο, 
στο οποίο η υπαγωγή των μικρότερων υποδιαιρέσεων της χώρας εξάρ

ι. Για τους διαφόρους τρόπους υποδιαίρεσης μιας χώρας με σκοπό την περιφε
ρειακή ανάλυση, βλέπε Richardson, H.W., Regional Economics: Location Theory, Ur
ban Structure and Regional Change, Weidenfeld and Nicolson, 1969, σσ. 6-9· Χιώτη, 
Γ., «Η Πολιτική Περιφερειακής Αναπτύξεως και τα Οργανωτικά-Θεσμικά Πλαίσια 
του Περιφερειακού Προγραμματισμού», ΚΕΠΕ, Τα Πλαίσια της Περιφερειακής Ανα
πτύξεως, Σειρά Ομιλιών στο ΕΜΠ, ΚΕΠΕ, 1970, Σειρά Διαλέξεων No 23, σσ. 74-75· 
Κώττη, Γ.Χ., Βιομηχανική Αποκέντρωσις και Περιφερειακή Ανάπτυξις, Αθήνα, ΙΟΒΕ, 
1980, (ειδικές μελέτες), σ. 32· Ward, Β., Ελληνική Περιφερειακή Ανάπτυξις, Οικονομι-
καί Μονογραφίαι No 4, Αθήναι, ΚΕΠΕ, 1963, σ. 68· Papageorgiou, C.L., Regional 
Employment in Greece, National Centre of Social Research, Athens, 1973, σ. 37· Κον
σόλα, N.I., Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Ι Γενική Θεώρηση, Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση, 1983, σσ. 133-208. 

33 



τάται από το βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ κέντρου και των περιοχών 
αυτών. 

Μια τρίτη προσέγγιση, είναι ο καθορισμός των ορίων μιας περιφέ
ρειας βάσει διοικητικών κριτηρίων, οπότε οι χωροταξικές αυτές μονά
δες ονομάζονται «προγραμματικές περιφέρειες». Η διαίρεση αυτής της 
μορφής συνδυάζεται πολλές φορές με οικονομικά κριτήρια ανάπτυξης1. 
Πάντως όποια και αν είναι τα κριτήρια της οριοθέτησης, η τρέχουσα 
θεωρία περιφερειακής ανάπτυξης αναφέρεται συνήθως σε υποδιαιρέσεις 
με περιορισμένο αριθμό ευρύτερων περιφερειών2. 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης θα χρησιμοποιηθούν δύο 
εναλλακτικές διαιρέσεις της χώρας: ι) 9 περιφέρειες ανάπτυξης και ιι) 
52 νομοί. Ανάλογα με τους σκοπούς των επιμέρους αναλύσεων στα 
διάφορα τμήματα τις μελέτης, ως βάση θα λαμβάνεται η μια ή η άλλη 
υποδιαίρεση. Προκειμένου π.χ. για ποιοτική ανάλυση των διαπεριφε
ρειακών ανισοτήτων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη χωροταξική κατανομή, 
xc επίπεδο της περιφέρειας προσφέρεται περισσότερο. Σε περίπτωση ό
μως οικονομετρικής ανάλυσης, όταν υπάρχουν βέβαια τα κατάλληλα 
στατιστικά στοιχεία, ο νομός μπορεί να αποτελέσει προσφορότερη μο
νάδα παρατήρησης. 

1.2. Αξιολόγηση και μέτρηση περιφερειακών ανισοτήτων 

Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
στην παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει δύο άξονες αναφοράς, που αποτε
λούν και τα δύο γενικά μέρη της μελέτης, τον πληθυσμό και την οικο
νομική δραστηριότητα. Οι μεταβλητές που αποτελούν τα στοιχεία ανά
λυσης των πληθυσμιακών εξελίξεων είναι η φυσική αύξηση του πληθυ
σμού, η εξωτερική μετανάστευση και η εσωτερική μετακίνηση του πλη
θυσμού. Η μελέτη της ενότητας των οικονομικών ανισοτήτων γίνεται 
εξάλλου με τη βοήθεια μιας σειράς οικονομικών μεταβλητών που ανα
φέρονται σε τρεις αλυσιδωτούς τομείς της οικονομίας: τα παραγωγικά 

1. Χιώτης, ό.π., σσ. 74-75. 
2. Richardson, ό.π., σ. 8. Στο. πρακτικό επίπεδο, μελέτες έχουν γίνει, π.χ. στην Ελ

λάδα, με βάση δέκα περιφέρειες (Βλέπε Κώττη, ό.π., σ. 31) και στις ΗΠΑ με διαίρεση 
της χώρας σε 9 περιφέρειες, οι οποίες για την ανάλυση της περιφερειακής ανάπτυξης 
συμπτύσσονται μάλιστα σε 4 (βλέπε Jackson, G., et al., Regional Diversity: Growth in 
the U.S. 1960-1990, Auburn House, 1981, σσ. 11, 41-46). 

34 



μέσα, την οικονομική επίδοση και το επίπεδο διαβίωσης του πληθυ
σμού. 

Η αξιολόγηση των περιφερειακών ανισοτήτων και της μεταβολής 
τους γίνεται με διάφορους ως επί το πλείστον απλούς τρόπους, όπως 
απλή σύγκριση ποσοστιαίων μεταβολών σε κάθε περιφέρεια, αναλογίες 
μεταβλητών μεταξύ περιφερειών ή αναλογίες περιφέρειας/χώρας κτλ. 
Χρησιμοποιούνται ακόμη περισσότερο συστηματικές συσχετίσεις, όπως 
π.χ. παλινδρομήσεις, όπου τα δεδομένα το επιτρέπουν. 

Λεπτομερέστερη ίσως μέθοδος του επιμερισμού, όχι όμως και της 
επισήμανσης, των παραγόντων της μεταβολής ενός μεγέθους σε μια πε
ριφέρεια είναι η μέθοδος «απόκλισης και συμμετοχής», η οποία κατα
τάσσει τις εξελίξεις κατά περιφέρεια σε εκείνες που μπορούν να εξηγη
θούν με ορισμένους γενικούς παράγοντες, που επηρεάζουν ομοιόμορφα 
όλες τις περιφέρειες, χωρίς όμως να είναι δυνατή η εξειδίκευση των πα
ραγόντων αυτών και σε μια κατηγορία παραγόντων που είναι ειδικοί 
για κάθε περιφέρεια, είτε αυτοί είναι συναφείς με την περιφέρεια είτε 
συνδέονται με τη φύση και τη δομή του πλέγματος των οικονομικών 
δραστηριοτήτων σ' αυτή. Σε καμιά όμως από τις δύο περιπτώσεις, των 
γενικών δηλαδή και των ειδικών παραγόντων, δεν είναι δυνατή η εξει
δίκευση και η αξιολόγηση των στοιχείων που απαρτίζουν τους παρά
γοντες αυτούς. 

Ένας δεύτερος γενικός τρόπος μέτρησης των περιφερειακών ανισο
τήτων είναι η εφαρμογή τυπικών στατιστικών δεικτών που εκφράζουν 
ανισότητες και χρησιμοποιούν διάφορες μεταβλητές, όπως πληθυσμός, 
απασχόληση, προϊόν κτλ. Οι στατιστικοί δείκτες παρέχουν τη δυνατό
τητα είτε ιεράρχησης των περιφερειών ως προς ένα χαρακτηριστικό 
τους, είτε μέτρησης του βαθμού ανισότητας μεταξύ περιφερειών. Οι τε
λευταίοι αυτοί δείκτες προσφέρονται για την εναλλακτική αξιολόγηση 
της περιφερειακής ανισότητας με διαφορετικά κριτήρια. 

1.3. Οικονομικοί δείκτες 

Ως δείκτης των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών 
μιας χώρας λαμβάνεται συνήθως το κατά κεφαλή προϊόν τους. Το μέγε
θος αυτό δείχνει το τελικό αποτέλεσμα και το καταστάλαγμα της λει
τουργίας και της αποδοτικότητας του συνδυασμού διαφόρων συντελε
στών της παραγωγής και της τεχνολογικής εξέλιξης. Η συγκέντρωση 
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όμως του ενδιαφέροντος στο μονοδιάστατο αυτό δείκτη διαφοροποίη
σης δεν παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η διαφορά στο βαθμό 
της ορθολογικής εκμετάλλευσης των παραγωγικών μέσων των περιφε
ρειών. Είναι ενδεχόμενο, π.χ., η ανισότητα στο κατά κεφαλή προϊόν με
ταξύ περιφερειών να μην αντικατοπτρίζει και ανάλογη διαφοροποίηση 
στις πραγματικές δυνατότητες παραγωγής τους λόγω σημαντικών δια
βαθμίσεων στη χρησιμοποίηση του υπάρχοντος ή του «δυνάμει» ανα-
πτύξιμου παραγωγικού μηχανισμού. Έχει, π.χ., παρατηρηθεί1 ότι μπο
ρεί να συνυπάρχει μια μείωση της ανισότητας στο κατά κεφαλή προϊόν, 
ταυτόχρονα με μεγαλύτερη περιφερειακή συγκέντρωση —αύξηση της 
ανισότητας— της παραγωγικής ικανότητας της χώρας. 

Οι γνωστές θεωρητικές προσεγγίσεις, που χρησιμοποιούν ως δεί
κτες των περιφερειακών ανισοτήτων το κατά κεφαλή εισόδημα, προ
σπαθούν να δώσουν μακροοικονομικές στατιστικές ερμηνείες στις ανι
σότητες αυτές. Οι θεωρητικές αυτές υποθέσεις, όπως η νεοκλασική θεω
ρία με τις συναρτήσεις παραγωγής, στην πραγματικότητα «αποδίδουν» 
τις περιφερειακές διαφοροποιήσεις στο κατά κεφαλή εισόδημα σε μα
κροοικονομικά μεγέθη, όπως το κεφάλαιο, η εργασία, η τεχνολογική 
εξέλιξη, χωρίς όμως να μπορούν να εξειδικεύσουν συγκεκριμένους πα
ράγοντες της διαφοροποίησης. Ή ακόμη στηρίζουν τις περιφερειακές 
ανισότητες στη διαφορά των εξαγωγικών δυνατοτήτων των περιφε
ρειών ή, τέλος, σύμφωνα με την υπόθεση της πόλωσης της οικονομι
κής δραστηριότητας, σε μια συσσωρευμένη συγκέντρωση του παραγω
γικού μηχανισμού σε ορισμένους πόλους ανάπτυξης, η οποία αυτοτρο
φοδοτείται σε βάρος των άλλων περιφερειών. 

Αντίθετα, η προσέγγιση που ακολουθήσαμε στην παρούσα μελέτη 
αποβλέπει σε μια διευρυμένη και πολυδιάστατη έννοια των περιφερεια
κών ανισοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στην ανάπτυξη και στο βαθμό 
χρησιμοποίησης συγκεκριμένων παραγωγικών μέσων (μηχανήματα στη 
γεωργία, άρδευση εδαφών, εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς στη βιομη
χανία, οδικό δίκτυο, μέσα μεταφοράς κτλ.), εντοπίζοντας τις διαφορές 
στην οικονομική επίδοση των περιφερειών βάσει της παραγωγικότητας 
τους κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Με την προσέγγιση αυ
τή θα γίνει δυνατή η περισσότερο εξειδικευμένη ανάλυση του πλέγμα-

1. Armstrong, Η. and Taylor, Jim, Regional Economic Policy and its Analysis, Phi
lip Allan, 1978, σ. 22. 

36 



τος των παραγόντων που προσδιορίζουν τις ανισότητες, όχι μόνο στο 
κατά κεφαλή προϊόν, αλλά και σε όλο τον παραγωγικό μηχανισμό των 
περιφερειών. 

Η προσέγγιση αυτή θα δώσει μια περισσότερεο στέρεη και ολοκλη
ρωμένη εικόνα των διαπεριφερειακών ανισοτήτων και της δυνατότητας 
των περιφερειών για παραπέρα ανάπτυξη —πράγμα που ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα τον Προγραμματισμό— από ό,τι ο μονοδιάστατος δείκτης του 
κατά κεφαλή προϊόντος. Είναι ενδεχόμενο, π.χ., μια εντυπωσιακή επίδο
ση κάποιας περιφέρειας, όπως αυτή διαπιστώνεται από το κατά κεφαλή 
προϊόν, να είναι αποτέλεσμα ορισμένων πρόσκαιρων πλεονεκτημάτων, 
που μπορεί να οφείλονται σε κάποια σημαντική επένδυση, της οποίας 
όμως η αποδοτική ζωή μπορεί να είναι περιορισμένη, ενώ δεν υπάρχει 
ένα στερεώτερο πολύπλευρο παραγωγικό υπόβαθρο στην περιφέρεια 
που να εξασφαλίζει τη συνέχεια λειτουργίας ολόκληρου του παραγωγι
κού μηχανισμού, ώστε να προωθείται σταθερά η ανάπτυξη της περιφέ
ρειας. 

Με βάση αυτές τις σκέψεις, η εκτίμηση των οικονομικών διαφορο
ποιήσεων των περιφερειών στηρίζεται σε μια ποικιλία ετερογενών οικο
νομικών μεγεθών και δεικτών, που εκφράζουν εναλλακτικά ή παράλλη
λα κριτήρια αξιολόγησης, των οποίων ο συγκερασμός προσδιορίζει τη 
συνισταμένη των διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Οι μεταβλητές που με
τρούν τις σχετικές ανισότητες κατατάσσονται, όπως αναφέρθηκε πιο 
πάνω, σε τρεις ομάδες: ι) διαθέσιμα παραγωγικά μέσα ιι) βαθμός οικο
νομικής επίδοσης των περιφερειών, και ιιι) επίπεδο ευημερίας. Η αλλη-
λοσυσχέτιση των εξελίξεων των τριών αυτών διαφορετικών ομάδων 
δεικτών ή κριτηρίων θα δείξει και τη διαφοροποίηση στην αποτελεσμα
τικότητα της εκμετάλλευσης του παραγωγικού μηχανισμού μεταξύ πε
ριφερειών. 

Αναλυτικά, στην κατηγορία των παραγωγικών μέσων οι σχετικοί 
δείκτες διαφορισμού περιλαμβάνουν, πρώτο, για τον πρωτογενή τομέα: 
α) το απόθεμα των γεωργικών ελκυστήρων εκφρασμένο σε ιπποδύναμη 
ανά 1000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης, β) τις καλλιεργούμενες 
εκτάσεις ανά απασχολούμενο, γ) τις αρδευόμενες εκτάσεις ως ποσοστό 
των καλλιεργούμενων. Δεύτερο, για το δευτερογενή τομέα: α) τον αριθ
μό των απασχολουμένων ανά κατάστημα, β) την εγκατεστημένη κινη
τήρια δύναμη ανά απασχολούμενο. Τρίτο, στον τομέα των μεταφορών 
οι σχετικοί δείκτες αναφέρονται: α) στην πυκνότητα του οδικού δι
κτύου των περιφερειών, β) στην αναλογία πάσης φύσεως οχημάτων 
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στον πληθυσμό, γ) στην αναλογία των φορτηγών αυτοκινήτων στον 
πληθυσμό και δ) στην αναλογία των φορτηγών αυτοκινήτων στην 
απασχόληση της βιομηχανίας και του εμπορίου, κλάδους που κυρίως 
εξυπηρετούνται από τα φορτηγά. 

Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στη δεύτερη ομάδα κριτηρίων, η 
οποία αναφέρεται στην οικονομική επίδοση, εκφράζουν την αποτελε
σματικότητα της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων παραγωγικών μέσων, 
καθώς επίσης και την αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας. 
Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής: α) το κατά κεφαλή ακαθάριστο περιφε
ρειακό προϊόν, β) το ποσοστό απασχόλησης στους μη γεωργικούς το
μείς της περιφέρειας, γ) το ύψος της παραγωγικότητας της εργασίας 
στη γεωργία και δ) το ύψος της παραγωγικότητας της εργασίας στους 
λοιπούς τομείς. 

Τέλος, η αξιολόγηση της διαφοροποίησης του επιπέδου ευημερίας 
του πληθυσμού μεταξύ περιφερειών θα βασιστεί: α) στην αναλογία του 
αριθμού των κατοικιών στον πληθυσμό, β) στην κατά κεφαλή κατανά
λωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς σκοπούς, και γ) στην αναλο
γία του αριθμού των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης στον 
πληθυσμό. 

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και 
των διαχρονικών εξελίξεων, αναφορικά με τη διαφοροποίηση και τις 
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της χώρας, βασίζεται σε 17 δείκτες 
που αντιπροσωπεύουν τα διαθέσιμα παραγωγικά μέσα (9 δείκτες), την 
οικονομική επίδοση (4 δείκτες) και το επίπεδο ευημερίας των περιφε
ρειών (4 δείκτες). 

Όπως είναι φυσικό, αυτή η ποικιλία των ετερογενών δεικτών ανι
σότητας των περιφερειών δεν είναι εύκολο να συμπυκνωθεί σε ένα 
ενιαίο δείκτη ιεράρχησης τους. Επειδή όμως μια τέτοια συνολική εικό
να είναι χρήσιμη, θα χρησιμοποιηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, και εν 
γνώσει των αδυναμιών του, ένας απλός δείκτης που θα περικλείει χον
δρικά τις επιδράσεις όλων των πιο πάνω δεικτών. Ο δείκτης αυτός θα 
είναι ο απλός μέσος όρος των επιμέρους δεικτών, που μπορεί να αναφέ
ρεται σε μεμονωμένες ή ευρύτερες ομάδες κριτηρίων. Βάσει του δείκτη 
αυτού, όπως και βάσει των εξειδικευμένων δεικτών είναι δυνατή η 
αξιολόγηση της ανισότητας μεταξύ των περιφερειών. 

38 



1.4. Στατιστικοί δείκτες 

Πέρα όμως από τις απλές διαχρονικές και διαπεριφερειακές συγκρί
σεις των μεγεθών αυτών θα χρησιμοποιηθεί ένας αριθμός στατιστικών 
δεικτών τυπικής μέτρησης, υπό διάφορες οπτικές γωνίες, των διαπερι
φερειακών ανισοτήτων και του βαθμού συγκέντρωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας1. Μεταξύ των δεικτών αυτών συμπεριλαμβάνεται ο 
συντελεστής GINI, που θα χρησιμοποιηθεί για όλα τα 17 οικονομικά 
χαρακτηριστικά σε δύο χρονικά σημεία, για τη διαπίστωση τόσο της 
στατικής διαφοροποίησης των περιφερειών, όσο και της δυναμικής εξέ
λιξης των διαπεριφερειακών ανισοτήτων. 

Άλλος στατιστικός δείκτης που μετρά την περιφερειακή ανισότητα 
στο κατά κεφαλή προϊόν, το οποίο στην ανάλυση μας αποτελεί κριτή
ριο τόσο της οικονομικής απόδοσης των περιφερειών, όσο και του επι
πέδου ευημερίας του πληθυσμού, είναι ένας σταθμικός δείκτης της μέ
σης απόκλισης τετραγώνου του κατά κεφαλή προϊόντος, με σταθμίσεις 
το κατά κεφαλή προϊόν της χώρας και το σχετικό μέγεθος του πληθυ
σμού κάθε περιφέρειας. 

Εκτός όμως από τους δείκτες αυτούς που μετρούν τις περιφερειακές 
ανισότητες, θα χρησιμοποιηθούν και άλλοι δείκτες που μετρούν τη 
συγκέντρωση των κλάδων της βιομηχανίας, όπως είναι οι δείκτες «ανα
λογικής τοποθέτησης» (location quotient) ενός κλάδου σε μια περιφέ
ρεια και οι δείκτες «γεωγραφικής συγκέντρωσης (coefficient of locali
zation) και «συντελεστής χωρικής διακύμανσης» (coefficient of spatial 
variation) των βιομηχανικών κλάδων. 

Θα χρησιμοποιηθεί τέλος η μέθοδος «απόκλισης και συμμετοχής» 
(shift and share) για την ανάλυση και «εξήγηση» των μεταβολών στην 
κλαδική απασχόληση των περιφερειών. Η μέθοδος αυτή επισημαίνει τη 
φύση των προσδιοριστικών παραγόντων μεταβολής της απασχόλησης, 
ειδικότερα τη διάκριση μεταξύ γενικών παραγόντων που μπορεί να έ
χουν ομοιόμορφη επίδραση στην εξέλιξη ενός κλάδου σε όλες τις περι
φέρειες και ειδικών παραγόντων, που μπορεί να είναι σχετικοί με τις 
συνθήκες ενός κλάδου σε μια περιφέρεια. Η ανάλυση με τη μέθοδο αυ
τή προσδιορίζει, βάσει ορισμένων πολύ απλών και περιοριστικών κρι-

1. Για διαφόρους τύπους μέτρησης περιφερειακών ανισοτήτων, βλέπε, π.χ., Κον
σόλα, ό.π., σσ. 106-131. 
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τηρίων, που βασίζονται αποκλειστικά στη σχετική μεταβολή της 
απασχόλησης ενός κλάδου, το βαθμό εξειδίκευσης των περιφερειών σε 
ορισμένους κλάδους και τη σχετική ανταγωνιστικότητα στην ανάπτυξη 
των κλάδων μεταξύ περιφερειών. 
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ΜΕΡΟΣ A 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1981 

2.1. Η έννοια της περιφερειακής 
ανισοκατανομής του πληθυσμού 

Η ανισότητα της κατανομής του πληθυσμού και της οικονομικής 
δραστηριότητας μπορεί καταρχήν να αξιολογηθεί ή/και μετρηθεί με βά
ση διαφόρου εύρους γεωγραφικές μονάδες. Πέρα όμως από αυτή την 
περιφερειακή διάσταση, σε καθεμιά από τις μονάδες αυτές μπορεί να 
μετρηθεί η συγκέντρωση ή η διασπορά των σχετικών μεγεθών, π.χ., 
συγκέντρωση σε μικρό αριθμό πόλεων και διασπορά στον υπόλοιπο 
χώρο της ευρύτερης γεωγραφικής μονάδας. Η ανισότητα μπορεί ακόμη 
να μετρηθεί, με βάση οικονομική και όχι γεωγραφική ταξινόμηση υπο
διαιρέσεων της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, νομοί ή πόλεις μπορούν 
να καταταγούν σε ομάδες βάσει ορισμένων ενιαίων χαρακτηριστικών, 
όπως π.χ. υψηλής ανάπτυξης, ταχείας οικονομικής ανόδου κτλ., ανε
ξάρτητα από τις γεωγραφικές περιφέρειες στις οποίες ανήκουν. 

Η εκλογή των χωροταξικών μονάδων συγκρίσεων θα εξαρτηθεί από 
το σκοπό για τον οποίο χρειάζεται η γνώση των ανισοτήτων και περιο
ρίζεται φυσικά από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες. 
Ας σημειωθεί ότι γενικά οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των 
σχετικών ανισοτήτων είναι παρόμοια όποια και αν είναι τα όρια των 
μονάδων τα οποία επιλέγονται. Δεν υπάρχει, π.χ., ουσιαστική διαφορο
ποίηση στον τρόπο αξιολόγησης των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών ή 
μεταξύ των νομών της χώρας, απλώς η σημασία των ανισοτήτων μπο
ρεί να είναι διαφορετική. Όπως επισημαίνεται1, οι μέθοδοι ανάλυσης 
καταλήγουν σε ορισμένους αριθμούς από τους οποίους ο ερευνητής 

1. Bendavid-Val, Avron, Regional and Local Economic Analysis for Practitioners, 
Praeger Special Studies, 1983, σ. 10. 
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χρησιμοποιώντας την οξυδέρκεια του εκμαιεύει ορισμένα συμπεράσμα
τα των οποίων αξιολογεί και τη χρησιμότητα. 

Το μεθοδολογικό πρόβλημα που προκύπτει αναφορικά με την αξιο
λόγηση ή τη μέτρηση της ανισοκατανομής του πληθυσμού είναι ότι 
δεν υπάρχει γενικά, από καθαρά οικονομική σκοπιά, μια βάση ή ένα 
σταθερό μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση του βαθμού ανισότητας 
της περιφερειακής κατανομής του πληθυσμού. 

Ο βασικός λόγος της έλλειψης αυτής είναι η αδυναμία προσδιορι
σμού της «άριστης» ή «ίσης» κατανομής. Η κατανομή αυτή του πληθυ
σμού στο χώρο μιας επικράτειας δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί 
ανεξάρτητα από την κατανομή των αντίστοιχων οικονομικών δυνατο
τήτων των περιφερειακών μονάδων, είτε αυτό γίνεται με βάση ευρύτερα 
τμήματα της χώρας, όπως είναι οι περιφέρειες, είτε περισσότερο περιο
ρισμένους εδαφικούς χώρους, όπως είναι οι νομοί. Ούτε βέβαια μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι η ίση κατανομή σε κάποιο επίπεδο διαίρεσης της 
χώρας, αναλογικά με την έκταση του χώρου, είναι πράγματι η άριστη. 

Ως κριτήριο της «ορθής», αλλά όχι αναγκαστικά ίσης κατανομής 
του πληθυσμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιδιαίτερες οικονομι
κές συνθήκες και οι δυνητικές οικονομικές προοπτικές των περιφε
ρειών. Ιδανική διασπορά του πληθυσμού θα μπορούσε να θεωρηθεί 
εκείνη που θα εξασφάλιζε, σε κάθε περίπτωση, την παραγωγική αξιο
ποίηση όλων των δυνατοτήτων ανάπτυξης μιας περιφέρειας, ενός νο
μού ή μιας κοινότητας. Ταυτόχρονα όμως δεν θα υπερέβαινε ένα ανώ
τατο όριο πληθυσμού κατά περιφέρεια, που θα προσδιοριζόταν από την 
εξασφάλιση ενός επιπέδου διαβίωσης παραπλήσιου προς εκείνο του μέ
σου επιπέδου της χώρας, ή πάντως ενός «ικανοποιητικού»1 επιπέδου 
διαβίωσης, το οποίο θα δημιουργόταν από την πλήρη και παραγωγική 
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της περιφέρειας. Με απλά λόγια, η 
άριστη πληθυσμιακή κατανομή μπορεί να θεωρηθεί ότι διέπεται από 
δύο βασικές αρχές, την αρχή της «επάρκειας εργατικού δυναμικού» και 
την αρχή της «βιωσιμότητας του πληθυσμού». Όπως είναι φυσικό, η 
εφαρμογή του διπλού αυτού κριτηρίου μπορεί δικαιολογημένα να δια
τηρεί σημαντική ανισότητα στην περιφερειακή κατανομή του πληθυ
σμού, η οποία όμως θα είναι επιθυμητή. Βέβαια το μέγεθος του πληθυ-

1. OECD, Re-appraisal of Regional Policies in OECD Countries, Paris, 1974, σ. 
52. 
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σμού είναι μεταβαλλόμενο, γιατί μεταβαλλόμενες είναι και οι δυνατότη
τες κάθε περιφέρειας στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου 
διαβίωσης. 

Τα δύο αυτά κριτήρια ορθολογικής κατανομής του πληθυσμού είναι 
συμπληρωματικά και οι προϋποθέσεις που διαγράφουν πρέπει να συνυ
πάρχουν για να οδηγήσουν στην επιθυμητή πληθυσμιακή διασπορά. 
Πάντως, αν και η θεωρητική κατανόηση των κριτηρίων αυτών, για τον 
προσδιορισμό ενός μέτρου αναφοράς για την εκτίμηση της περιφερεια
κής κατανομής του πληθυσμού, είναι ευχερής, στην πράξη είναι πολύ 
δύσκολη η αξιολόγηση των πραγματικών δυνατοτήτων μιας περιφέ
ρειας και ο προσδιορισμός των μέσων για την παραγωγική αξιοποίηση 
τους. 

Κατά συνέπεια, μόνο αν ήταν γνωστές κατά συγκεκριμένο τρόπο οι 
δυνατότητες κάθε περιφέρειας, καθώς και οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυ
ναμικό για την εξαντλητική αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί μια σαφής αντίληψη για τη σχετική άριστη 
χωροταξική κατανομή του πληθυσμού, η οποία θα συνιστούσε και ένα 
μέτρο σύγκρισης της υπάρχουσας περιφερειακής ανισοκατανομής του 
πληθυσμού. Η απόσταση δε μεταξύ της αρίστης και της πραγματικής 
κατανομής θα όριζε και την έκταση της προσπάθειας, που θα ήταν 
αναγκαία για την προσέγγιση προς την ιδανική πληθυσμιακή κατανο
μή. 

Στη δυναμική διάσταση του προβλήματος, η σμίκρυνση της από
στασης μεταξύ περιφερειών, όσον αφορά την κατανομή του πληθυ
σμού, είναι επιθυμητή αν οδηγεί σε αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας στο σύνολο της και ταυτό
χρονα αυξάνει την ευημερία του πληθυσμού της χώρας. Σε τελική ανά
λυση, απαιτείται να προσδιοριστεί αν πιο ισόρροπη κατανομή του πλη
θυσμού θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη μεγέθυνση της οικονομικής ανόδου 
ή του εθνικού προϊόντος, που αποτελεί την πεμπτουσία της καλύτερης 
εκμετάλλευσης των οικονομικών δυνατοτήτων όλης της χώρας και το 
βασικότερο, αν και αδρό, στοιχείο μέτρησης της οικονομικής ευημερίας 
του πληθυσμού. Σε μια τέτοια εκτίμηση είναι επίσης αναγκαίο να συνυ
πολογιστούν και οι τυχόν αρνητικές οικονομικές και κυρίως κοινωνικές 
επιπτώσεις κατά την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών και να 
προσμετρηθούν στις μεταβολές του προϊόντος. 

Πέρα βέβαια από τις οικονομικές συνθήκες και προϋποθέσεις που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αξιολόγηση της περιφε-
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ρειακής κατανομής του πληθυσμού, λόγοι άλλης φύσεως, όπως π.χ. 
στρατηγικοί, είναι ενδεχόμενο να επιβάλουν ένα ελάχιστο μέγεθος πλη
θυσμού σε ορισμένες περιοχές μιας χώρας. Στην περίπτωση όμως αυτή, 
αν οι οικονομικές δυνατότητες αυτών των περιοχών δεν είναι επαρκείς 
για να διατηρήσουν το μέγεθος αυτό, θα χρειαστεί η μετακίνηση οικο
νομικών πόρων από άλλες περιφέρειες. Η μεταβίβαση θα είναι επιπρό
σθετα δικαιολογημένη και βάσει της οικονομικής δεοντολογίας, μόνο 
αν η αύξηση του προϊόντος, που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια 
αυτή, δεν αντισταθμίζεται από πιθανή μείωση του πραγματικού ή δυνη
τικού προϊόντος άλλων περιφερειών της χώρας. 

Συμπερασματικά, ενώ δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ένα άρι
στο μέγεθος πληθυσμού σε κάθε περιφέρεια ή άλλη γεωγραφική μονά
δα, μπορεί όμως να εκτιμηθεί, σε ορισμένο βαθμό, αν η εξέλιξη στην 
κατανομή του πληθυσμού γίνεται προς επιθυμητές κατευθύνσεις. 

Η συσχέτιση της μεταβολής της πληθυσμιακής κατανομής με τη 
μεταβολή της ευημερίας του πληθυσμού μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μέσα στα πλαίσια μιας συνάρτησης ευημερίας, η οποία θα περιλαμβάνει 
τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικά στοιχεία, κατά περιφέρεια. Μόνο 
με αυτή την προσέγγιση, τυχόν μείωση της ανισοκατανομής του πλη
θυσμού μπορεί να αξιολογηθεί αν πράγματι είναι επιθυμητή και έχει γί
νει προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Ως ένα μέτρο της ευνοϊκής ή μη εξέλιξης στην κατανομή του πλη
θυσμού ως γενεσιουργού αιτίας της αύξησης της ευημερίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η μεταβολή της κατανομής του εισοδήματος, όπως με
τριέται, π.χ., από την καμπύλη Lorenz. Όπως είναι γνωστό, όσο πιο μι
κρή κυρτότητα έχει η καμπύλη αυτή, τόσο ευνοϊκότερη από κοινωνική 
σκοπιά θεωρείται η κατανομή του εισοδήματος, κάτι, που όπως σημειώ
θηκε πιο πάνω, δεν μπορεί απαραιτήτως να λεχθεί για τη μείωση της 
ανισότητας στην κατανομή του πληθυσμού. Αν λοιπόν, μετά από μετα
βολή της περιφερειακής κατανομής του πληθυσμού, παρατηρείται σμί
κρυνση της ανισοκατανομής του εισοδήματος, με δεδομένες άλλες συν
θήκες, γίνεται τουλάχιστον φανερό ότι η εξέλιξη αυτή του πληθυσμού 
δεν οδήγησε τελικά στη χειροτέρευση της κατανομής του εισοδήματος 
και επομένως είναι επιθυμητή. Εκτός βέβαια αν υπάρχουν άλλοι πολύ 
εμφανείς λόγοι, ανεξάρτητα από τη μεταβολή στην κατανομή του πλη
θυσμού, που να δικαιολογούν τη μείωση της ανισοκατανομής του εισο
δήματος. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι τόσο η μείωση των περι-
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φερειακών ανισοτήτων στον πληθυσμό ή την οικονομική δραστηριότη
τα που πρέπει να επιδιώκεται, αλλά η μείωση των ανισοτήτων στις 
προσπάθειες εξάντλησης των δυνατοτήτων παραγωγικής αξιοποίησης 
των πόρων της οικονομίας σε κάθε περιφέρεια. Κατ' αυτό τον τρόπο, η 
ανάπτυξη όλων των περιφερειών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της καθεμιάς, ανε
ξάρτητα αν αυτό οδηγεί σε μια ανισομερή γεωγραφική ανάπτυξη, όταν 
οι συνθήκες το επιβάλλουν. Τούτο γιατί το είδος αυτό της ανάπτυξης 
θα οδηγήσει στην παραγωγικότερη χρησιμοποίηση των συνολικών πό
ρων της οικονομίας και την αύξηση της ευημερίας ολόκληρου του 
πληθυσμού. 

Η κινητήρια δύναμη για μια αυτόνομη γεωγραφική ανακατανομή 
του πληθυσμού προς την κατεύθυνση μιας περιφερειακής ισορροπίας 
διαμορφώνεται από όλους εκείνους τους παράγοντες, που προσδιορί
ζουν τη γεωγραφική κινητικότητα του πληθυσμού μέσα στη χώρα. Αν 
και οι οικονομικοί παράγοντες αποτελούν την προϋπόθεση, ή καλύτερα 
την αναγκαία συνθήκη,"για τη μετακίνηση, η τελευταία επηρεάζεται και 
από δυνάμεις που είναι συνυφασμένες με τις ευκαιρίες κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανόδου σε κάθε περιφέρεια. 

2.2. Περιφερειακή κατανομή και πυκνότητα πληθυσμού 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να δώσει τη σημερινή στατική 
εικόνα των περιφερειακών διαφορών και ανισοτήτων, ενώ σε επόμενο 
κεφάλαιο εξετάζεται η δυναμική εξέλιξη των διαφορών και γίνεται προ
σπάθεια επισήμανσης και ανάλυσης των παραγόντων που οδήγησαν 
στην παρούσα κατανομή του πληθυσμού. 

Για τους σκοπούς αυτούς της μελέτης, η περιφερειακή κατανομή 
του πληθυσμού μπορεί να μελετηθεί σε διαφορετικά επίπεδα: σύγκριση 
των δεδομένων κάθε περιφέρειας με το σύνολο της χώρας ή με την πε
ριφέρεια της Πρωτεύουσας, που συγκεντρώνει μια πολύ μεγάλη αναλο
γία του πληθυσμού. Ή ακόμη αξιολόγηση και μέτρηση των διαπεριφε
ρειακών ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της χώρας, για να 
διαπιστωθεί η έκταση των αποκλίσεων κάθε μιας από κάθε άλλη περι
φέρεια, ώστε να γίνεται ιεράρχηση αυτών. 

Τα όρια της πληθυσμιακής κατανομής μπορούν να σηματοδοτηθούν 
από την περιφέρεια της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών, στην οποία 
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το 1981 κατοικούσε το 41% του πληθυσμού της χώρας — στην περιφέ
ρεια Πρωτεύουσας το 31% — και της περιφέρειας των Νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου που κατοικούσε το 3,5% του πληθυσμού της χώ
ρας. Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα, η αναλογία του πληθυσμού στις 
επτά υπόλοιπες περιφέρειες κυμαίνεται μεταξύ 3,5%-4,4% σε τέσσερις 
από αυτές και 7,1%-17,4% στις υπόλοιπες τρεις (Πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας, 1981 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Πληθυσμός χώρας 
(χιλ. άτομα) 

9.740 

3.995 
(3.027)* 
1.696 
(706)** 

1.294 
696 
426 
502 
446 
345 

340 

Ποσοστιαία 
περιφερειακή 

κατανομή 

100,0 

41,0 

(31,1) 
17,4 
(7,2)** 

13,3 
7,1 
4,4 
5,2 
4,6 
3,5 

3,5 

* Περιφέρεια Πρωτεύουσας. 
** Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1981. 

Πέρα όμως από τη γενικότερη αυτή γεωγραφική συγκέντρωση του 
πληθυσμού στις ευρύτερες περιφέρειες, υπάρχει και σημαντική συγκέν
τρωση του πληθυσμού μέσα σε κάθε περιφέρεια, όπου μικρός αριθμός 
πόλεων, 1-4 πόλεις, συγκεντρώνουν στις περισσότερες περιφέρειες περί
που το 1/3 του πληθυσμού της κάθε μιας, εκτός από την Ανατολική 
Στερεά και την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, όπου μια μόνο πόλη, 
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η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνει αντίστοιχα το 76% και το 
42% του πληθυσμού τους. Ο υπόλοιπος πληθυσμός είναι αραιά κατανε
μημένος στην έξω από τις πόλεις αυτές έκταση της κάθε περιφέρειας. 

Όπως δείχνει ο δείκτης πυκνότητας του πληθυσμού, υπάρχει επί
σης σημαντική διαφοροποίηση των περιφερειών, κυρίως μεταξύ των 
δύο πρώτων και των υπόλοιπων περιφερειών. Όπως είναι φυσικό, οι 
περιφέρειες με έντονο γεωργικό χαρακτήρα έχουν σχετικά αραιή κατοί
κηση, ενώ περισσότερο πυκνοκατοικημένες είναι οι περιφέρειες που χα
ρακτηρίζονται από σχετικά μεγαλύτερη αστικότητα. Τα ακραία μεγέθη 
πυκνότητας είναι 181 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στην περιφέ
ρεια της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και 40 άτομα στη Θράκη 
(Πίνακας 2, Διάγραμμα 1). Στις υπόλοιπες περιφέρειες, η διαφορά στην 
πληθυσμιακή πυκνότητα είναι σχετικά περιορισμένη και κυμαίνεται με
ταξύ 44-60 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Πυκνότητα και βαθμός αστικότητας του πληθυσμού κατά περιφέρεια, 1981 

Περιφέρειες 

Αριθμός κατοίκων 

ανά τετρ. χιλ. 
επιφάνειας 

Ποσοστό (%) 
πληθυσμού 

αστικών περιοχών 

Σύνολο χώρας 74 58,1 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 

Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

181 

69 

46 
50 
45 
60 
44 
40 

52 

83,0 

56,3 

31,5 
42,2 
32,9 
38,1 
25,9 
35,3 

36,0 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1981. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1979, 1981. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Πυκνότητα πληθυσμού κατά περιφέρεια 
(αριθμός ατόμων ανά τετρ. χιλιόμετρο επιφάνειας) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
εΤΕΡΕΛ 

« ΝΗΙΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
« ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΛΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝ 
ΝΗΙΟΓ 

«• ΛΥΠΚΗ 
ΓΓΕΡΕΑ 

ΝΗΣΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Ο βαθμός αστικότητας του πληθυσμού, που στις περισσότερες περι
πτώσεις παρακολουθεί το βαθμό πυκνότητας του πληθυσμού, διαφέρει 
επίσης σημαντικά μεταξύ περιφερειών. Εκτός από τις περιφέρειες που 
περιλαμβάνουν τα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας 
με την έντονη αστικοποίηση, στις υπόλοιπες περιφέρειες το ποσοστό 
του αστικού πληθυσμού κυμαινόταν το 1981 μεταξύ 25,9% στην Ήπει
ρο και 42,2% στη Θεσσαλία. 

Δεδομένου ότι ως αστικές περιοχές, ορίζονται οι δήμοι και οι κοινότη
τες των οποίων ο πολυπληθέστερος συνοικισμός έχει πληθυσμό άνω των 
10.000 κατοίκων, συνάγεται εξ αντιδιαστολής από τον Πίνακα 2, ότι το 
42% του πληθυσμού της χώρας, ζει και εργάζεται σε σχετικά μικρούς οικι
σμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν, όπως είναι γνωστό, έντονο 
γεωργικό χαρακτήρα. Το ποσοστό του διεσπαρμένου αυτού τμήματος του 
πληθυσμού κυμαίνεται μεταξύ 60% και 75%, ανάλογα με την περιφέρεια. 
Ειδικότερα 55,8% των δήμων και κοινοτήτων της χώρας έχουν πληθυσμό 
κάτω των 500 ατόμων και μόνο το 2,1% έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 
ατόμων. Τα αντίστοιχα ποσοστά κατά περιφέρεια είναι 32,2%-69,8% (εκτός 
της Θράκης με 12,6%) και 0,5%-2,8% (πλην της Ανατολικής Στερεάς και 
Νησιών με 7,2%) (Πίνακας 3). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Ποσοστιαία κατανομή (%) δήμων και κοινοτήτων, ανάλογα 
με το μέγεθος του πληθυσμού τους κατά περιφέρεια, 1981 

Αριθμός κατοίκων 
Περιφέρειες Κάτω των 500-999 1000-1999 2000-4999 5000-9999 10.000 Σύνολο 

500 κατ. και άνω 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 

Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Πηγή: Επεξεργασία από : 

55,8 

51,6 

39,8 

68,8 
44,6 
32,2 
66,4 
69,8 
12,6 

52,3 

24,0 

20,5 

30,2 

18,8 

33,8 
34,4 
22,1 

20,0 
37,1 

24,7 

11,8 

10,5 

18,9 

7,7 
14,4 
23,7 

7,2 
7,5 

26,4 

12,9 

ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 

5,1 

7,7 

7,0 

3,2 

4,8 
7,4 
2,9 

1,9 
17,6 

7,3 

1,2 

2,5 

1,3 

0,7 
1,3 
1,3 
0,7 
0,3 
3,8 

1,1 

2,1 

7,2 

2,8 

0,8 

1,1 
1,0 
0,7 
0,5 
2,5 

1,7 

1981 (ΦΕΚ 370/14-6-82). 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
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Εξάλλου, το πλήθος των μικρών αυτών οικισμών είναι αρκετά διε
σπαρμένο μέσα σε κάθε περιφέρεια, με μεγάλη διαφοροποίηση στη δια
σπορά αυτή μεταξύ των περιφερειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πί
νακα 4 και το Διάγραμμα 2, η χωρονομική πυκνότητα των οικισμών 
ολόκληρης της χώρας είναι 45,6 δήμοι και κοινότητες ανά 1000 τετρα
γωνικά χιλιόμετρα επιφάνειας. Κατά περιφέρεια, η αναλογία αυτή κυ
μαίνεται μεταξύ 18,5 της Θράκης και 71 της Ηπείρου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Αριθμός δήμων και κοινοτήτων ανά 1000 τετρ. χιλιόμετρα επιφάνειας, 
και μέσο μέγεθος πληθυσμού ανά οικισμό, 1981 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Αριθμός δήμων και 
κοινοτήτων ανά 

1000 τ.χ. επιφάνειας 

45,6 

39,3 

35,2 

60,3 
38,4 
31,3 
69,6 
71,0 
18,5 

43,9 

Αριθμός 
κατοίκων 

ανά οικισμό 

1.618 

4.608 

1.954 

760 
1.300 
1.425 

865 
618 

2.170 

1.185 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1981. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1981. 

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν, με άλλα λόγια, ότι η Θράκη έχει 18 σχε
τικά μεγάλους οικισμούς, με 2170 κατοίκους κατά μέσο όρο στον καθέ
να, στην ίδια έκταση που η Ήπειρος έχει 71 σχετικά μικρούς οικι
σμούς με μέσο πληθυσμό 618 κατοίκους. Υπάρχει, κατά συνέπεια, ένας 
μεγάλος αριθμός μικρών οικισμών κατά περιφέρεια, πολλές φορές απο
μακρυσμένων και χωρίς εύκολη προσπέλαση και επικοινωνία μεταξύ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Πυκνότητα οικισμών κατά περιφέρεια, 1981 
(αριθμός δήμων και κοινοτήτων ανά 1000 τετρ. χιλ. 

επιφάνειας. Σε παρένθεση το μέσο μέγεθος 
πληθυσμού ανά οικισμό) 
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τους, όπως είναι γνωστό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 
στην ανάπτυξη αυτόνομης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
υποδομής, ιδιαίτερα στις μικρότερες κοινότητες. 

Η διαφοροποίηση στην πληθυσμιακή κατανομή και την πυκνότητα 
μεταξύ των ευρύτερων περιφερειών της χώρας είναι αποτέλεσμα μιας 
ποικιλίας παραγόντων σχετικών τόσο με τις τοπικές συνθήκες υποδο
μής και ανάπτυξης, όσο και με την άνιση ιστορική εξέλιξη του πληθυ
σμού, όπως αυτή καταγράφεται από τις διαφορές στο βαθμό φυσικής 
αύξησης και εξόδου του πληθυσμού, είτε προς άλλες περιφέρειες είτε 
προς το εξωτερικό. Κατά συνέπεια, η εξήγηση της διαφοροποίησης των 
φαινομένων αυτών μπορεί να διαφωτίσει και τους λόγους της τωρινής 
πληθυσμιακής ανισότητας μεταξύ των περιφερειών της χώρας. 

2.3. Διαφορές στη φυσική αύξηση του πληθυσμού 

Σε γενικούς όρους, η διαφοροποίηση των περιφερειών στην Ελλά
δα, αναφορικά με τη φυσική αύξηση του πληθυσμού, είναι κυρίως απο
τέλεσμα του διαφορετικού βαθμού γεννητικότητας, γιατί ο βαθμός θνη
σιμότητας είναι παραπλήσιος μεταξύ περιφερειών. Η σημερινή βέβαια 
εικόνα των περιφερειακών διαφορών στη γεννητικότητα του πληθυ
σμού είναι, όπως δείχνεται στο επόμενο κεφάλαιο, η κατάληξη μιας μα
κροχρόνιας άνισης εξέλιξης, που σε ορισμένες περιφέρειες οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στη σημαντική απώλεια πληθυσμού δυναμικών ηλικιών 
προς την πρωτεύουσα και ορισμένες άλλες μεγάλες πόλεις και επίσης 
στην έντονη εξωτερική μετανάστευση από τις περιφέρειες αυτές. 

Ως φυσικό επακόλουθο της βαθμιαίας πτώσης του βαθμού γεννητι
κότητας πραγματοποιήθηκε διαχρονικά μια συγκέντρωση πληθυσμού 
προς τις μεγάλες ηλικίες, με αποτέλεσμα ο γηρασμός του πληθυσμού 
σε ορισμένες περιφέρειες να φθάσει σε σχετικά υψηλά επίπεδα1. 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Πίνακα 5, το εύρος στην περιφε
ρειακή διαφοροποίηση της φυσικής αύξησης του πληθυσμού ήταν 7,7 
άτομα σε 1000 κατοίκους το 1981 στην περιφέρεια της Ανατολικής 
Στερεάς και Νησιών και 2,0 άτομα στα Νησιά του Ανατολικού Αι-

1. Για τους παράγοντες γήρανσης του πληθυσμού βλέπε Πολύζος, Ν., Δημογραφι
κή Πρόκληση: Υπογεννητικότητα και Γήρανση στην Ελλάδα, Αθήνα, Εξάντας, 1981, 
σα 111-114. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Φυσική αύξηση και βαθμός γηρασμού του πληθυσμού 
κατά περιφέρεια, 1981 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Ποσοστό (%) 
φυσικής αύξησης 

πληθυσμού (1981)* 

6,3 

• 

7,7 

7,3 

3,3 
6,6 
2,8 
6,4 
3,4 
6,9 

2,0 

Ποσοστό (% ατό
μων) άνω των 
65 ετών (1981) 

12,7 

11,4 

11,1 

16,0 
12,7 
13,4 
14,9 
15,0 

11,1 

17,6 

* Γεννήσεις μείον θάνατοι 1980 επί πληθυσμού 1981. 
Πηγές: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1981. 

ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1981. 

γαίου, με μέσο όρο για ολόκληρη τη χώρα 6,3 άτομα ανά 1000 κατοί
κους. Από την άλλη μεριά, το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 
ετών, που συμβατικά δείχνει το γηρασμό του πληθυσμού, κυμαινόταν 
μεταξύ 11,1% στη Θράκη και 17,6% στην περιφέρεια των Νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου με μέσο όρο για τη χώρα 12,7%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στην πλειοψηφία, των περιφερειών, 
το ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού συσχετίζεται πράγματι με 
το βαθμό γήρανσης του πληθυσμού. Σχετικά δηλαδή μικρή φυσική αύ
ξηση συναντάται σε περιφέρειες με σχετικά υψηλό ποσοστό γερόντων 
(Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά, Ήπειρος, Νησιά Ανατολικού Αι
γαίου) και αντίστροφα, σχετικά μεγαλύτερη φυσική αύξηση συναντάται 
σε περιφέρειες με σχετικά χαμηλό ποσοστό γερόντων (Ανατολική Στε
ρεά και Νησιά, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη). Εξαίρεση 
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αποτελούν ίσως οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και της 
Κρήτης, η πρώτη συνδυάζοντας μικρό ποσοστό φυσικής αύξησης 
(2,8%) και σχετικά μικρότερο γηρασμό (12,7%) και η δεύτερη σχετικά 
υψηλή φυσική αύξηση (6,4%) και υψηλό γηρασμό (15,0%). 

Στην Ανατολική Μακεδονία, η χαμηλή φυσική αύξηση εξηγείται 
από το γεγονός ότι έλαβε χώρα πολύ μεγάλη εξωτερική μετανάστευση 
(στην περίοδο 1961-77 ανεχώρησε το 28% περίπου του πληθυσμού 
της), ενώ στην Κρήτη, στην οποία πραγματοποιήθηκε σχετικά μικρή 
εξωτερική μετανάστευση, ο συνδυασμός υψηλής φυσικής αύξησης και 
υψηλής γήρανσης εξηγείται από το γεγονός ότι οι Κρήτες προτιμούν 
περισσότερα παιδιά, δεδομένου ότι ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναί
κα είναι αισθητά υψι λότερος στην Κρήτη, σε σύγκριση με άλλες περι
φέρειες της χώρας. 

Οι περιφερειακές αυτές διαφορές στη φυσική αύξηση του πληθυ
σμού προοιωνίζονται, όπως είναι φυσικό, μια παραπέρα όξυνση των 
δίΓ.περιφερειακών ανισοτήτων στην κατανομή του πληθυσμού που θα 
προέλθει από τη διαφορετική φυσική αύξηση του, χωρίς να ληφθεί υπό
ψη και η πιθανή έξοδος πληθυσμού από πολλές περιφέρειες. Γι' αυτή 
όμως την εξέλιξη θα γίνει μεγαλύτερη ανάλυση στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό αξιολογείται η δυναμική των πληθυσμιακών 
ανισοτήτων, ώστε να συναχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την σμί
κρυνση ή τη διεύρυνση των περιφερειακών διαφορών στις δημογραφι
κές εξελίξεις. Επιχειρείται επίσης μια ανάλυση και ερμηνεία των παρα
γόντων που οδήγησαν, κατά περίπτωση, σε μικρότερες ή μεγαλύτερες 
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Η διαχρονική ανάλυση αναφέρεται 
κατά βάση στην περίοδο 1961-1981, σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, 
περιορίζεται στην περίοδο 1971-1981 ή πλησιέστερες περιόδους, ανά
λογα με τα διαθέσιμα στοιχεία. 

3.1. Μέγεθος και σύνθεση πληθυσμού κατά ηλικία 

Για τη μελέτη των πληθυσμιακών μεταβολών και της συγκέντρω
σης του πληθυσμού μπορούν να διακριθούν οι ΙΟετίες 1961-1971 και 
1971-1981, οι οποίες διαφοροποιούνται τόσο ως προς την εσωτερική 
μετακίνηση του πληθυσμού, όσο και ως προς την εξωτερική μετανά
στευση, από τις οποίες η πρώτη τείνει να αυξάνει και η δεύτερη να 
συγκρατεί την αύξηση του πληθυσμού των μεγαλύτερων πόλεων της 
χώρας. Η φυσική αύξηση και ο γηρασμός του πληθυσμού ακολουθούν 
φυσικά την πτωτική τους πορεία μεταξύ των δύο περιόδων με ιδιαίτερη 
ένταση στις περιφέρειες εκείνες που τροφοδοτούν την εσωτερική μετα
κίνηση και την εξωτερική μετανάστευση. 

Γενικά, η περίοδος 1961-1971 χαρακτηρίζεται από συνέχιση και έν
ταση της μεταπολεμικής εσωτερικής μετακίνησης προς την περιφέρεια 
Πρωτεύουσας και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και από το υψηλό κύμα της 
εξωτερικής μετανάστευσης κυρίως προς τη Δ. Ευρώπη. Τα ρεύματα αυ
τά μετριάζονται ως προς την εσωτερική μετακίνηση και αντιστρέφονται 
ως προς την εξωτερική μετανάστευση στην περίοδο 1971-1981, με απο
τέλεσμα την καθαρή εισροή πληθυσμού στη χώρα στην περίοδο αυτή. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 1981, ο 
πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 9.740 χιλ. άτομα, και έχει αυξηθεί 
μεταξύ 1971 και 1981 κατά 11,1% (μέσος ετήσιος ρυθμός 1,05%), σε 
σύγκριση με μόνο 4,5% (μέσος ετήσιος ρυθμός 0,44%) στη ΙΟετία 
1961-1971. Αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της φυσικής αύξησης του 
πληθυσμού (αριθμός γεννήσεων μείον αριθμός θανάτων), στις δύο πε
ριόδους, η μεγάλη διαφορά στη συνολική αύξηση του πληθυσμού μετα
ξύ των δύο ΙΟετιών, οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή των ρευμάτων 
της μετανάστευσης όπως επίσης και στην εγκατάσταση στη χώρα πολ
λών ατόμων από τις ταραγμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Πράγ
ματι, ενώ η καθαρή έξοδος πληθυσμού από τη χώρα ήταν στη ΙΟετία 
1961-1971 της τάξης των 460 χιλ. ατόμων, στη διάρκεια της περιόδου 
1971-1981 πραγματοποιήθηκε καθαρή είσοδος 334 χιλ., που αύξησε 
τον πληθυσμό της χώρας κατά 3,8%, ενώ παράλληλα η φυσική αύξηση 
του πληθυσμού έπεσε από 10% σε 7,3% μεταξύ των δύο περιόδων (Πί
νακας 6). Είναι αρκετά εύγλωττο ότι στην πρώτη ΙΟετία της μεγάλης 
μετανάστευσης περισσότερο από το μισό της φυσικής αύξησης του 
πληθυσμού αποδημούσε, ενώ στη ΙΟετία 1971-1981 ανάλογο περίπου 
ποσοστό της πολύ χαμηλότερης όμως φυσικής αύξησης επανήλθε στη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Φυσική αύξηση πληθυσμού και μετανάστευση-παλιννόστηση 
1961-1971 και 1971-1981 (σύνολο χώρας) 

1961-1971 1971-1981 

αριθμός % αριθμός % 
(χιλ. άτομα) μεταβολής (χιλ. άτομα) μεταβολής 

Πραγματική αύξηση 
πληθυσμού 380 4,5 972 11,1 
Φυσική αύξηση πληθυσμού 
(γεννήσεις μείον θάνατοι) 840 10,0 638 7,3 
Καθαρή εκροή (—) ή 
εισροή (+) πληθυσμού —460 —5,5 334 +3,8 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1961, Τόμος III. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1971, Τόμος II. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1981. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος των ετών 1962-1978. 
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χώρα, με αποτέλεσμα την καθαρή απώλεια πληθυσμού στην περίοδο 
1961-1981 της τάξης των 126 χιλ. ατόμων, χωρίς να συνυπολογιστεί η 
απώλεια από τη δεύτερη γενιά των μεταναστών. 

Στη διάρκεια της 20ετίας 1961-1981, ο πληθυσμός της χώρας υπέ
στη εξάλλου σημαντική ανασύνθεση από άποψη ηλικιών, με μείωση 
της συμμετοχής των νεαρών ηλικιών και αύξηση της συμμετοχής των 
μεγάλων ηλικιών. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 1961 τα άτομα μέχρι 24 
ετών αποτελούσαν το 43% περίπου του πληθυσμού, το ποσοστό μειώ
θηκε στο 40% το 1971 και στο 38% περίπου το 1981 (Πίνακας 7 και 
Διάγραμμα 3). Από την άλλη μεριά, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 
45 ετών και άνω ήταν αντίστοιχα για τα τρία έτη 28,5%, 32,2% και 
35,6%, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών αυξήθηκε 
από 8,2% το 1961, σε 10,9% το 1971 και 12,7% το 1981. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Σύνθεση (%) πληθυσμού κατά κλιμάκια ηλικιών 1961, 1971, 1981 

Έτη 

1961 
1971 
1981 

0-14 

26,8 
25,4 
23,7 

15-19 

7,4 
7,6 
7,4 

20-24 

8,6 
7,2 
7,3 

Κλιμάκια 

25-29 

8,6 
5,7 
6,8 

ηλικιών 

30-44 

20,1 
21,9 
19,2 

45-64 

20,3 
21,3 
22,9 

65 + 

8,2 
10,9 
12,7 

όλες οι 
ηλικίες 

100,0 
100,0 
100,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1961, 1971, 1981. 

Όπως δείχνει το Διάγραμμα 3 της πυραμίδας του πληθυσμού για 
τα έτη 1961, 1971 και 1981, η πληθυσμιακή πυραμίδα με την πλατιά 
βάση και τη στενή κορυφή το 1961, αλλοιώνεται βαθμηδόν στις επόμε
νες ίΟετίες με δύο βασικές εξελίξεις: συνεχή συρρίκνωση της βάσης Ο
Ι 4 ετών, συνεχή διαπλάτυνση της κορυφής και ενός σημαντικού τμή
ματος του επάνω μέρους της πυραμίδας από 45 ετών και άνω. Ειδικό
τερα το 1971 περιορίζεται ο πληθυσμός 20-29 ετών, που οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην έντονη εξωτερική μετανάστευση της περιόδου 
1961-1971, ενώ το 1981 ο πληθυσμός των κλιμακίων αυτών αυξάνεται 
και λόγω του περιορισμού της εξωτερικής μετανάστευσης μετά το 1974 
και της υψηλότερης ηλικίας εκείνων που μετανάστευαν αλλά και λόγω 
της παλιννόστησης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Πυραμίδα πληθυσμού, 1961, 1971, 1981 
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Γενικά, από τις τρεις πυραμίδες πληθυσμού η μεσαία, το 1971, εμ
φανίζεται ως η πλέον ισχνή, εκείνη του 1961 ως η πλέον κομψή με την 
τυπικότερη μορφή πυραμίδας και η πυραμίδα του 1981 ως η παχύτερη 
και παραμορφωμένη πυραμίδα, με ιδιαίτερη προέκταση και προς τα δύο 
άκρα (άρρενες, θήλεις) των κλιμακίων 40-59 ετών. 

3.2. Βαθμός συγκέντρωσης του πληθυσμού 

Η συγκέντρωση του πληθυσμού προς τις μεγαλύτερες πόλεις και 
ιδιαίτερα προς την πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη, που άρχισε μετα
πολεμικά, συνεχίζεται μέχρι των ημερών μας. Παρά το γεγονός ότι οι 
ροές αυτές έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ο συσσωρευ
μένος πληθυσμός οδηγεί σε όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
μόνο από το γεγονός της φυσικής του αύξησης, η οποία είναι ταχύτερη 
στις μεγάλες πόλεις, λόγω της σχετικά σημαντικής συμμετοχής των 
νέων ηλικιών στον πληθυσμό των πόλεων αυτών. 

Στην περιφέρεια Πρωτεύουσας η απογραφή του 1981 κατέγραψε 
3.027 χιλ. άτομα, και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 706 
χιλ. άτομα. Σημειώθηκε συνεπώς αύξηση του πληθυσμού, στην περίοδο 
1971-1981, στην πρωτεύουσα κατά 19,2% (μέσος ετήσιος ρυθμός 1,7%) 
και στη Θεσσαλονίκη κατά 26,7% (μέσος ετήσιος ρυθμός 2,4%), με 
αποτέλεσμα να ζει σήμερα στην πρωτεύουσα το 31,1% του πληθυσμού 
της χώρας έναντι 29% το 1971 και στη Θεσσαλονίκη το 7,2% έναντι 
6,4% το 1971. 

Εξάλλου στην υπόλοιπη χώρα ο πληθυσμός το 1981 βρέθηκε να εί
ναι 6.007 χιλ. άτομα και αυξήθηκε κατά 5,9% (μέσος ετήσιος ρυθμός 
0,55%) έναντι του 1971, με συνέπεια να μειωθεί η συμμετοχή της λοι
πής Ελλάδας στο συνολικό πληθυσμό από 64,6% το 1971 σε 61,7% το 
1981 (Πίνακας 8). 

Μετά την αφαίρεση της φυσικής αύξησης του πληθυσμού υπολογί
ζεται ότι, στη διάρκεια της ΙΟετίας, εισήλθαν στην περιφέρεια Πρω
τεύουσας 232 χιλ. άτομα (το 1961-1971 εισήλθαν 480 χιλ. άτομα), χω
ρίς όμως να είναι δυνατόν να γίνει διάκριση τη προέλευσης της 
εισροής από άλλες περιοχές της χώρας και από το εξωτερικό, ενώ στο 
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης εισήλθαν 87 χιλ. άτομα (1961-
1971 131 χιλ.) και στην υπόλοιπη χώρα το καθαρό αποτέλεσμα εισό-
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δου και εξόδου ήταν είσοδος 15 χιλ. ατόμων (1961-1971 καθαρή εκροή 

1.071 χιλ. ατόμων) (Πίνακας 9). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Φυσική αύξηση και εισροή (+) ή εκροή (—) πληθυσμού στην περιφέρεια 
Πρωτεύουσας, στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 

και στην υπόλοιπη χώρα, 1961-1971 και 1971-1981 

Μεταβολή πληθυσμού 

1961-1971 1971-1981 

μεταβολή % μεταβολή % 
(χιλ. άτομα) μεταβολής (χιλ. άτομα) μεταβολής 

Περιφέρεια Πρωτεύουσας 
Πραγματική μεταβολή 
Φυσική αύξηση 
Καθαρή εκροή (—) ή εισροή (+) 
Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσ/κης 
Πραγματική μεταβολή 
Φυσική αύξηση 
Καθαρή εκροή (—), ή εισροή (+) 
Λοιπή χώρα 
Πραγματική μεταβολή 
Φυσική αύξηση 
Καθαρή εκροή (—) ή εισροή (+) 

687 
207 

+480 

177 

46 
+ 131. 

-484 
587 

-1071 

37,1 
11,2 

+25,9 

46,6 

12,1 
+34,5 

-7,9 
9,5 

-17,4 

487 
255 

+232 

149 
62 

+ 8 7 

336 
321 
+ 15 

19,2 
10,0 

+9,2 

26,7 

11,1 
+ 15,6 

5,9 
5,7 

+0,3 

Πήγες: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών, 1961, Τόμος III. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1971, Τόμος II δείγμα 25%. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος των ετών 1962-1981. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική της Φυσικής Κίνησης του Πληθυσμού των ετών 1961-1980. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1981. 

Οι μετακινήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη συμβολή στην αύ
ξηση του πληθυσμού της πρωτεύουσας κατά 9,2% και του πολεοδομι
κού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατά 15,6% στην περίοδο 1971-
1981, ενώ παράλληλα η φυσική αύξηση του πληθυσμού ήταν αντίστοι
χα στα δύο συγκροτήματα 10,0% και 11,1%. Στις υπόλοιπες αστικές 
περιοχές της χώρας ζούσε το 1981 πληθυσμός 3,3, εκατ. ατόμων, ο δε 
βαθμός αστικοποίησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των περιφερειών. 
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Εκτός από τις δύο πρώτες περιφέρειες με την έντονη αστικοποίηση, 
στις υπόλοιπες, το ποσοστό αστικού πληθυσμού κυμαινόταν μεταξύ 
25% και 40%. Περισσότερα για την αστικοποίηση του πληθυσμού θα 
αναφερθούν πιο κάτω. 

Μεταξύ των δύο ΙΟετιών, η φυσική αύξηση του πληθυσμού στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μειώθηκε ελάχιστα, αντίθετα στην υπόλοι
πη χώρα, το σύνολο μειώθηκε δραστικά (από 9,5% σε 5,7%) από ένα 
επίπεδο που ήταν χαμηλότερο, και στις δυο ΙΟετίες, σε σύγκριση με τη 
φυσική αύξηση των δύο μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων (Πί
νακας 9). 

Η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτή
των στην περιφέρεια Πρωτεύουσας και στο πολεοδομικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης, διαφοροποιεί, σε μεγάλο βαθμό, τις δημογραφικές 
και οικονομικές συνθήκες και εξελίξεις μεταξύ των περιφερειών ανά
πτυξης Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας, από τη μια πλευρά, και των υπόλοιπων 7 περιφερειών της 
χώρας από την άλλη. 

Η διάκριση αυτή των δυο κατηγοριών περιφερειών είναι σκόπιμο 
να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση των διαπεριφερειακών ανισο
τήτων της χώρας, γιατί σε πολλές περιπτώσεις τα προβλήματα είναι 
διαφορετικά και η αντιμετώπιση τους απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς. 
Ο πληθυσμός των δύο πρώτων περιφερειών μαζί ήταν το 1981 της τά
ξης των 5.691 χιλ. ατόμων (3.995 χιλ. και 1.696 αντίστοιχα), που αν
τιπροσώπευε το 58,4% του πληθυσμού της χώρας. 

Συνοπτικά μπορούν να σκιαγραφηθούν οι πιο κάτω διαφορές μετα
ξύ των δυο ομάδων περιφερειών (Πίνακας 10): 
— ο μέσος ετήσιος ρυθμός της πραγματικής αύξησης του πληθυσμού, 

στην περίοδο 1961-1981, υπολογίζεται ότι ήταν 1,7% στην πρώτη 
ομάδα (2,0% στην πρώτη και 1,0% στη δεύτερη περιφέρεια), ενώ 
στη δεύτερη ομάδα ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης του πληθυσμού 
ήταν -0,32%. 

— ο μέσος ετήσιος ρυθμός της φυσικής αύξησης του πληθυσμού, στην 
περίοδο 1971-1981 ήταν 0,81% στην πρώτη και 0,53% στη δεύτερη 
ομάδα περιφερειών. 

— ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών ήταν, αντίστοιχα, το 1981 
11,3% (11,4% και 11,1%) και 14,7%. 

— η εξωτερική μετανάστευση της περιόδου 1961-1977 (για την οποία 
υπάρχουν στοιχεία) ήταν ίση με το 9,1% του πληθυσμού (1971) 
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στην πρώτη (6,1% Kat 16,2%) και 15,5% στη δεύτερη ομάδα. 
— ο πληθυσμός των αστικών περιοχών αποτελεί το 75% (83% και 

56%) του συνολικού πληθυσμού στην πρώτη ομάδα και 31% στη 
δεύτερη. 

— το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι διάφορο. Το 1981, ο 
αριθμός των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών αποτελούσε το 5,3% 
(6,1% και 3,3%) του πληθυσμού στις δύο πρώτες περιφέρειες και το 
2,1% στις υπόλοιπες. Το σύνολο των αποφοίτων της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσου και κατώτερου επιπέδου της πε
ριόδου 1961-1977 — δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία του αποθέμα
τος — αποτελούσε το 4,5% του πληθυσμού των δύο πρώτων περιφε
ρειών και το 1,9% των υπολοίπων. Αντίθετα ο αριθμός των αγραμ
μάτων ήταν 4,7% του πληθυσμού στις δύο πρώτες και το 8,6% στις 
υπόλοιπες περιφέρειες (1981). 

— ο χαρακτήρας της οικονομικής δραστηριότητας είναι διάφορος. Στις 
όύο πρώτες περιφέρειες το 86,6% των απασχολουμένων (92,5% και 
72,6%) το 1981 ασκούσαν μη γεωργικές δραστηριότητες, ενώ στις 
υπόλοιπες το ποσοστό ήταν 51,8%. Ειδικότερα στο δευτερογενή το
μέα το 69,8% του προϊόντος της χώρας παράγεται στην πρώτη ομά
δα και το 30,2% στη δεύτερη. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι και η 
αναλογία των απασχολουμένων στο δευτερογενή τομέα είναι σχεδόν 
παραπλήσια. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στο 
δευτερογενή τομέα είναι ίση στις δύο ομάδες περιφερειών. 

— Τέλος, το κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν, το 1979, υψηλότερο κατά 33% 
στις δύο πρώτες περιφέρειες μαζί από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα 
(Πίνακας 10). 

Συμπερασματικά, οι 7 περιφέρειες της χώρας, που έχουν το 42% 
του πληθυσμού, είναι κατεξοχήν γεωργικές με 50%, κατά μέσο όρο, 
των απασχολουμένων στη γεωργία (44,6%-58,6% ανάλογα με την περι
φέρεια εκτός των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με 32%) και με 
σχετικά χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ο πληθυσμός τους μειωνόταν συ
νεχώς στην περίοδο 1961-1981 λόγω της σχετικά μικρότερης φυσικής 
αύξησης και της υψηλότερης εξόδου. Έχουν σχετικά πολύ χαμηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο και πολύ χαμηλότερο ποσοστό εξειδικευμένων ατό
μων. 

Μια περισσότερο αναλυτική μέθοδος για τον προσδιορισμό του 
βαθμού συγκέντρωσης του πληθυσμού και την εκτίμηση της ύπαρξης ή 
μη κάποιας γενικότερης νομοτέλειας που ακολουθεί η συγκέντρωση 
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του πληθυσμού, σε πολλές χώρες, είναι η εφαρμογή του «νόμου» του 
Pareto στην κατανομή του πληθυσμού μεταξύ των πόλεων μιας χώρας. 
Η κατανομή Pareto εκφράζεται από τον τύπο R = a P q όπου Ρ = πλη
θυσμός, R = αριθμός των πόλεων με πληθυσμό τουλάχιστον Ρ και q 
και α είναι σταθερές για εκτίμηση με αναμενόμενο αρνητικό πρόσημο 
για το q. 

Εμπειρική εφαρμογή της κατανομής Pareto έχει δείξει διεθνώς (για 
58 χώρες το 1950) ότι ο νόμος αυτός ισχύει για τη συγκέντρωση του 
πληθυσμού μέσα σε κάθε χώρα. Η εκτιμηθείσα τιμή του q για τις χώρες 
αυτές κυμαίνεται μεταξύ —0,9 και —1,1 και παρουσιάζει έντονη σταθε
ρότητα για κάθε χώρα στη διάρκεια του χρόνου1. Εκείνο που μπορεί να 
θεωρηθεί παράδοξο είναι ότι παρά την εμπειρική αυτή σταθερότητα που 
δείχνει η κατανομή του Pareto δεν δίνεται ουσιαστικά, όπως σημειώνει 
ο Ward2, εξήγηση, γιατί η κατανομή του πληθυσμού σε τόσες χώρες 
ακολουθεί αυτό το υπόδειγμα. 

Ο τύπος του Pareto εφαρμόστηκε και στα δεδομένα της Ελλάδος 
από τον Ward3 για τα έτη 1920, 1928, 1951 και 1961, για πόλεις άνω 
των 10.000 κατοίκων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στην Ελλάδα, η 
κατανομή του πληθυσμού ακολούθησε γενικά το νόμο του Pareto, επι
σημάνθηκε μάλιστα και σημαντική σταθερότητα στην πληθυσμιακή κα
τανομή μεταξύ 1928 και 1961 για τις πόλεις 10.000 - 100.000 κατοί
κων. Παρά τη συμπεριφορά αυτή των ελληνικών δεδομένων του πλη
θυσμού, ο Ward δεν αποδέχεται ότι ο νόμος Pareto εκφράζει την κατα
νομή του πληθυσμού στην Ελλάδα, επειδή για τις πόλεις άνω των 
100.000, υπάρχει ανεπαρκής αντιστοιχία με την κατανομή αυτή. 

Δικές μας εκτιμήσεις της κατανομής του Pareto για τα έτη 1961, 
1971 και 1981, που δίνονται στον Πίνακα 11, δείχνουν ότι υπάρχει μια 
ελαφρά πτωτική τάση τόσο στο σταθερό όρο της συνάρτησης, όσο και 
στην τιμή της παραμέτρου q (—1,40, —1,31, —1,21 αντίστοιχα για τα 
τρία χρόνια), η οποία πάντως είναι ελαφρά υψηλότερη από το ανώτατο 
όριο των διεθνών τιμών του 1950, που όπως σημειώθηκε πιο πάνω ή
ταν — 1,1. 

Η στενή σχέση της κατανομής του πληθυσμού των ελληνικών πό
λεων προς τις τιμές του νόμου του Pareto φαίνεται εναργής στο Διά
γραμμα 4 για τα τρία υπό εξέταση έτη. 

1. Ward, ό.π., σσ. 80-81. 
2. ό.π., σ. 83. 
3. Ward, ό.π., σσ. 83-84. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Εκτιμήσεις τιμών του νόμου Pareto για την κατανομή του πληθυσμού 
της Ελλάδας σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων 

1961, 1971, 1981 (Τύπος λογΙΙ = λογα + ςλογΡ) 

Σταθερός Παράμετρος R2 DW SEE 
Έτη όρος q 

α 

1961 7,4139 -1,4013 
(31,5506) (-28,0355) 

1971 7,0665 -1,3109 
(26,4145) (-23,3444) 

1981 6,7120 -1,2100 
(21,8990) (-19,0400) 

Σε παρένθεση η τιμή του t. 

3.3. Περιφερειακές εξελίξεις πληθυσμού 

3.3.1. Πραγματικός πληθυσμός και φυσική αύξηση 

Η έντονη συγκέντρωση του πληθυσμού στα δύο μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας, η άνιση φυσική αύξηση του και η μεγάλων διαστά
σεων εξωτερική μετανάστευση από την ύπαιθρο, επηρέασαν πτωτικά 
την εξέλιξη του πληθυσμού στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, 
εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν τα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγ
κροτήματα. Σε ολόκληρη τη ΙΟετία 1971-1981, η αύξηση του πραγμα
τικού πληθυσμού κυμάνθηκε μεταξύ 0,9% στην Πελοπόννησο και Δυ
τική Στερεά και 17,9% στην Ανατολική Στερεά και Νησιά, σε αντίθεση 
με την προηγούμενη ΙΟετία, στη διάρκεια της οποίας οι 7 περιφέρειες 
— πλην των δύο πρώτων — είχαν απώλεια πληθυσμού από 5,2% στη 
Θεσσαλία μέχρι 18,6% στην Ανατολική Μακεδονία (Πίνακας 12). 

Στη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 1961-1981, ο πληθυσμός της 
χώρας υπολογίζεται ότι αυξανόταν με ετήσιο ρυθμό 0,73%, ενώ η μέση 
φυσική αύξηση του ήταν 0,85% (1961: 1,04%, 1981: 0,66%), δηλαδή 
το 1/6 περίπου της φυσικής αύξησης του πληθυσμού μετανάστευσε. 

0,987 1,86 0,0510 

0,978 1,95 0,0646 

0,963 1,27 0,0810 
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Τόσο η φυσική αύξηση, όσο και η πραγματική μεταβολή του πληθυ
σμού, διαφέρουν μεταξύ των περιφερειών ανάπτυξης της χώρας. Σ' ό
λες τις περιφέρειες, εκτός της περιφέρειας Πρωτεύουσας, η φυσική αύ
ξηση του πληθυσμού υπολογίζεται ότι μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 
1961 και 1981 (Πίνακας 13), μια τάση που είχε αρχίσει φυσικά πολύ 
νωρίτερα (Διάγραμμα 5). Σχετικά μεγαλύτερη ήταν η μείωση στην Πε
λοπόννησο και Δυτική Στερεά, στην Ανατολική Μακεδονία, στην Ή-

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Ποσοστό φυσικής αύξησης πληθυσμού 1961, 1971, 1981 
και ρυθμοί μεταβολής πληθυσμού 1961-1981 

Φυσική αύξηση 

(αριθμός ατόμων σε 
1000 κατοίκους) 

1961 1971 1981 

Μεταβολή 

ποσοστού 
φυσικής 
αύξησης 

πληθυσμού 

1961-1981 

(%) 

Μέσος 

ετήσιος 
ρυθμός 

μεταβολής 
πραγματικού 
πληθυσμού 
1961-1981 

(%) 

Σύνολο χώρας 10,4 7,7 6,6 -36,5 0,73 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά (Περιφέρεια 
Πρωτεύουσας) 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

8,6 
(8,1) 

11,5 

10,8 
11,1 
11,5 
9,8 

11,3 
14,5 

6,4 

8,6 
(8,9) 

8,0 

6,5 
8,7 
5,0 
8,5 
5,5 
8,2 

3,9 

7,9 
(8,9) 

7,3 

3,7 
7,5 
2,9 
7,9 
4,5 
7,5 

2,4 

-8,1 
(9,9) 

-36,5 

-65,7 
-32,4 
-74,8 
-19,4 
-60,2 
-48,3 

-62,5 

1,99 
(2,47) 

0,96 

-0,48 
0,04 

-0,89 
0,18 

-0,44 
-0,15 

-0,40 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1963 και 1978. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1961. 
ΕΣΥΕ: Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1981. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

Εξέλιξη φυσικής αύξησης πληθυσμού κατά περιφέρεια 
1951-1981 

17. 

16 

15 

14 

13 

12· 

11-

1. Ανατ. Στερεά και Νησιά 

6. Κρήτη 
4. Θεσσαλία 
8. Θράκη 
2. Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Εύνολο χώρας 

7. Ηπειρος 
3. Πελοπόννησος και Δυτ. Στερεά 
5. Ανατ. Μακεδονία 
9. Νησιά Ανατ. Αιγαίοι) 

1951 1961 1971 1981 
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πείρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, περιφέρειες, δηλαδή, από 
τις οποίες η έξοδος του πληθυσμού ήταν σχετικά μεγάλη και ο γηρα-
σμός του πρωϊμότερος (Πίνακες 12 και 14). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Πληθυσμός 65 ετών και άνω κατά περιφέρεια ως ποσοστό (%) 
του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας 1961, 1971, 1981 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

1961 

8,1 

7,6 

7,4 

9,0 
7,1 
7,5 
9,3 
8,6 
7,3 

11,1 

1971 

10,9 

10,1 

9,6 

13,1 
10,2 
11,5 
12,5 
12,1 
9,3 

15,3 

1981 

12,7 

11,4 

11,2 

16,0 
12,7 
13,7 
14,9 
15,0 
11,2 

17,6 

Σχέση 
ποσοστών 
1981/1961 

1,57 

1,50 

1,51 

1,78 
1,79 
1,83 
1,60 
1,74 
1,53 

1,58 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1961, 1971, 1981. 

Εξάλλου στην ίδια περίοδο υπολογίζεται ότι, μεταξύ όλων των πε
ριφερειών της χώρας, σημειώθηκε πραγματική αύξηση πληθυσμού στην 
περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και στην Κεντρική και Δυ
τική Μακεδονία. Στην τελευταία ο πληθυσμός αυξήθηκε περισσότερο 
στη Θεσσαλονίκη και λιγότερο στους νομούς Ημαθίας, Καστοριάς και 
Πιερίας, ενώ σε όλους τους άλλους νομούς ο πληθυσμός μειώθηκε. Σε 
καθεμιά από τις λοιπές περιφέρειες της χώρας σημειώθηκε μείωση στον 
πληθυσμό τους, μεταξύ 3,1% στη Θράκη και 16,7% στην Ανατ. Μακε
δονία. Μέσα όμως στις περιφέρειες αυτές, ο πληθυσμός αυξήθηκε 
στους νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αργολίδος, Αχαίας, Λάρι-
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σας, Μαγνησίας, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου. 
Η μείωση του πληθυσμού οφείλεται σε διάφορο βαθμό, ανάλογα με 

την περιφέρεια, στην εξωτερική μετανάστευση ή την εκροή του πληθυ
σμού προς άλλες περιφέρειες. Η εξωτερική μετανάστευση έπαιξε, όπως 
θα δειχθεί πιο κάτω, σχετικά σημαντικότερο ρόλο στη μείωση του πλη
θυσμού στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της 
Θράκης και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην περιφέ
ρεια της Πελοποννήσου και Δυτ. Στερεάς, η μείωση του πληθυσμού 
τους οφείλεται περισσότερο σε εσωτερική μετακίνηση. 

Ο γηρασμός εξάλλου του πληθυσμού στην 20ετία 1961-1981, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 14 είναι ταχύς. Στο σύνολο της χώρας το ποσο
στό των ατόμων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό αυξήθηκε 
από 8,1% το 1961 σε 12,7% το 1981. Μεταξύ των περιφερειών υπάρ
χουν σημαντικές διαφορές στην επιτάχυνση του βαθμού γηρασμού του 
πληθυσμού. Τα σχετικά ποσοστά είχαν ένα εύρος 11,2%-17,6% το 
1981 σε σύγκριση με το 7,196-11,1% το 1961, γεγονός που σημαίνει ό
τι, ενώ η σχετική ανισότητα περιφερειών τουλάχιστον ως προς τις 
ακραίες τιμές δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά, ο βαθμός γηρασμού του 
πληθυσμού αυξήθηκε με ταχύ ρυθμό (από 50%-83%) σε μια 20ετία. Τα
χύτερη χειροτέρευση στη διάρθρωση του πληθυσμού προς τις γεροντι
κές ηλικίες σημειώθηκε στην Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά, στη 
Θεσσαλία, στην Ανατολική Μακεδονία και στην Ήπειρο και μικρότερη 
στις δύο πρώτες και δύο τελευταίες περιφέρειες του πίνακα. 

Αν και στις 4 περιφέρειες της μεγάλης αύξησης στο γηρασμό του 
πληθυσμού πραγματοποιήθηκε τόσο εσωτερική μετακίνηση, όσο και 
εξωτερική μετανάστευση, η τελευταία έπαιξε πολύ σημαντικότερο ρόλο 
στη μείωση του πληθυσμού στην Ανατολική Μακεδονία και την Ήπει
ρο, από τις οποίες έφυγε στο εξωτερικό, αντίστοιχα, το 29% και το 
21% του πληθυσμού τους στην περίοδο 1960-1976. 

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να τονιστούν υπό μορφή συμπερά
σματος δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της περιφερειακής εξέλιξης του 
πληθυσμού: πρώτο, η φυσική του αύξηση μειώθηκε ραγδαία σε όλες 
ανεξαιρέτως τις περιφέρειες μεταξύ του 1961 και του 1981. Σε ορισμέ
νες μάλιστα, όπως στην Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά, στην Ανατο
λική Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα Νησιά του Ανατολικού Αι
γαίου, η υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων μειώθηκε στην 
περίοδο 1961-1981 κατά 60%-75% περίπου· δεύτερο, στην περίοδο 
1971-1981 η διαρροή πληθυσμού παρότι πολλαπλάσια μικρότερη από 
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εκείνη της περιόδου 1961-1971, εξακολούθησε εντούτοις να αποτελεί 
φαινόμενο των 5 από τις 9 περιφέρειες της χώρας, με απώλεια πληθυ
σμού στην Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά 3,6%, στη Θεσσαλία 
2,2%, στην Ανατολική Μακεδονία 1%, στην Ήπειρο 0,7% και στη 
Θράκη 2,2%. Αντίθετα, στην Κρήτη παρατηρήθηκε μικρή σχετικά είσο
δος πληθυσμού 2,2% και μηδενική μετακίνηση στα Νησιά του Ανατο
λικού Αιγαίου, ενώ στις δύο πρώτες περιφέρειες του Πίνακα 12 η καθα
ρή εισροή πληθυσμού ήταν σημαντική, 8,9% στην πρώτη και 6,8% στη 
δεύτερη. 

Παρά την αύξηση του πληθυσμού σε όλες τις περιφέρειες στο χρο
νικό διάστημα 1971-1981, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι σε σύγκρι
ση με το 1961, οι 6 περιφέρειες, εκτός δηλαδή των δύο πρώτων, που 
κατέχουν σήμερα το 36,5% του πληθυσμού της χώρας, είχαν το 1981 
πληθυσμό μικρότερο κατά 3,196-16,796 (Θεσσαλία 0,0%) από ό,τι είκο
σι χρόνια πριν, που οφείλεται φυσικά στο γεγονός ότι η μεγάλη καθαρή 
παλιννόστηση των 330 χιλ. ατόμων της τελευταίας ΙΟετίας δεν ήταν 
αρκετή, ώστε να αναπληρώσει τη μεγάλη απώλεια πληθυσμού των πε
ριφερειών αυτών προς τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και το εξωτερικό, 
που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη ΙΟετία. 

3.3.2. Νομοί υψηλής εισροής ή εκροής πληθυσμού 1961-1981 

Μέσα όμως στη γενικότερη αυτή τάση μείωσης του πληθυσμού στις 
περισσότερες περιφέρειες στην περίοδο μιας 20ετίας, δεν είναι μόνο η 
πρωτεύουσα και η Θεσσαλονίκη που κέρδισαν πληθυσμό, αλλά είναι 
επίσης ένας αριθμός νομών ακόμη και μέσα σε περιφέρειες, που στο 
σύνολο τους είχαν μείωση πληθυσμού. Στους νομούς αυτούς ο πληθυ
σμός αυξήθηκε όχι μόνο από τον περιορισμό της εξόδου αλλά και από 
την πραγματοποίηση καθαρής εισόδου πληθυσμού. 

Στις επόμενες παραγράφους εντοπίζονται, τόσο οι νομοί που είχαν 
σχετικά μεγάλη εισροή πληθυσμού, όσο και εκείνοι που είχαν σχετικά 
υψηλή εκροή και γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση των εξελίξεων αυτών 
για καθεμία από τις δύο ομάδες νομών. 
Νομοί σχετικά υψηλής εισροής πληθυσμού: Αν και καθαρή εισροή πλη
θυσμού πραγματοποιήθηκε σε 20 νομούς της χώρας, ιδιαίτερα μεγάλη 
εισροή είχαν, εκτός από τους νομούς της Αττικής και της Θεσσαλονί
κης, οι νομοί Εύβοιας, Αχαίας, Μαγνησίας, Ημαθίας, Καβάλας, Καστο-
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ριάς, Πιερίας, Δωδεκανήσου και Ηρακλείου (Πίνακας 15). Στους νο
μούς αυτούς η αύξηση του πληθυσμού στην τελευταία ΙΟετία κυμάνθη
κε μεταξύ 7,1% και 19,6%, ενώ στην περίοδο 1961-1971 ο πληθυσμός 
τους είχε μειωθεί ή παρέμεινε σχεδόν σταθερός εκτός του νομού Ημα
θίας, όπου ο πληθυσμός είχε αυξηθεί ελαφρά. Μετά την αφαίρεση της 
φυσικής αύξησης, η οποία πρέπει να σημειωθεί ότι στους πιο πολλούς 
νομούς μειώθηκε δραστικά μεταξύ των δύο ΙΟετιών, προκύπτει ότι η 
καθαρή είσοδος πληθυσμού σε αυτούς κυμάνθηκε στην τελευταία 10ε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Νομοί σχετικά μεγάλης αύξησης και υψηλής εισροής πληθυσμού 
στην περίοδο 1971-1981 

Νομοί 

Νομός Αττικής 
(Περιφέρεια Πρωτεύουσας) 
(Υπόλοιπο νομού Αττικής) 
Νομός Θεσσαλονίκης 
Νομός Εύβοιας 
Νομός Αχαίας 
Νομός Μαγνησίας 
Νομός Ημαθίας 
Νομός Καβάλας 
Νομός Καστοριάς 
Νομός Πιερίας 
Νομός Δωδεκανήσου 
Νομός Ηρακλείου 
Νομός Φωκίδας 

Σύνολο χώρας 

% μεταβολής 
πληθυσμού 

1961-71 

36,0 
37,1 
25,5 
30,5 

-0,4 
0,3 

-1,5 
3,1 

-13,6 
-3,7 
-6,1 
-1,6 

0,6 
-13,5 

4,5 

1971-81 

20,4 
19,2 
32,7 
22,7 
13,9 
14,7 
12,8 
13,3 
11,1 
16,7 
16,7 
19,6 
16,3 
7,1 

11,1 

Φυσική αύξηση 
πληθυσμού (%) 

1961-71 

11,2 
11,8 
11,6 
11,7 
9,9 

10,1 
7,2 

12,3 
8,0 

10,9 
13,7 
19,4 
12,2 
3,7 

10,0 

1971-81 

9,9 
10,0 
9,0 
9,9 
6,7 
8,9 
5,1 
9,7 

4,1 
8,9 
7,7 
9,6 

11,4 

-ι,ι 

7,3 

Είσοδος (• 
έξοδος ( 

πληθυσμού 

»-) ή 
- ) 

(%) 

1961-71 1971-81 

+24,8 
+25,9 
+ 13,9 
+ 18,8 
-10,3 

-9,7 
-8,7 
-9,2 

-21,6 
-14,6 
-19,8 
-12,0 
-11,6 
-17,2 

-5,5 

10,5 
9,2 

23,7 
12,8 
7,2 
5,8 
7,7 
3,6 
7,0 
7,8 
9,0 

10,0 
4,9 
8,2 

3,4 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1961, Τόμος III. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1971, Τόμος Π. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1981. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος των ετών 1962-1981. 
Εκτιμήσεις. 
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τία μεταξύ 3,6% και 10,0%. Η εισροή αυτή δεν είναι βέβαια άσχετη με 
τη σημαντική και ποικιλόμορφη (γεωργία, μεταποίηση, τουρισμός) ανά
πτυξη, που έλαβε χώρα στους νομούς αυτούς κατά την υπό εξέταση 
περίοδο. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεν μπορεί να διακριθεί η 
παλιννόστηση από την εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού, λόγω 
ελλείψεως σχετικών στοιχείων. Είναι όμως γεγονός ότι πολλοί από 
τους νομούς αυτούς είχαν σχετικά μεγάλη έξοδο πληθυσμού στην πε
ρίοδο 1961-1971, ώστε να εικάζεται ότι σημαντικό μέρος της εισροής 
οφείλεται σε παλιννόστηση, χωρίς όμως να μπορεί να διαπιστωθεί το 
μέγεθος της, πράγμα που θα ήταν πολύ χρήσιμο για τον υπολογισμό 
της εισροής πληθυσμού στους νομούς αυτούς από άλλα μέρη της χώ
ρας. 

Όμως παρά τις σημαντικές αυξήσεις του πληθυσμού στους πιο πά
νω νομούς της χώρας στη ΙΟετία 1971-1981, η έξοδος πληθυσμού από 
τους ίδιους αυτούς νομούς (εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης) κατά την 
περίοδο 1961-1971, σε καμιά σχεδόν περίπτωση δεν αναπληρώθηκε 
από τη νέα σημαντική είσοδο του πληθυσμού. Μάλιστα σε πολλές περι
πτώσεις μόνο μικρό μέρος της απώλειας αυτής ανακτήθηκε. 
Νομοί υψηλής εκροής πληθυσμού: Υπάρχουν συνολικά 16 νομοί στη 
χώρα στους οποίους ο πληθυσμός μειώθηκε, τόσο στη ΙΟετία 1961-
1971, όσο και στη ΙΟετία 1971-1981, με πολύ χαμηλότερο όμως ρυθμό 
στην τελευταία (Πίνακας 16). Παρά τη θετική, αν και σε πολλές περι
πτώσεις μικρή, φυσική αύξηση πληθυσμού στους νομούς αυτούς στην 
περίοδο 1971-1981 (εκτός των νομών Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Λευ
κάδας που είχαν μείωση πληθυσμού), η συνέχιση της πληθυσμιακής 
εκροής οδήγησε στη μείωση του πραγματικού πληθυσμού τους. Σχετι
κά υψηλή εκροή σημειώθηκε στην περίοδο 1971-1981 στους νομούς 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας (12,2%), Ευρυτανίας (13,7%), Κεφαλληνίας 
(12,3%), Λευκάδας (10,5), Καρδίτσας (12,7%) και Λέσβου (10,1%). Ας 
σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους νομούς με καθαρή έξοδο πλη
θυσμού είναι ταυτόχρονα και οι νομοί του χαμηλότερου κατά κεφαλή 
προϊόντος, στους περισσότερους δε από αυτούς παρατηρήθηκε και σχε
τικά χαμηλή οικονομική ανάπτυξη στη ΙΟετία 1971-1981. 

Εξάλλου, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι σε μια κατάταξη όλων 
των νομών της χώρας, ανάλογα με τη συνισταμένη ενός αριθμού δει
κτών που εκφράζουν δημογραφικές συνθήκες, επίπεδο ευημερίας, υπο
δομή και παραγωγικούς πόρους, οι νομοί αυτοί κατατάσσονται, πλην 
τριών εξαιρέσεων (Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Χίου) στο χαμηλότερο (δυ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Νομοί μείωσης πληθυσμού και καθαρής εξόδου 1961-1971 και 1971-1981 

% μεταβολής Φυσική αύξηση Έξοδος (—) 
Νομοί πληθυσμού πληθυσμού (%) πληθυσμού (%) 

1961-71 1971-81 1961-71 1971-81 1961-71 1971-81 

Αιτωλίας & Ακαρνανίας 
Ευρυτανίας 
Αρκαδίας 
Ηλείας 
Λακωνίας 
Μεσσηνίας 
Ζακύνθου 
Κεφαλληνίας 
Λευκάδας 
Πρέβεζας 
Καρδίτσας 
Κιλκίς 
Σερρών 
Λέσβου 
Σάμου 
Χίου 

-3,7 
-25,6 
-17,6 
-12,6 
-19,2 
-18,3 
-15,0 
-20,7 
-15,2 

9,5 
-12,3 
-17,9 
-18,2 
-18,1 
-19,8 
-13,3 

-3,9 
-11,0 

-2,8 
-2,9 
-2,8 
-7,6 

- ι , ι 
-15,2 
-11,7 

-ι ,ο 
-6,7 
-3,2 
-3,3 
-8,9 
-3,0 
-7,4 

13,9 
12,6 
6,2 
9,9 
4,2 
6,4 
6,6 
3,8 
4,8 

12,1 
11,5 
10,1 
11,0 
2,6 
0,4 
4,2 

8,3 
2,7 
0,8 
3,9 

-0,8 
0,5 
1,8 

-2,9 
-1,2 

7,1 
6,0 
1,5 
4,1 
1,2 
3,4 
0,7 

-17,6 
-38,2 
-23,8 
-22,5 
-23,4 
-24,7 
-21,6 
-24,5 
-20,0 
-21,6 
-23,8 
-28,0 
-29,2 
-20,7 
-20,2 
-17,5 

-12,2 
-13,7 

-3,6 
-6,8 
-2,0 
-8,1 
-2,9 

-12,3 
-10,5 

-8,1 
-12,7 

-4,7 
-7,4 

-10,1 
-6,4 
-8,1 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1961, 1971, 1981. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Φυσικής Αύξησης Πληθυσμού, διάφορα τεύχη. 

σμενέστερο) ένα τρίτο των νομών της χώρας. 
Είναι κατά συνέπεια εύλογο να υποτεθεί, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις συνθήκες της προηγούμενης ομάδας νομών, στους οποίους πραγμα
τοποιήθηκε είσοδος πληθυσμού, ότι οι οικονομικές συνθήκες και εξελί
ξεις γενικά έχουν επηρεάσει τις μετακινήσεις πληθυσμού στη χώρα, χω
ρίς πάντως να είναι εύκολο να γίνει στατιστική μέτρηση του φαινομέ
νου αυτού, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν σ' αυτή τη μελέ
τη, χρησιμοποιώντας διαπεριφερειακά στοιχεία νομών, όπως θα συζητη
θεί στα επόμενα. Στη μακροχρονιότερη πάντως περίοδο 1961-1981, ό
λες οι πιο πάνω εξελίξεις οδήγησαν στο αποτέλεσμα να αυξηθεί ο πλη
θυσμός μόνο σε 16 από τους 51 νομούς της χώρας. Όλοι οι άλλοι νο
μοί είχαν το 1981 πληθυσμό μικρότερο από ό,τι το 1961, γιατί η έξο-
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δος στην περίοδο αυτή ήταν μεγαλύτερη από την είσοδο και τη φυσική 
αύξηση του πληθυσμού, παρά τη μεγάλη σχετικά παλιννόστηση της πε
ριόδου 1971-1981 και τη συγκράτηση της μετακίνησης του πληθυσμού 
προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ως αποτέλεσμα, οι 35 νομοί της 
χώρας, στους οποίους ζει σήμερα το 34% του πληθυσμού, είχαν συνο
λικά το 1981 χαμηλότερο πληθυσμό κατά 13% ή κατά 500 χιλ. άτομα 
από ό,τι είκοσι χρόνια πριν. 

3.4. Εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση και 
βαθμός αστικοποίησης του πληθυσμού 

Όπως δείχνουν οι σχετικές εξελίξεις των πρόσφατων 20-25 ετών, 
πραγματοποιήθηκαν μεγάλες ανακατατάξεις πληθυσμού, τόσο μέσα 
στην Ελλάδα, όσο και μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού. Σύμφωνα με τις 
εξελίξεις αυτές είναι δυνατός ο διαχωρισμός της μεταπολεμικής περιό
δου σε τρεις υποπεριόδους με διαφορετικές τάσεις μεταβολών. Η μετα
πολεμική περίοδος μέχρι το 1960 κυριαρχείται από την έντονη εσωτε
ρική μετακίνηση προς την περιφέρεια Πρωτεύουσας, και το πολεοδομι
κό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ενώ η εξωτερική μετανάστευση είναι 
ασήμαντη. Στη συνέχεια, η περίοδος 1960-1973 χαρακτηρίζεται από 
επιτάχυνση της μετακίνησης προς την πρωτεύουσα και προς το εξωτε
ρικό. Τέλος, στην τρίτη περίοδο 1973-μέχρι σήμερα, παρατηρήθηκε ση
μαντικός περιορισμός της μετακίνησης προς τις μεγάλες πόλεις και αν
τιστροφή του ρεύματος της εξωτερικής μετανάστευσης, με αποτέλεσμα 
την καθαρή εισροή πληθυσμού στη χώρα1. 

Στην περίοδο 1961-1977, για την οποία υπάρχουν σχετικά δεδομέ
να, αναχώρησαν για εγκατάσταση στο εξωτερικό 1050 χιλ. άτομα, επι
πλέον δε υπολογίζεται ότι μέσα στη χώρα μετακινήθηκαν 100-120 χιλ. 
άτομα, κατά μέσο όρο ετησίως, δηλαδή 1,6-1,9 εκατ. άτομα στην περίο
δο των 16 ετών. Συνολικά δηλαδή μετακινήθηκαν για μόνιμη εγκατά
σταση μέσα και έξω από τη χώρα 2,7-3,0 εκατ. άτομα, το ισοδύναμο 
του 1/3 περίπου του πληθυσμού της χώρας του 1971. 

Ο αριθμός των 1050 χιλ. ατόμων που αποδήμησαν στην περίοδο 

1. Glytsos Nicholas, P. «Labour Markets», Chapter 4 στο υπό έκδοση βιβλίο S. 
Courakis και Th. Georgakopoulos (eds.), The Greek Economy: An Inquiry Into the 
Affairs of the 10th EEC Member Country, σ. 10. 
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1961-1977, αντιστοιχεί στο 12% του πληθυσμού της χώρας του 1971. 

Κατά περιφέρεια, το χαμηλότερο ποσοστό, 6,1%, σημειώθηκε στην 

Ανατολική Στερεά και Νησιά και το υψηλότερο, 28,4%, στην Ανατολι

κή Μακεδονία. Εξάλλου από την Ήπειρο μετανάστευσε το 20% του 

πληθυσμού, από τη Θράκη το 22%, ενώ οι λοιπές περιφέρειες βρίσκον

ται από πλευράς αποδημίας, ανάμεσα στην Κρήτη με ποσοστό 6,9% 

και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με 16,5% (Πίνακας 17). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Μετανάστευση 1961-1977 (σύνολο περιφέρειας, αστικές περιοχές*) 
και παλιννόστηση 1971-1977 (σύνολο περιφέρειας) 

επί αντιστοίχου πληθυσμού 1971 

Ποσοστό εξωτερικής Ποσοστό 
μετανάστευσης παλιννόστησης 

% % 
Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & Νησιά 
(Περιφέρεια Πρωτεύουσας) 
Κεντρική & Δυτική Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

Σύνολο 
περιφέρειας 

12,0 

6,1 
(6,9) 
16,2 
9,8 
9,1 

28,4 
6,9 

20,4 
21,9 
16,5 

Αστικές 
περιοχές 

6,7 

6,5 
(6,9) 
6,3 
5,8 
4,5 

19,7 
4,9 
7,8 
8,5 

10,0 

Σύνολο 
περιφέρειας 

2,1 

1,3 
(1,5) 
3,2 
1,0 
1,6 
5,5 
1,0 
2,6 
3,6 
1,9 

* Η μετανάστευση από τις αστικές περιοχές είναι εκτίμηση. 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1971, Τόμος II (Δείγμα 25%). 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (διάφορα τεύχη 1962-1978). 
ΕΣΥΕ, Αδημοσίευτα στοιχεία Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 1977. 
Εκτιμήσεις. 
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Στις περιφέρειες με τη σχετικά μεγάλη μετανάστευση, ορισμένοι νο
μοί είχαν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό εξόδου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
από το νομό Δράμας έφυγε το 50% του πληθυσμού, από το νομό Έ-
βρου το 30%, από το νομό Θεσπρωτίας το 49% και από το νομό Πρέ
βεζας το 28%. 

Από την άλλη μεριά, η παλιννόστηση της περιόδου 1971-1981 εί
ναι σχετικά μικρή, συμποσούμενη σε 180 χιλ. άτομα περίπου και κυ
μαινόμενη ως ποσοστό του πληθυσμού μεταξύ 1% στην Πελοπόννησο 
και Δυτική Στερεά, καθώς και στην Κρήτη και 5,5% στην Ανατολική 
Μακεδονία, στις περισσότερες όμως περιφέρειες είναι 2%-3,6%. Όπως 
υπολογίζεται εξάλλου από τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού 
1971 και 1981, σε συνδυασμό με τη φυσική αύξηση του πληθυσμού, η 
καθαρή εισροή πληθυσμού στη χώρα ήταν στην περίοδο 1971-1981 της 
τάξης των 330 χιλ. ατόμων, χωρίς όμως να μπορεί να κατανεμηθεί με
ταξύ των νομών. 

Σημαντική υπήρξε εξάλλου και η μετανάστευση προς το εξωτερικό 
από τις αστικές περιοχές των περιφερειών. Για ολόκληρη τη χώρα υπο
λογίζεται, στην περίοδο 1961-1971, σε 30% της συνολικής εξόδου, με 
ποσοστά κατά περιφέρεια 9%-24%, εκτός της Ανατολικής Στερεάς και 
Νησιών, που υπολογίζεται σε 87% (Πίνακας 18). Στην περίοδο 1971-
1977 το αντίστοιχο ποσοστό αστικής μετανάστευσης ήταν, βάσει των 
πραγματικών στοιχείων, 47%, ενώ από το σύνολο της παλιννόστησης 
της ίδιας περιόδου το 47% περίπου είχε κατεύθυνση προς τις αστικές 
περιοχές. Πραγματοποιείται δηλαδή μια ανακατανομή του πληθυσμού 
προς τις αστικές περιοχές μέσω του κύκλου της εξωτερικής μετανά
στευσης και παλιννόστησης (Πίνακας 19). 

Όσον αφορά τώρα την εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού, όπως 
δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος, γίνεται κυρίως από τις αγροτικές 
και ημιαστικές περιοχές προς τις αστικές. Είναι όμως γεγονός ότι, παρά 
το τελικό αποτέλεσμα της καθαρής εκροής, πραγματοποιήθηκε σημαντι
κή εισροή πληθυσμού και προς τις δύο πρώτες κατηγορίες περιοχών, 
με συνέπεια την εναλλαγή πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Ως αποτέλε
σμα, στην περίοδο 1966-1970, που υπάρχουν απογραφικά στοιχεία, από 
το σύνολο των ατόμων που άλλαξαν κατοικία 98 χιλ. (12,9%) εγκατα
στάθηκε σε ημιαστικές και 44 χιλ. (18,9) σε αγροτικές περιοχές. Στις 
ημιαστικές περιοχές 11 χιλ. άτομα (11,3%) των εγκατασταθέντων 
προέρχονταν επίσης από ημιαστικές και 55 χιλ. (54,3%) από αγροτικές 
περιοχές. Εξάλλου οι 15 χιλ. (10,6%) των εγκατασταθέντων στις αγρο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Εκτίμηση μετανάστευσης από τις αστικές περιοχές, 1961-1970 και 1971-1977 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & Νησιά 
(Περιφέρεια Πρωτεύουσας) 
Κεντρική & Δυτική Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

Αναλογία μεταναστών αστικών 
συνολικής 

1961-1970 

27,4 

86,8 
(100,0) 

16,9 
13,9 
14,9 
16,8 
20,1 

8,0 
9,4 

13,4 

περιοχών επί 

μετανάστευσης περιφέρειας (%) 

1971-1977 

39,5 

89,5 
(100,0) 

32,2 
25,8 
27,5 
32,1 
37,8 
15,6 
17,9 
26,6 

1961-1977 

29,9 

87,4 
(100,0) 

19,9 
16,1 
17,9 
19,8 
23,8 

9,4 
11,3 
16,0 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, (διάφορα τεύχη). 
ΚΕΠΕ, Ο Πληθυσμός της Ελλάδος, Εξελίξεις και Θεωρήσεις, Έκθεση Επιτρο
πής Πληθυσμού, Μάιος 1978. 
Εκτιμήσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Κατανομή μεταναστών και παλιννοστούντων κατά περιοχή προέλευσης 
και προορισμού των μετακινηθέντων 1971-1977 

Σύνολο περιοχών 

Μετανάστευση 

αριθμός ατόμων % 

214.329 100,0 

Παλιννόστηση 

αριθμός ατόμων % 

177.845 100,0 

Αστικές περιοχές 
Ημιαστικές 
Αγροτικές 
Μη δηλώσαντες 
περιοχή 

84.638 
19.646 
96.404 

13.641 

39,5 
9,2 

45,0 

6,3 

83.145 
15.303 
67.607 

11.790 

46,8 

8,6 
38,0 

6,6 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (1970-1978). 
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τικές περιοχές προέρχονταν από ημιαστικές, 84 χιλ. (58%) από αγροτι
κές και 45 χιλ. (31,4%) από αστικές περιοχές (Πίνακας 20). Το τελικό 
αποτέλεσμα των μετακινήσεων αυτών στην περίοδο 1966-1970, ήταν 
καθαρή εκροή πληθυσμού από τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές 
(15 χιλ. και 249 χιλ. αντίστοιχα), που εγκαταστάθηκαν κατά 73% στην 
περιφέρεια Πρωτεύουσας, κατά 23% στο πολεοδομικό συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης και κατά 4% στις λοιπές αστικές περιοχές της χώρας. 

Μετακινήσεις πληθυσμού έγιναν τόσο μέσα σε κάθε περιφέρεια, όσο 
και μεταξύ περιφερειών. Οι περισσότερες περιφέρειες είχαν σχετικά με
γάλη ενδοπεριφερειακή μετακίνηση, που οδήγησε σε μεγαλύτερη συγ
κέντρωση πληθυσμού στις αστικές τους περιοχές. Ιδιαίτερα σημαντική 
ήταν η μετακίνηση αυτή στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, όπου 
το 82% του αριθμού των ατόμων που άλλαξαν τόπο κατοικίας εγκατα
στάθηκαν σε άλλες περιοχές της ίδιας περιφέρειας. Αντίθετα, το ποσο
στό ήταν πολύ μικρότερο στην περιφέρεια της Ανατολικής Στερεάς και 
Νησιών, 22% περίπου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού 1966-1970 

Περιοχές 
προέλευσης 

Αστικές 
Ημιαστικές 
Αγροτικές 
Σύνολο 
εγκαταστάσεων 

Σύνολο 
αναχωρήσεων 

258.260 
113.380 
392.840 

764.480 

Αστικές 

179.140 
87.040 

255.700 

521.880 

ιίεριοχες εγκατάστασης 

Ημιαστικές 

33.880 
11.060 
53.360 

98.300 

Αγροτικές 

45.240 
15.280 
83.780 

144.300 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών, 1971, Τόμος Ι 
(Δείγμα 5%). 

Στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, η ενδοπεριφερειακή μετακί
νηση πληθυσμού, στην περίοδο 1966-1970, ήταν 35%-55%, ανάλογα 
με την περιφέρεια. Σχετικά μεγαλύτερη συγκέντρωση είχε η Ανατολική 
Μακεδονία, η Κρήτη και η Θεσσαλία, με αντίστοιχα ποσοστά 55%, 
50% και 45% και μικρότερη οι υπόλοιπες περιφέρειες με ποσοστά 
35%-40%. 
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Ως αποτέλεσμα της εξωτερικής μετανάστευσης και των εσωτερικών 
μετακινήσεων, στην περίοδο 1961-1981, έγιναν σημαντικές ανακατατά
ξεις πληθυσμού υπέρ των αστικών περιοχών, ώστε να κατοικεί σε αυ
τές, το 1981, το 58% του πληθυσμού της χώρας σε σύγκριση με 43% 
το 1961. Από το σύνολο του αστικού πληθυσμού, το 53% κατοικούσε 
το 1981 στην περιφέρεια Πρωτεύουσας, έναντι 51% το 1961. Σε όλες 
τις άλλες περιφέρειες, η αστικοποίηση (το ποσοστό του αστικού πληθυ
σμού) μεταξύ 1961 και 1981 αυξήθηκε σημαντικά (Πίνακας 21). Όσον 
αφορά το απόλυτο μέγεθος του αστικού πληθυσμού, αυτό υπολογίζεται 
ότι αυξήθηκε στην Ανατολική Στερεά και Νησιά κατά 62,7% και στην 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά 69,6%, ενώ στις άλλες περιφέ
ρειες αυξήθηκε κατά 16,6% έως 45,2%. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αυξήσεις του αστικού πληθυσμού πραγ
ματοποιήθηκαν παρά τη σημαντική εξωτερική μετανάστευση από τις 
αστικές περιοχές των περιφερειών, που υπολογίζεται, όπως αναφέρθηκε 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Αναλογία πληθυσμού αστικών περιοχών 1961, 1971 και 1981 

και μεταβολή αστικού πληθυσμού 1961-1981 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & Νησιά 
(Περιφέρεια Πρωτεύουσας) 
Κεντρική & Δυτική Μακεδονία 

Πελοπόννησος & Δυτική Στερεά 

Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

Αναλογία πληθυσμού 

1961 

0,44 

0,76 
(1,00) 
0,41 

0,22 

0,30 
0,24 
0,28 

0,20 
0,26 
0,22 

αστικών περιοχών 
επί συνολικού 

πληθυσμού 
1971 

0,53 

0,82 
(1,00) 

0,51 
0,27 

0,36 
0,28 

0,33 
0,24 
0,29 

0,26 

1981 

0,58 

0,88 
(1,00) 
0,56 

0,31 
0,42 

0,33 
0,38 
0,26 
0,35 
0,36 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1961, 1971 και 

% μεταβολής 

πληθυσμού 
αστικών 

περιοχών 
1961-1981 

55,2 

62,7 

(63,5) 
69,6 
28,8 

44,1 
16,6 
41,5 

21,0 
31,0 
45,2 

1981. 
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πιο πάνω, σε 9%-20% της αντίστοιχης συνολικής μετανάστευσης, ανά
λογα με την περιφέρεια, για την περίοδο 1961-1971, ενώ ήταν 20%-
47% στα έτη 1975 και 1976, βάσει πραγματικών στοιχείων. Αυτό ση
μαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η εισροή πληθυσμού στις αστικές πε
ριοχές ήταν μεγαλύτερη από την έξοδο. Πράγματι, όπως προκύπτει από 
σχετικούς υπολογισμούς, καθαρή εισροή πληθυσμού (είτε από εσωτερι
κή μετακίνηση είτε από παλιννόστηση) σημειώθηκε, στην περίοδο 
1961-1981, στις αστικές περιοχές όλων των περιφερειών, σε ποσοστά 
10%-43% (Πίνακας 22). Αν ληφθεί υπόψη η φυσική αύξηση του πλη-

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Κίνηση πληθυσμού αστικών περιοχών, 1961-1981 
(Όλα τα μεγέθη εκφράζονται ως ποσοστά αντίστοιχου πληθυσμού του 1971) 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 

Νησιά 
(Περιφέρεια 
Πρωτεύουσας) 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & 

Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 

Φυσική 
αύξηση 

Εξωτερική 
μετανάστευ-

πληθυσμού ση πληθυ-

αστικών 
περιοχών 

18,2 

17,9 

(17,8) 

20,1 

16,5 
21,0 

Ανατολική Μακεδονία 16,3 
Κρήτη 
Ήπειρος 

Θράκη 

Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

20,2 

16,9 

19,7 

10,3 

σμού αστι
κών περιο

χών 
(1961-77) 

6,7 

6,5 

(6,9) 

6,3 

5,8 
4,5 

19,7 

4,9 
7,8 

8,5 

10,0 

Συνολική 
μεταβολή 
πληθυσμοί 

αστικών 
περιοχών 

43,1 

46,1 

(46,3) 

52,1 

26,1 
38,0 
16,8 

36,6 

19,0 

29,9 

43,7 

Εσωτερική 
μετακίνηση 

ι πληθυσμού 

αστικών 
περιοχών 

και παλιν
νόστηση 

εισροή (+) τ 

εκροή (-) 

31,6 

34,7 

(35,4) 

38,3 

15,4 
21,5 
20,2 

21,3 
9,9 

18,7 

43,4 

Παλιννόστη- Εισροή 

ση 1971-77 
επί πληθυ

σμού 1971 
(Συνόλου 

περιφέ
ρειας) 

1 

2,1 

1,3 

(1,5) 

3,2 

1,0 
1,6 
5,5 

1,0 

2,6 
3,6 

1,9 

ή εκροή 
πληθυ

σμού από 
άλλες περι

οχές μέσα 
στη χώρα 

-

εισροή 

εισροή 

εισροή 

εισροή 
εισροή 
εισροή 

εισροή 
εισροή 
εισροή 

εισροή 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1971, Τόμοι III (Δείγμα 5%) και II (Δείγμα 
25%). 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 1981. 
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θυσμού και η γνωστή παλιννόστηση της περιόδου 1971-1977, εκτιμά
ται ότι καθαρή εισροή πληθυσμού από περιοχές εντός της χώρας πραγ
ματοποιήθηκε στις αστικές περιοχές όλων των περιφερειών της χώρας. 

Τα αστικά κέντρα, εκτός του ότι αποτελούν πυρήνες οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών και συγκέντρωσης πληθυ
σμού, επηρεάζουν και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας και με
ταβάλλουν τη διάρθρωση της στον περίγυρο τους. Κατά συνέπεια ο 
αριθμός των αστικών κέντρων, το μέγεθος τους και η ανάπτυξη τους, 
μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τη γενικότερη ανάπτυξη ολόκλη
ρων των περιφερειών στις οποίες ανήκουν. 

Με εξαίρεση την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη που δεσπόζουν στις 
δύο αντίστοιχες περιφέρειες, υπάρχουν ακόμα άλλα έξι αστικά κέντρα 
σε όλη τη χώρα με πληθυσμό άνω των 100.000 ατόμων. Πρέπει ακόμη 
να σημειωθεί ότι τέσσερις από τις εννέα περιφέρειες της χώρας (Ανατο
λική Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου) στε
ρούνται αστικού κέντρου αυτού του μεγέθους. Από το σύνολο των 61 
αστικών κέντρων της χώρας με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, 
36 έχουν πληθυσμό 10.000-30.000 άτομα και 17 έχουν πληθυσμό 
30.000-50.000 άτομα (Πίνακας 23). 

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία της μελέτης, οι πιο πάνω 
περιφέρειες, που στερούνται σχετικά μεγάλων αστικών κέντρων είναι 
ταυτόχρονα και περιφέρειες σχετικά μικρότερης ανάπτυξης και σχετικά 
μεγάλης εξόδου πληθυσμού, τόσο προς το εξωτερικό, όσο και προς τα 
αστικά κέντρα της χώρας (Πίνακες 12 και 17). Είναι επομένως φανερό, 
πράγμα που είναι άλλωστε α priori αυτονόητο ότι η σημασία των αστι
κών κέντρων στις περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες είναι 
ουσιαστική. Αυτό επίσης επιβεβαιώνεται και από την εξελικτική πορεία 
της ανάπτυξης των αστικών κέντρων στη ΙΟετία 1971-1981. Στην πε
ρίοδο αυτή, η αναλογία του πληθυσμού των αστικών περιοχών (αστι
κών κέντρων) στο σύνολο του πληθυσμού της περιφέρειας αυξήθηκε 
σημαντικά σε ορισμένες από τις περιφέρειες, όπως στη Θεσσαλία, τη 
Θράκη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μεταξύ των περιφε
ρειών αυτών, η Θεσσαλία και η Θράκη πραγματοποίησαν επίσης στην 
ίδια περίοδο και ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης (4,4% και 4,1% ετη
σίως στην περίοδο 1970-1979 αντίστοιχα με μέσο ρυθμό για τη χώρα 
3,2%). Δεδομένου δε ότι οι περιφέρειες αυτές, ιδιαίτερα η Θράκη και τα 
Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουν και το χαμηλότερο κατά κεφα
λήν προϊόν (Πίνακας 57) μπορεί να συναχθεί ότι η ανάπτυξη των αστι-
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κών κέντρων περιόρισε γενικά τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών 
στη ΙΟετία 1971-1981. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

Αριθμός αστικών κέντρων και αστικός πληθυσμός 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 

Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 

Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 

Αιγαίου 

Αριθμός αστικών κέντρω 

10.000-
30.000 

36 

9 

8 

9 
2 

0 
1 
2 

1 

4 

πληθυσμό 

30.000-
50.000 

17 

3 

3 

2 
1 
2 

0 
2 

3 

1 

: (1981) 

50.000-
100.000 

2 

0 

0 

0 
0 
1 

1 
0 
0 

0 

ν με 

100.000 
& άνω 

6 

1 

1 

1 
2 
0 
1 

0 
0 

0 

Ποσοστιαία 

μεταβολή (%) 
1971-1981 

της αναλογίας 
πληθυσμού 

αστικών 
περιοχών επί 

συνόλου 
πληθυσμού 

9,10 

1,33 

10,34 

17,28 
17,13 
14,65 
13,09 

4,40 
20,23 

38,06 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1971, 1981. 

87 



\ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

4.1. Γενικά 

Οι παράγοντες επηρεασμού των διαχρονικών περιφερειακών εξελί
ξεων του πληθυσμοί μπορούν να καταταγούν σε δύο γενικές κατηγο
ρίες: παράγοντες γινικής φύσεως, οι οποίοι ασκούν συλλήβδην ομοιό
μορφη εηίδραση στις μεταβολές του πληθυσμού όλων των περιφερειών 
και παράγοντες ειδικοί που πηγάζουν από τις ειδικές συνθήκες και εξε
λίξεις κάθε περιφέρειας και επηρεάζουν ανάλογα και κατά ξεχωριστό 
τρόπο τις πληθυσμιακές εξελίξεις κάθε περιφέρειας ή και ομάδων περι
φερειών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν πολλοί οικονομικοί και κοι
νωνικοί παράγοντες, που επιδρούν, π.χ. στη γεννητικότητα του πληθυ
σμού, αλλά που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευθούν. Στην κατηγορία 
των ειδικών παραγόντων ή ακόμη παραγόντων ειδικών επιδράσεων 
ανήκουν δυνάμεις που εμφανίζονται ή έχουν παρουσιαστεί στο παρελ
θόν σε ορισμένες περιφέρειες, όπως ειδικές ασθένειες ή επιδημίες που έ
χουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στον πληθυσμό ορισμένων περιφερειών επη
ρεάζοντας, π.χ., δυσανάλογα τη νοσηρότητα του. Μπορεί ακόμη να εί
ναι γενικής φύσεως παράγοντες όπως η εξωτερική μετανάστευση, η 
οποία όμως για διάφορους οικονομικούς, κοινωνικούς ή και πολιτικούς 
λόγους έχει δυσανάλογες επιπτώσεις ανάμεσα στις περιφέρειες της χώ
ρας1. 

Κατ' ακολουθία, η ανάλυση των περιφερειακών εξελίξεων του πλη
θυσμού μπορεί να γίνει είτε με βάση τα αποκλειστικά δεδομένα κάθε 
μίας περιφέρειας, είτε με βάση τα δεδομένα ολόκληρης της χώρας, τα 
οποία με διάφορες μεθόδους ανάγονται σε περιφερειακό επίπεδο και κα
τανέμονται στις επιμέρους υποδιαιρέσεις της χώρας. Οι μέθοδοι ανάλυ-

1. Για εκτεταμένη αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη γεννητικότητα 
του πληθυσμού, βλέπε Πολύζος, ό.π., σσ. 73-87. 
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σης είναι μάλλον απλές, και σε αυτές περιλαμβάνονται διαχρονικές 
συγκρίσεις ή προβολές των ίδιων των μεταβλητών των οποίων η εξέλι
ξη διερευνάται, είτε συσχετίσεις των τελευταίων με διάφορες άλλες με
ταβλητές, συνήθως με τη μορφή συναρτήσεων, που μπορεί να αναφέ
ρονται κατά περίπτωση σε ολόκληρη τη χώρα ή σε επιμέρους περιφέ
ρειες. 

Η συνολική εξέλιξη του πληθυσμού μιας περιφέρειας αποτελεί, ό
πως είναι γνωστό, τη συνιστώσα των εξελίξεων ενός αριθμού μεταβλη
τών, η καθεμιά από τις οποίες έχει γενικά τους δικούς της παράγοντες 
εξάρτησης, μεταβλητών όμως που στη μακροχρόνια περίοδο αλληλοε
πηρεάζονται. Πρόκειται φυσικά για τη γεννητικότητα και θνησιμότητα 
που διαμορφώνουν τη φυσική αύξηση, την εσωτερική μετακίνηση και 
την εξωτερική μετανάστευση του πληθυσμού. Η ανάλυση των δημο
γραφικών εξελίξεων είναι δυνατόν να γίνει με βάση είτε το συνολικό 
πληθυσμό, είτε με ξεχωριστό χειρισμό και επιμέρους εκτιμήσεις των με
ταβλητών που απαρτίζουν το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού. Η επι
λογή της μιας ή της άλλης βάσης εξαρτάται μεταξύ άλλων από τις δη
μογραφικές συνθήκες της χώρας, τη φύση των εξελίξεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί και των προοπτικών τους, από το χρονικό ορίζοντα 
των σχετικών εξελίξεων και προοπτικών και το σκοπό της ανάλυσης, 
περιορίζεται δε από το είδος και την αξιοπιστία των διαθέσιμων στατι
στικών στοιχείων και εκτιμήσεων. 

4.2. Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού 

Οι μέθοδοι ανάλυσης των πληθυσμιακών εξελίξεων κατά περιφέρεια 
χαρακτηρίζονται, γενικά, από διάφορους βαθμούς θεωρητικής αυστηρό
τητας και πρακτικής εφικτότητας και απαιτούν ανάλογα περισσότερα ή 
λιγότερα στατιστικά δεδομένα, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. 
Από τις συνηθέστερες προσεγγίσεις της περιφερειακής ανάλυσης του 
πληθυσμού είναι η συσχέτιση των εξελίξεων των περιφερειακών μεγε
θών με τις εξελίξεις των αντίστοιχων συνολικών μεγεθών της χώρας. 
Χρησιμοποιείται, δηλαδή, ένα είδος «αναλυτικής» — από το γενικό στο 
μερικό (top-down) — και όχι «επαγωγικής» διαδικασίας (bottom-up), η 
οποία υπαγορεύεται από την αντίληψη ότι πολλοί παράγοντες που επη
ρεάζουν τις εξελίξεις του πληθυσμού σε καθεμία από τις περιφέρειες 
της χώρας, διέπονται από σημαντικής έκτασης ομοιομορφίες, ώστε η 
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αναφορά στις συνολικές εξελίξεις να αποτελεί στέρεη βάση για την 
ανάλυση των περιφερειακών μεταβολών. Με άλλα λόγια οι περιφερεια
κές εξελίξεις αποτελούν ένα σύστημα «δορυφορικό», όπως λέγεται1, έτσι 
ώστε οι μεταβλητές που αναφέρονται στο σύνολο της χώρας να θεω
ρούνται «εξωγενείς» μεταβλητές για τις περιφέρειες. Η μέθοδος όμως 
αυτή της δορυφορικής διαδικασίας επιβάλλεται και από την αδυναμία 
εφαρμογής άλλων μεθόδων που θα απαιτούσαν πολλά περιφερειακά 
στοιχεία. 

Χαρακτηριστικό επίσης της κατηγορίας αυτής ανάλυσης είναι ότι οι 
λόγοι των διαφοροποιήσεων μεταξύ περιφερειών, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στη φυσική αύξηση και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις, δεν μπορούν 
να διακριθούν ούτε να μετρηθεί η σχετική σημασία του καθενός. Είναι 
εντούτοις δυνατόν να ταξινομηθούν οι παράγοντες επίδρασης σε ευρύ
τερες ποιοτικές κατηγορίες και να αξιολογηθεί η σχετική συμβολή τους 
στη διαφοροποίηση μεταξύ περιφερειών. 

Μια από τις πιο γνωστές μεθόδους του είδους, που κάνει την ενδια
φέρουσα διάκριση του σχετικού βάρους των «γενικών» και ομοιόμορ
φων επιδράσεων σε όλες τις περιφέρειες και των «ειδικών» σε κάθε πε
ριφέρεια παραγόντων, που σημειώθηκαν πιο πάνω, είναι η μέθοδος 
«συμμετοχής και απόκλισης» (share and shift). Σύμφωνα με τη μέθοδο 
αυτή, της οποίας η στατιστική έκφραση αποτελεί ουσιαστικά μια ταυτό
τητα2, η συνολική περιφερειακή μεταβολή διασπάται σε δύο συνιστώ
σες, η μία εκφράζει την ομοιόμορφη κοινή επίδραση ορισμένων γενι
κών παραγόντων και δίνει το βαθμό συμμετοχής της περιφερειακής με
ταβολής στην αντίστοιχη μεταβολή για τη χώρα και η άλλη αποτελεί 
το υπόλοιπο της τελευταίας από τη συνολική μεταβολή. Η διαφορά αυ
τή, θετική ή αρνητική, δείχνει την «απόκλιση» της μεταβολής του πλη
θυσμού της περιφέρειας από τη συνολική μεταβολή του πληθυσμού της 
χώρας και αντιπροσωπεύει την επίδραση των ειδικών για την περιφέ
ρεια συνθηκών. Η ποσοτική διάκριση μεταξύ των συνιστωσών της 

1. Glickman, N.J., Econometric Analysis of Regional Systems, New York Acade
mic Press, 1977, σ. 2, και Klein, L.R. and Glickman, N.J., «Econometric Model-
building at Regional Level», Regional Science and Urban Economics, Vol. 7, No 1-2, 
March 1977, σ. 4. 

2. Λεπτομερέστερη ανάλυση για το περιεχόμενο και την χρησιμότητα της μεθόδου 
στο παράρτημα του Κεφαλαίου 15. 
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«συμμετοχής» και της «απόκλισης» γίνεται με τη βοήθεια του τύπου: 

(P j t - Pjt-i) Ξ V i * Yx + Pjt-i(Yj - Υχ) 

όπου, 
Pj = ο πληθυσμός μιας περιφέρειας 
γ χ, Yj = αντίστοιχα, η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού της 

χώρας και της περιφέρειας 
t και t—1 = η χρονική περίοδος μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε 

η μεταβολή. 
Λεπτομερέστερη συζήτηση για τη μέθοδο, την αναλυτική της χρη

σιμότητα και τις αδυναμίες της γίνεται στο τμήμα της μελέτης που 
αφορά την απασχόληση, για την ανάλυση της οποίας κυρίως θα εφαρ
μοστεί. 

Για τους σκοπούς της μελέτης, στο σημείο αυτό, η μέθοδος θα χρη
σιμοποιηθεί ξεχωριστά για την ανάλυση των εξελίξεων του πραγματι
κού πληθυσμού, της φυσικής αύξησης και της μετακίνησης του. 

Η ταυτότητα αυτή «εξηγεί», όπως δείχνει ο Πίνακας 24, τη σχετική 
σημασία των γενικών και ειδικών κατά περιφέρεια παραγόντων της συ
νολικής μεταβολής του πληθυσμού της χώρας, κατά την περίοδο 
1971-1981. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 24, στις δύο πρώτες περιφέρειες 
της χώρας, η αύξηση του πληθυσμού οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσο
στό (38% και 26% αντίστοιχα) σε παράγοντες άλλους από εκείνους 
που προσδιορίζουν τη συνολική αύξηση του πληθυσμού της χώρας. 
Αντίθετα, η αύξηση του πληθυσμού σε όλες τις άλλες περιφέρειες θα ή
ταν μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν ειδικοί παράγοντες, που να εξουδετε
ρώνουν την επίδραση των γενικών παραγόντων αύξησης του πληθυ
σμού της χώρας. 

Σημαντική αδυναμία της λογιστικής αυτής μεθόδου είναι ότι δεν 
προσφέρεται για να εξειδικεύσει τους παράγοντες των περιφερειακών 
διαφοροποιήσεων στη μεταβολή του πληθυσμού. Η ανάλογη όμως διά
σπαση με τη μέθοδο αυτή της φυσικής αύξησης και της μετακίνησης 
του πληθυσμού παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης, τουλάχιστον ως 
προς το σχετικό βάρος των δύο αυτών μεταβλητών στο τμήμα εκείνο 
της μεταβολής του πραγματικού πληθυσμού που δεν εξηγείται από τη 
γενική τάση των δημογραφικών εξελίξεων της χώρας. Στον Πίνακα 25 
εμφανίζονται μόνο οι μεταβολές των τριών μεταβλητών που αποκλί
νουν από τη γενική τάση εξέλιξης της. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Συμμετοχή και απόκλιση των περιφερειών ως προς τη μεταβολή 
του συνολικού πληθυσμού της χώρας 1971—1981 

(σε χιλ. άτομα) 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά 
και Νησιά 
Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος 
και Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

Μεταβολή 
πληθυσμού 

972 

606 

220 

11 
36 
11 
45 
18 
16 
9 

Μεταβολή λόγω 
συμμετοχής 
εξέλιξη του 

θυσμού της 

972 

376 

163 

142 
73 
46 
51 
47 
37 
37 

στην 
πλη-

χώρας 

Μεταβολή που οφεί
λεται στην απόκλιση 
από την εξέλιξη του 
πληθυσμού της χώρας 

0 

+230 

+57 

-131 
-37 
-35 

- 6 
-29 
- 2 1 
- 2 8 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού 1971 και 1981. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στην περιφέρεια της Ανατολικής 
Στερεάς και Νησιών το 43% (99 χιλ. από τις 230 χιλ.) της απόκλισης 
από τη γενική εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού μπορεί να εξηγηθεί 
από τη μεγαλύτερη φυσική αύξηση του και το υπόλοιπο 57% (131 χιλ. 
από τις 230 χιλ.) από τη διαφοροποίηση, σε σχέση με το μέσο όρο της 
χώρας, της καθαρής εισροής πληθυσμού είτε από άλλες περιφέρειες, εί
τε από το εξωτερικό. Στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία η διαφορο
ποίηση της φυσικής αύξησης προσθέτει αντίστοιχα 26% στην απόκλιση 
του πραγματικού πληθυσμού, ενώ η σχετική εισροή πληθυσμού προ
σθέτει το υπόλοιπο 74%. Στις περιφέρειες εξάλλου της Θεσσαλίας, της 
Κρήτης, της Ηπείρου και της Θράκης, η διαφοροποίηση στην καθαρή 
έξοδο του πληθυσμού είναι εκείνη που κυρίως συμβάλλει στην αρνητι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

Απόκλιση περιφερειών ως προς την πραγματική μεταβολή του πληθυσμού, 
τη φυσική αύξηση και τη μετακίνηση 1971—1981 

(σε χιλ. άτομα) 

Απόκλιση Απόκλιση Απόκλιση 
ως προς την ως προς τη ως προς τη 

Περιφέρειες πραγματική φυσική μετακίνηση 
μεταβολή αύξηση (εσωτ. & εξωτ. 

της χώρας) 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & Νησιά 
Κεντρική & Δυτική Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

0 

+230 
+57 

-131 
- 3 7 
-35 

- 6 
-29 
- 2 1 
- 2 8 

0 

+99 
+ 15 
-70 

+2 
-14 -

+ 1 
- 1 0 

- 2 
- 2 1 

0 

+ 131 
+42 
- 6 1 
-39 
- 2 1 

- 7 
-19 
-19 

- 7 

Πηγή: Πίνακες 5 και 22. 

κή απόκλιση του πραγματικού πληθυσμού των περιφερειών από τη γε
νικότερη τάση. 

Τέλος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η μεγαλύτερη συμβολή 
στην αρνητική απόκλιση του πληθυσμού προέρχεται από τη σχετικά 
μεγάλη διαφοροποίηση της περιφέρειας στη φυσική αύξηση του πληθυ
σμού. 

4.3. Φυσική αύξηση πληθυσμού 

4.3.1. Παράγοντες καθορισμού γεννητικότητας και θνησιμότητας 

Οι διαφορές στη φυσική αύξηση του πληθυσμού μεταξύ περιφε-
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ρειών πηγάζουν από τη μακροχρόνια λειτουργία δημογραφικών νομο
τελειών ή την επανάληψη ή ακόμη την αιφνίδια εμφάνιση ποικίλων 
φαινομένων και γεγονότων. Οι εξελίξεις αυτές έχουν επιπτώσεις είτε 
στο βαθμό γονιμότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού, είτε στο ύ-
ψος του πραγματικού πληθυσμού, που με τη σειρά του επηρεάζει τις 
«ζωτικές» μεταβλητές των δημογραφικών εξελίξεων. Πέρα από το πρα
κτικά ανεξιχνίαστο πλέγμα των κοινωνικών και οικονομικών παραγόν
των που επηρεάζουν το επιθυμητό μέγεθος της οικογένειας, γεγονότα, 
όπως πόλεμοι ή επιδημίες μπορούν να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στη φυσική αύξηση του πληθυσμού κάθε περιφέρειας. 

Σημαντική όμως σημασία, στην περιφερειακή διαφοροποίηση της 
φυσικής αύξησης του πληθυσμού, έχει για την Ελλάδα η πολύ μεγάλη 
μεταπολεμική εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού και η έντονη εξω
τερική μετανάστευση της τελευταίας 25ετίας, που επηρέασαν δυσανάλο
γα τις διάφορες περιφέρειες της χώρας. 

Το ποσοστό όμως της φυσικής αύξησης (γεννήσεις μείον θάνατοι 
ανά 1000 κατοίκους) επηρεάζεται σημαντικά από τη σύνθεση του πλη
θυσμού κατά ηλικία, έτσι ώστε περιφέρειες που μπορεί να έχουν ίση 
γονιμότητα, να έχουν διαφορετική φυσική αύξηση, λόγω σημαντικής 
διαφοροποίησης των ηλικιών, π.χ., η περιφέρεια με το μεγαλύτερο γη-
ρασμό πληθυσμού να έχει μικρότερη φυσική αύξηση. Κατά συνέπεια, 
ενώ το ποσοστό της φυσικής αύξησης του πληθυσμού σε μια περιφέ
ρεια μπορεί να δείχνει τη σχετική δυνατότητα της περιφέρειας να ανα
νεώνει τον πληθυσμό της, δεν δείχνει εντούτοις τη διαφοροποίηση στη 
συμπεριφορά και τη στάση των ατόμων αναπαραγωγικής ηλικίας για 
την απόκτηση τέκνων. 

Από αυτή την άποψη τα «ζωτικά» δημογραφικά μεγέθη εκφράζον
ται, αφενός μεν με το δείκτη γονιμότητας που μετριέται από τον αριθμό 
των γεννήσεων ανά 1000 γυναίκες παραγωγικής ηλικίας, 15-44 ετών (ή 
15-49 ετών), και αφετέρου με ένα σταθμικό δείκτη θνησιμότητας. Για 
τον υπολογισμό του τελευταίου ο οποίος επηρεάζεται ασφαλώς, πλην 
των άλλων, κυρίως από τη σύνθεση κατά ηλικία του πληθυσμού, αν
τιπροσωπευτικότερος δείκτης είναι ένας δείκτης θνησιμότητας που προ
κύπτει από τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας με κατάλλη
λη στάθμιση, ανάλογα με τη σχετική σημασία κάθε ηλικίας στο σύνολο 
του πληθυσμού ηλικιών και το φύλο με στάθμιση της περιφέρειας. 

Όπως υποστηρίζεται, η πτώση της γονιμότητας του πληθυσμού 
οφείλεται γενικά στην οικονομική ανάπτυξη και τις κοινωνικές μεταβο-
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λές. Εξελίξεις όπως η μετάβαση μιας κοινωνίας από τη γεωργική της 
μορφή προς την αστικοποίηση και η ταυτόχρονη αναδιάρθρωση της 
απασχόλησης προς αστικές δραστηριότητες, η βελτίωση των αμοιβών 
εργασίας και οι αυξανόμενες ευκαιρίες αστικής απασχόλησης ευνοούν 
τόσο την πτώση της μέσης γονιμότητας στη χώρα, όσο και την περιφε
ρειακή διαφοροποίηση της. Πρόσθετοι ακόμη κοινωνικοί παράγοντες 
που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της γυναίκας και επηρεά
ζουν, μαζί με τους οικονομικούς παράγοντες, τη μέση ηλικία γάμων 
και τη σταθερότητα των τελευταίων, οδηγούν σε μείωση του αριθμού 
των γεννήσεων ανά γυναίκα παραγωγικής ηλικίας. 

Έχει παρατηρηθεί πάντως ότι, παρά την ιστορική πτώση της γονι
μότητας σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχει 
μια τάση σύγκλισης των περιφερειακών διαφορών μέσα στις χώρες, όχι 
μόνο προς το μέσο επίπεδο της χώρας, αλλά ακόμη προς ένα διεθνές 
πρότυπο1. 

Πέρα όμως από τις διαφορές στη γονιμότητα των περιφερειών, έ
χουν διαπιστωθεί (σε άλλες χώρες) και διαφορές στη γονιμότητα μετα
ξύ επαγγελματικών κατηγοριών. Έχουν παρατηρηθεί χαμηλότερα πο
σοστά γονιμότητας, π.χ., στους υπαλλήλους γραφείου και τους δημό
σιους υπαλλήλους2. 

Για την ιστορική εξέλιξη των δημογραφικών μεταβλητών έχουν δο
θεί διάφορες θεωρητικές ερμηνείες. Κατά μια θεωρητική προσέγγιση, οι 
δημογραφικές εξελίξεις διέρχονται από τρεις ιστορικές φάσεις: ι) την 
πρωτόγονη φάση, όπου τόσο η θνησιμότητα, όσο και η γεννητικότητα 
είναι σχετικά υψηλές και η αύξηση του πληθυσμού προσδιορίζεται κυ
ρίως από τη θνησιμότητα, που με τη σειρά της επηρεάζεται από τα μέ
σα διατροφής, ιι) την ενδιάμεση φάση, όπου θνησιμότητα και γεννητι
κότητα πέφτουν, ενώ η αύξηση του πληθυσμού εξαρτάται από τον 
αριθμό των γάμων που αντιστοιχούν σε ένα σταθερό βιοτικό επίπεδο, 
ιιι) τη σύγχρονη δημογραφική φάση, σύμφωνα με την οποία θνησιμό
τητα και γεννητικότητα βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και η 
αύξηση του πληθυσμού παύει να προσδιορίζεται από οικονομικούς 
παράγοντες3. 

1. Βλέπε Lee, W.R. (ed.), European Demography and Economic Growth, London, 
Groom Helm, 1979, σ. 24. 

2. Lee, ό.π., σ. 88. 
3. Andorka, R., Determinants of Fertility in Advanced Societies, London, Methuen 

and Co Ltd., 1978, σ. 18 που αναφέρεται στο Landry (1934, 1945). 
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Η πτώση της γονιμότητας συσχετίζεται με γενικότερες οικονομικές 
και κοινωνικές μεταβολές. Στις πρωτόγονες γεωργικές κοινωνίες όπου 
η οικογένεια αποτελεί σημαντική παραγωγική μονάδα και ταυτόχρονα 
πηγή ασφάλειας για τα μέλη της, απαιτούνται πολυμελείς οικογένειες, 
οι οποίες ενισχύονται και από το γεγονός ότι οι γυναίκες παραμένουν 
στο σπίτι, γιατί δεν έχουν ευκαιρίες εργασίας έξω από αυτό. Αντίθετα 
στις αστικές κοινωνίες, όπου η παραγωγή είναι περισσότερο οργανωμέ
νη και επομένως εξαρτημένη και ατομικιστική, ενώ η εκπαίδευση απαι
τεί σημαντική αφιέρωση χρόνου και σχετικά υψηλές δαπάνες, το οικο
νομικό βάρος της απόκτησης πολλών παιδιών γίνεται υψηλό1. 

Υπάρχει ένας αριθμός θεωριών που προσπαθούν να εξηγήσουν τη 
γονιμότητα με οικονομικές έννοιες, ώστε να καταλήγουν να θεωρούν 
τα τέκνα ως «καταναλωτικό αγαθό» και να τα εντάσσουν στο γνωστό 
διάγραμμα των συνήθων καμπυλών αδιαφορίας αντιπαραθέτοντας την 
απόκτηση τέκνων με την κατανάλωση όλων των υλικών αγαθών. 

Αν και η θεωρητική αυτή άποψη αντικρούεται, τα επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούνται για την αντίκρουση αυτή εξακολουθούν να είναι οι
κονομολογικά. Κατά την προσέγγιση αυτή «η τιμή» της απόκτησης τέ
κνων δεν είναι ενιαία για όλους, αλλά είναι υψηλότερη για οικογένειες 
σχετικά υψηλότερων εισοδημάτων και κοινωνικής κατάστασης, λόγω 
των μεγαλύτερων θυσιών που θα υποστούν για την ανάπτυξη και μόρ
φωση των παιδιών, καθώς και του περιορισμού της δικής τους ελευθε
ρίας, στον οποίο προσδίδουν μεγάλη σημασία. Αυτό εξηγεί και το γε
γονός ότι ο αριθμός των τέκνων μειώνεται, όσο αυξάνεται το εισόδημα 
και η κοινωνική θέση των ατόμων. 

Με ανάλογη τεχνική επιχειρηματολογία υποστηρίζεται ότι η από
κτηση παιδιών δημιουργεί «οικονομική χρησιμότητα» υπό διάφορες 
μορφές: η καταναλωτική χρησιμότητα που αναφέρεται στην ευχαρίστη
ση των γονέων από την ύπαρξη των παιδιών, η εισοδηματική χρησιμό
τητα που αντικατοπτρίζεται στη συμβολή των τέκνων στην αύξηση του 
οικογενειακού εισοδήματος, και η ασφαλιστική χρησιμότητα, που απο
βλέπει στην στήριξη των γονέων από τα παιδιά τους, ιδιαίτερα όταν γε
ράσουν. Η δημιουργία όμως των χρησιμοτήτων αυτών συνεπάγεται και 
ορισμένο κόστος, που αποτελείται από τις δαπάνες ανατροφής των παι
διών και το διαφυγόν εισόδημα ή τις διαφυγούσες ευκαιρίες των γο
νέων, εξαιτίας της υποχρέωσης φροντίδας των παιδιών. 

1. Andorka, ό.π., σσ. 19-20. 
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Όπως υποστηρίζεται, η χρησιμότητα αυτή υπό τις διαφορετικές 
μορφές της βαίνει φθίνουσα, ενώ το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται όσο 
αυξάνει το εισόδημα λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου παραμονής 
των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχετικά μικρότερη διάρ
κεια παραγωγικής εργασίας. Επιπλέον, τα παιδιά γονιών με σχετικά 
υψηλότερα εισοδήματα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν άλλες πηγές 
προστασίας για αυτούς1. 

Από την άλλη μεριά, η πτώση της θνησιμότητας πηγάζει από ποικί
λους παράγοντες, όπως η βελτίωση στη διατροφή του πληθυσμού, 
ιδίως των νεαρότερων ηλικιών, η βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και της προσωπικής υγιεινής των ατόμων, η εξαφάνιση ή η 
μείωση της επίδρασης ορισμένων ασθενειών και ιδιαίτερα επιδημιών, 
που οδηγούσε στο θάνατο μεγάλο αριθμό ατόμων2. Οι παράγοντες αυ
τοί δεν μπορούν εύκολα να αντισταθμιστούν από τις αυξανόμενες αιτίες 
θανάτου του σύγχρονου πολιτισμού. 

Η ιστορική εξέλιξη του αριθμού των γεννήσεων και των θανάτων 
σε μια περιφέρεια είναι μεταξύ άλλων και αποτέλεσμα των επιπτώσεων 
του πληθυσμού που μετακινήθηκε προς ή από την περιφέρεια (πρόσθε
τες γεννήσεις και θάνατοι από την είσοδο και μείωση τους από την έξο
δο πληθυσμού). Σε περιόδους υψηλών μετακινήσεων η επίδραση αυτή 
μπορεί να είναι σημαντική, κατά συνέπεια είναι σκόπιμο3 να μετρηθεί, 
ώστε να διαπιστωθούν οι έμμεσες συνέπειες στη γεννητικότητα και τη 
θνησιμότητα του πληθυσμού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έντονες 
εκροές πληθυσμού προς το εξωτερικό, που συνεπάγονται μείωση της 
γεννητικότητας όχι μόνο στο περιφερειακό, αλλά και στο εθνικό επίπεδο. 

1. Για μια σύντομη επισκόπηση των οικονομικών θεωριών της γονιμότητας, βλέ
πε Andorka, ό.π., σσ. 27-38. 

2. Βλέπε π.χ. Lee, ό.π., σ. 15. 
3. Ο Greenberg et al. (βλ. Greenberg, M.R. et al., Locai Population and Employ

ment Projection Techniques, New Brunswick, N.J., The Center for Urban Policy Re
search, 1978, σ. 10) αναφέρει ότι ο Isard, (βλ. Isard, W., Methods of Regional Analy
sis: An Introduction to Regional Science, by W. Isard in association with David Bra-
nihall and Others, Cambridge, Published jointly by Techology Press of the MIT and 
Willey, N.Y., 1960) παρατηρεί ότι ο υπολογισμός της μετακίνησης πληθυσμού ως 
«υπολοίπου» (αν δηλαδή από τη μεταβολή του πληθυσμού σε μια χρονική περίοδο 
αφαιρεθεί η φυσική αύξηση του), οδηγεί σε υποεκτίμηση της μετακίνησης, γιατί δεν 
συνυπολογίζεται ως πρόσθετη μετακίνηση η φυσική αύξηση που θα προερχόταν από 
τους μετακινούμενους. 
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Ο στατιστικός «εξαγνισμός» της φυσικής αύξησης του πληθυσμού 
από την επίδραση της εσωτερικής μετακίνησης και της εξωτερικής με
τανάστευσης και παλιννόστησης μπορεί να γίνει ως εξής: Υποθέτομε ό
τι Mjt εκφράζει τον αριθμό των ατόμων που εισήλθαν (+) στην περιφέ
ρεια j ή εξήλθαν (—) από αυτή κατά το έτος t, γ t την αντίστοιχη φυσι
κή αύξηση1 του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι σε 1000 κατοί
κους), Τ η τον αριθμό των ετών της χρονικής περιόδου στην οποία ανα
φέρεται η μετακίνηση και IIj τον πληθυσμό της περιφέρειας j στο έτος 
βάσης. Με τη βοήθεια των συμβόλων αυτών το ποσοστό της φυσικής 
μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του πληθυσμού οφείλεται στη μετακί
νηση αυτού προς ή από τη j περιφέρεια στην περίοδο t έως t+n δίνεται 
από τον τύπο: 

2> j tM j tT n_ t 

(ΐ) Φ Τ - ^ 

και ο απόλυτος αριθμός της διαφοράς γεννήσεων-θανάτων που οφείλε
ται στη μετακίνηση δίνεται από: 

& n J o of=|;Y j t M j t T n _ t 

Επειδή όμως το γ και/ή το Μ είναι ενδεχόμενο να μην είναι γνωστό 
για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, αλλά είναι γνωστός ο μέσος ετή
σιος όρος αυτών, ο τύπος (1) μπορεί να τροποποιηθεί, ως εξής: 

st=n \ sx=n \ 

Μ Y j ( l M j t ) ( V T n _ t ) 
(3) Of = ——>=' nil: 

Jo 

1. Η εφαρμογή του γj σε άτομα που εισήλθαν από άλλη περιφέρεια ή από το εξω
τερικό, που τυχόν διέπονται από διαφορετικά ποσοστά γεννητικότητας και θνησιμότη
τας, υποκρύπτει την υπόθεση ότι οι μετακινούμενοι προσαρμόζονται στις ζωτικές πα
ραμέτρους της περιφέρειας που εισήλθαν. 
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ο τύπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως είναι αυτονόητο, εναλ
λακτικά για τον υπολογισμό της επίδρασης στη φυσική αύξηση, χωρι
στά της εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού και της εξωτερικής 
μετανάστευσης και παλιννόστησης. 

Κατ' ακολουθία το ποσοστό της φυσικής αύξησης του πληθυσμού 
σε μια χρονική περίοδο, στην περιφέρεια j , απαλλαγμένο (—) ή ενισχυ
μένο (+) από την επίδραση των πληθυσμιακών μετακινήσεων (Φ'ρ εκ
φράζεται από: 

(4) φ)=φί ± (Φ'σ+Φ'ξ), 

όπου Φ: είναι το ποσοστό φυσικής αύξησης της περιφέρειας j όπως δί
νεται στις στατιστικές για την περίοδο (μέσος όρος) t έως tn και Φεα και 
Φε$ είναι αντίστοιχα τα ποσοστά φυσικής αύξησης που οφείλονται στην 
εσωτερική μετακίνηση και την εξωτερική μετανάστευση και παλιννό
στηση, όπως υπολογίζονται εναλλακτικά από τον τύπο (3). 

Ο υπολογισμός της απώλειας ή της ενίσχυσης της φυσικής αύξη
σης του πληθυσμού των περιφερειών λόγω μετακινήσεων με τη βοή
θεια των πιο πάνω τύπων, γίνεται για την περίοδο 1961-1971 της έντο
νης μετανάστευσης, αλλά και καθ' όλες τις ενδείξεις σημαντικής εσωτε
ρικής μετακίνησης και για την περίοδο 1971-1981 της έντονης καθαρής 
παλιννόστησης (Πίνακας 25). 

Στην περίοδο 1961-1970 πραγματοποιήθηκε ένα καθαρό υπόλοιπο 
εξόδου πληθυσμού από τη χώρα, ανερχόμενο σε 460 χιλ. άτομα, ενώ 
αντίθετα στην περίοδο 1971-1980 το ρεύμα των μετακινήσεων αντε-
στράφη με αποτέλεσμα την καθαρή εισροή 330 χιλ. ατόμων1 στη χώρα. 
Από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, είναι επίσης δυνατόν να υπολογι
στεί η καθαρή εισροή ή εκροή πληθυσμού κατά περιφέρεια, χωρίς όμως 
να είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ μετακίνησης προς ή από το εξωτερι
κό και των μετακινήσεων μεταξύ περιφερειών. Εφαρμόζοντας τους πιο 
πάνω τύπους υπολογίζεται η κοινή καθαρή ωφέλεια στη φυσική αύξη
ση σε μια περιφέρεια από την είσοδο πληθυσμού ή η απώλεια στη φυ
σική αύξηση από την έξοδο του ταυτόχρονα και για τις δύο μορφές με
τακινήσεων. 

1. Στο μέγεθος αυτό περιλαμβάνεται και ένας άγνωστος αριθμός αλλοδαπών που 
εγκαταστάθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από τις χώρες της Μέσης Ανατο
λής. 
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Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς, στην περίοδο 1961-1970 
της μεγάλης εξωτερικής μετανάστευσης, η χώρα, με την απώλεια των 
400 χιλ. ατόμων που μετανάστευσαν, έχασε1 επιπρόσθετα άλλες 25 χιλ. 
άτομα που θα ήταν το καθαρό αποτέλεσμα των γεννήσεων και θανάτων 
από τον πληθυσμό που εγκατέλειψε τη χώρα, μετά την αφαίρεση της 
διαφοράς γεννήσεων θανάτων από τον πληθυσμό που εισήλθε στη χώ
ρα. Στην απώλεια αυτή περιλαμβάνεται επίσης και η καθαρή φυσική 
αύξηση του συνολικού πληθυσμού που προέρχεται από τη μετακίνηση 
μεταξύ περιφερειών, δεδομένης της σημαντικής διαφοροποίησης της 
γεννητικότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού μεταξύ αυτών. 

Εκτός από την Ανατολική Στερεά και Νησιά, που στην περίοδο 
1961-1970 είχε πρόσθετη ωφέλεια στη φυσική αύξηση του πληθυσμού 
της 22 χιλ. άτομα, κυρίως από την εισροή πληθυσμού από άλλες περι
φέρειες, οι άλλες 8 περιφέρειες είχαν απώλεια στη φυσική αύξηση του 
πληθυσμού τους μεταξύ 2 χιλ. και 13 χιλ. ατόμων από την εσωτερική 
και εξωτερική μετακίνηση του πληθυσμού, πέρα φυσικά από την απώ
λεια των ίδιων των μετακινουμένων (Πίνακας 26). 

Αντίθετα με την προηγούμενη περίοδο, στη διάρκεια 1971-1981 της 
καθαρής παλιννόστησης, η ομάδα των παλιννοστούντων ενίσχυσε τη 
φυσική αύξηση του πληθυσμού της χώρας κατά 12 χιλ. άτομα. Ανάμε
σα στις περιφέρειες, οι δύο πρώτες είχαν πρόσθετη σχετική αύξηση 16 
χιλ. άτομα, λόγω της διπλής εισροής πληθυσμού προς αυτές τόσο από 
το εξωτερικό, όσο και από τις άλλες περιφέρειες της χώρας, ενώ όλες 
οι άλλες περιφέρειες είχαν μειωμένη φυσική αύξηση, γιατί προφανώς 
την επίδραση από την είσοδο των παλιννοστούντων σ' αυτές εξουδετέ
ρωσε μεγαλύτερη εκροή πληθυσμού προς τις δύο πρώτες περιφέρειες 
(Πίνακας 26). 

Για να εξηγηθεί, όσο είναι δυνατόν, και η φύση των παραγόντων 
που διαμόρφωσαν τις περιφερειακές διαφορές στη φυσική αύξηση του 
πληθυσμού, των οποίων η επίδραση είναι ενσωματωμένη στα Φ ε σ και 
Φε^ θα εφαρμοστεί η μέθοδος «συμμετοχής και απόκλισης» όπως σκια
γραφήθηκε πιο πάνω, και αναπτύσσεται διεξοδικά στο Μέρος Β της με
λέτης. Ορίζοντας ΦΧ το ποσοστό της φυσικής αύξησης του πληθυσμού 
ολόκληρης της χώρας και Φ ε σ και Φ ^ , αντίστοιχα, τα ποσοστά φυσι-

1. Η απώλεια πρέπει να είναι στην πραγματικότητα ακόμα μεγαλύτερη λόγω του 
ότι οι μεταναστεύσαντες είναι γενικά νεώτερης μέσης ηλικίας από ό,τι ο πληθυσμός 
της χώρας. 
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κής αύξησης που οφείλονται στην εσωτερική μετακίνηση και εξωτερική 
μετανάστευση και παλιννόστηση, το συνολικό ποσοστό της φυσικής 
αύξησης του πληθυσμού της περιφέρειας j , Oj διασπάται στο τμήμα 
που εξηγείται από τη «συμμετοχή» της περιφέρειας στη συνολική φυσι
κή αύξηση της χώρας και στο υπόλοιπο που οφείλεται στην «απόκλι
ση» της περιφέρειας από την εξέλιξη για όλη τη χώρα. Εκείνο δηλαδή 
το ποσοστό που αποδίδεται σε κοινούς για όλες τις περιφέρειες παρά
γοντες και εκείνο που αποδίδεται σε ειδικές για κάθε περιφέρεια συνθή
κες και εξελίξεις. Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή 

Φ) = Φ χ + (φί - Φ χ ) 

Η έκφραση (Φ — Φχ) περικλείει, όπως είναι φυσικό, την επίδραση 
διαφόρων παραγόντων, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είναι εύ
κολο να σταθμιστούν. Είναι όμως δυνατόν να διαχωριστούν οι επιπτώ
σεις των πληθυσμιακών μετακινήσεων αναπτύσσοντας τη διαφορά (Φ= 
- ΦΧ) ως εξής: 

(5) ( Φ - Φ χ ) = {Φϋ·-(Φ]σ+Φ]ξ)1 -

- {Φχ - (Φχ

εσ + Φεξ)} + (Φ ε σ - Φχ

εσ) + (Φ ε ξ - Φ ε ξ ) 

Στην ταυτότητα (5), ο όρος (Φ ε σ — Φ ε σ ) αποτελεί την απόκλιση της 
φυσικής αύξησης της περιφέρειας j από εκείνη της χώρας1, που εξηγεί
ται από την εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού και αντίστοιχα ο ό
ρος (Φε^—Φε^) την απόκλιση που οφείλεται στην εξωτερική μετανά
στευση ή παλιννόστηση. Όπως στην περίπτωση των τύπων (1) και (3), 
τα Φ ε σ και Φ ε^ υπολογίζονται εναλλακτικά από τον τύπο: 

j 

Π Χ 

1. Το Φ£σ εκφράζει την επίδραση στη φυσική αύξηση του πληθυσμού της χώρας 
της ανακατανομής του πληθυσμού μεταξύ περιφερειών, ενώ το Φ^ αντικατοπτρίζει 
την επίδραση της μεταβολής του πληθυσμού της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και την 
περιφερειακή προέλευση της μεταβολής αυτής. 
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όπου Π χ είναι ο πληθυσμός της χώρας στο έτος βάσης. Αντικαθιστών
τας το «εσ» με το «εξ» στο (6) δίνει τον τύπο για το Φ^. 

Μετά τον προσδιορισμό της επίδρασης της μετακίνησης του πληθυ
σμού στη φυσική αύξηση του, εφαρμόζοντας τους τύπους (5) και (6) 
υπολογίζεται, όπως και στην περίπτωση της πραγματικής αύξησης του 
πληθυσμού, ο βαθμός ομοιομορφίας (συμμετοχής) και η επίδραση ειδι
κών κατά περιφέρεια παραγόντων (απόκλιση) στη διαφοροποίηση της 
φυσικής αύξησης μεταξύ περιφερειών. 

Όπως δείχνει ο Πίνακας 27, η θετική απόκλιση στη φυσική αύξηση 
της περιφέρειας Α (στήλη 5), στην περίοδο 1961-1970, δηλαδή η σχετι
κά υψηλότερη φυσική αύξηση αυτής σε σύγκριση με εκείνη του συνό
λου της χώρας, υπερκαλύπτεται από την απόκλιση που δημιουργεί για 
την περιφέρεια η σχετική εξέλιξη των πληθυσμιακών μετακινήσεων με
ταξύ της περιφέρειας αυτής και των άλλων περιφερειών (στήλη 7). Με 
άλλα λόγια, χωρίς τη μετακίνηση του πληθυσμού στην περίοδο 1961-
1970, η φυσική αύξηση του πληθυσμού της περιφέρειας Α θα ήταν μι
κρότερη από το μέσο όρο της χώρας (στήλη 9), η επίδραση δηλαδή 
των «λοιπών» ειδικών παραγόντων θα είχε μειωτική επίπτωση στη φυ
σική αύξηση του πληθυσμού της περιφέρειας. Αντίθετα, κατά την πε
ρίοδο 1971-1980, όπου η εισροή πληθυσμού στην πρώτη περιφέρεια ή
ταν πολύ μικρότερη, η θετική απόκλιση της φυσικής αύξησης της περι
φέρειας οφείλεται κυρίως στους λοιπούς λόγους και πολύ λίγο στη με
τακίνηση πληθυσμού προς αυτήν. 

Στην περιφέρεια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας από την 
άλλη μεριά, και στις δύο ΙΟετίες η απόκλιση στη φυσική κίνηση κυ
ριαρχείται από τους λοιπούς λόγους και όχι από τις μετακινήσεις πλη
θυσμού. Τέλος, οι περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς, 
Ανατολικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Νησιών Ανατολικού Αιγαίου, εί
χαν και στις δύο περιόδους αρνητική απόκλιση στη φυσική τους αύξη
ση, σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας. Στις περιφέρειες αυτές εκτός 
από την Ανατολική Μακεδονία, μόνο για την πρώτη περίοδο, οι απο
κλίσεις ήταν αρνητικές τόσο λόγω εξόδου πληθυσμού, όσο και για τους 
λοιπούς λόγους, με εντονότερη γενικά την επίπτωση της μετακίνησης 
στην πρώτη ΙΟετία και των λοιπών παραγόντων στη δεύτερη. 

Από τις υπόλοιπες περιφέρειες, η Θεσσαλία είχε και στις δύο περιό
δους θετική απόκλιση στη φυσική αύξηση, με αρνητική συμβολή σ' αυ
τήν της εξόδου πληθυσμού και θετική και μεγαλύτερη συμβολή των 
λοιπών λόγων. Η περιφέρεια της Κρήτης είχε αρνητική απόκλιση στην 
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πρώτη και θετική στη δεύτερη ΙΟετία, με αρνητική συμβολή και στις 
δύο περιπτώσεις των πληθυσμιακών μετακινήσεων. Τέλος, η Θράκη, 
αντίθετα από την Κρήτη, είχε θετική απόκλιση στην πρώτη και αρνητι
κή στη δεύτερη ΙΟετία, με αρνητική συμβολή και στις δύο περιόδους 
της μετακίνησης του πληθυσμού, αλλά με επικράτηση στην πρώτη ΙΟε
τία των λοιπών λόγων. 

Συμπερασματικά, από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι η φυσική 
αύξηση του πληθυσμού των περιφερειών Ανατολικής Στερεάς και Νη
σιών, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και στις δύο 
περιόδους, της Κρήτης στη δεύτερη περίοδο και της Θράκης στην 
πρώτη περίοδο, ενισχύεται από ειδικούς παράγοντες, ενώ σε όλες τις 
άλλες περιφέρειες, η φυσική αύξηση αποδυναμώνεται από ειδικούς πα
ράγοντες, σε σύγκριση πάντοτε με το μέσο όρο της φυσικής αύξησης 
της χώρας ολόκληρης. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποδυνάμωσης 
της φυσικής αύξησης, οι πληθυσμιακές μετακινήσεις (έξοδος πληθυ
σμού) παίζουν ρόλο, όχι όμως το σπουδαιότερο, στις σχετικές αποκλί
σεις των περιφερειών. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι πλη
θυσμιακές μετακινήσεις θα έχουν αλυσιδωτές συνεχείς δυσμενείς επι
δράσεις στη μελλοντική εξέλιξη της φυσικής αύξησης του πληθυσμού 
των περιφερειών, αν ληφθούν υπόψη οι απώλειες δευτέρου κ.ο.κ. βαθ
μών, που οφείλονται στις πληθυσμιακές αποκλίσεις πρώτου βαθμού 
από τους πρώτους μετακινουμένους. 

4.3.2. Στατιστική εκτίμηση γεννητικότητας πληθυσμού 

Στη διεθνή βιβλιογραφία1 έχει γίνει προσπάθεια προσδιορισμού των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη γεννητικότητα του πληθυσμού και 
εκτίμηση της σχετικής σημασίας καθενός απ' αυτούς. Έχει βρεθεί ότι 
σημαντικό ρόλο παίζουν διάφοροι οικονομικοί παράγοντες όπως το κα
τά κεφαλή εισόδημα, ο γεωργικός ή βιομηχανικός χαρακτήρας της κοι
νωνίας, το επίπεδο μόρφωσης του πληθυσμού, ο βαθμός ανάμιξης των 
γυναικών στην αγορά εργασίας κ.ά. 

Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν διαστρωματικά στοιχεία (νομών) 
για το 1961 και 1971 για την εκτίμηση της σημασίας μιας σειράς οίκο

ι. Βλέπε Andorka για παλινδρομήσεις γεννητικότητας για διάφορες χώρες. 
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νομικών παραγόντων στη γεννητικότητα του πληθυσμού1. Τα αποτελέ
σματα των εκτιμήσεων αυτών έδειξαν ότι το οικογενειακό εισόδημα έ
χει θετική επίδραση στη γεννητικότητα, με ελαστικότητες 0,20 και 0,32 
αντίστοιχα για το 1961 και 1971, η εκπαίδευση των γυναικών αρνητική 
επίδραση, η εργασία της γυναίκας αρνητική επίδραση, ενώ η αστικο
ποίηση του πληθυσμού έδωσε αμφίβολα αποτελέσματα. Παρέχονται τέ
λος ορισμένες ενδείξεις ότι η μετανάστευση της περιόδου 1961-1971 
επηρέασε τη γεννητικότητα του 1971. 

Από πλευράς γενικότερης συμπεριφοράς, η σχετική εξίσωση έδειξε 
μια σταθερότητα, αν και όχι για όλες τις μεταβλητές, μεταξύ 1961 και 
1971, το R2 ήταν όμως σχετικά χαμηλό 0,5-0,6, ώστε η εξίσωση να 
«ερμηνεύει» μόνο το ήμισυ περίπου της διαφοράς της γεννητικότητας 
μεταξύ νομών. Η εξίσωση είχε ακόμη σχετικά υψηλό σταθερό όρο, πα
ρέχοντας την ένδειξη ότι υπάρχει σημαντική αυτονομία στη διαφορο
ποίηση της γεννητικότητας μεταξύ νομών. 

Άλλες διαστρωματικές εξισώσεις2 (με παρατηρήσεις γεωγραφικών 
διαμερισμάτων ή νομών για το 1961) με ορισμένες διαφορετικές ανε
ξάρτητες μεταβλητές, έδειξε ότι το κατά κεφαλή προϊόν δεν αποτελεί 
σταθερό παράγοντα επηρεασμού της γεννητικότητας, ενώ την ουσιαστι
κότερη αρνητική επίδραση έχει το ποσοστό των εγγραμμάτων επί του 
συνολικού πληθυσμού. Θετική εξάλλου επίδραση ασκεί το ποσοστό 
πληθυσμού αναπαραγωγικών ηλικιών (15-44 ετών και των δύο φύλων). 
Επειδή όμως η ομάδα αυτή του πληθυσμού επηρεάζεται σε τελική ανά
λυση έντονα από τη μετανάστευση, είναι ουσιαστικά η τελευταία που, 
ιδιαίτερα σε ορισμένους νομούς, επηρεάζει σημαντικά τη γεννητικότη
τα. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι εξισώσεις αυτές, όπως και στις 
εκτιμήσεις Βολουδάκη, «εξηγούν» μόνο ένα σχετικά μικρό μέρος της 
διαφοροποίησης της γεννητικότητας μεταξύ νομών, δεδομένου ότι R2 

έχει τιμές, ανάλογα με την εξίσωση 0,25-0,47 (το αντίστοιχο εύρος με 
παρατηρήσεις γεωγραφικών διαμερισμάτων είναι 0,56-0,80). 

1. Voloudakis, Ε.Α., «Determinants of Fertility and Family Size in Greece: A 
Cross-section Econometric Analysis 1961, 1971» στο G. Siambos (ed.), Recent Popula
tion Change Calling for Policy Action, NSSG and European Centre for Population 
Studies, 4th European Population Seminar, 2-5 October 1979 in Athens, Athens 1980, 
σσ. 116-121. 

2. Βλέπε Drakatos, C G , «The Determinants of Birth Rate in Developing Countries: 
An Econometric Study of Greece», Economic Development and Cultural Change, Vol. 
17, No 4, July 1969, σσ. 596-603. 
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Στην παρούσα μελέτη δοκιμάστηκαν τα δεδομένα των νομών του έ
τους 1981, με εξαρτημένη μεταβλητή τον αριθμό των γεννήσεων ανά 
1000 άτομα και ανεξάρτητες μεταβλητές, κατά διάφορους συνδυα
σμούς, το κατά κεφαλή προϊόν, το ποσοστό των απασχολουμένων στη 
γεωργία, το ποσοστό των αγραμμάτων και εναλλακτικά το ποσοστό της 
γυναικείας απασχόλησης στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, σε σχέση 
με το σύνολο της γυναικείας απασχόλησης. Τα αποτελέσματα δεν ήταν 
ικανοποιητικά ούτε από πλευράς σημαντικότητας των συντελεστών, ού
τε από_πλευράς επεξηγηματικής ικανότητας των εναλλακτικών εξισώ
σεων (R2 = -0,0..). 

Παρά την αρνητικότητά τους τα αποτελέσματα είναι πράγματι δια
φωτιστικά, αναφορικά με τη δυσκολία εξειδίκευσης των μεταβλητών 
που επηρεάζουν τη γεννητικότητα του πληθυσμού. Βέβαια σε κάποια έ
κταση, η συμπεριφορά των εξισώσεων είναι ενδεχόμενο να επηρεάζεται 
από το γεγονός ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι δια
χρονικά και τούτο γιατί οι μεταβολές της γεννητικότητας ακολουθούν 
μια μακροχρόνια διαδικασία και επηρεάζονται από τις διαχρονικές εξε
λίξεις διαφόρων μεγεθών, μεταξύ αυτών και εκείνων που χρησιμοποιή
θηκαν στις πιο πάνω εξισώσεις. Τα διαστρωματικά στοιχεία δεν δίνουν 
ασφαλώς τη δυνατότητα των δυναμικών αυτών συσχετίσεων και η στα
τική διαφοροποίηση της γεννητικότητας κατά νομό δεν μπορεί να εξη
γηθεί από την αντίστοιχη διαφοροποίηση των ανεξάρτητων μεταβλη
τών, η οποία έχει διαμορφωθεί στη διάρκεια του χρόνου από ποικίλους 
ή διάφορης έντασης κατά περιφέρεια παράγοντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

5.1. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Η εσωτερική μετακίνηση και η εξωτερική μετανάστευση του πληθυ
σμού διαμορφώνονται από ένα πλέγμα κοινωνικοοικονομικών παραγόν
των που ασκούν την επίδραση τους στις ροές του πληθυσμού μέσα σε 
μια χώρα και μεταξύ χωρών. Κατά κανόνα, η ίδια περίπου σειρά παρα
γόντων επηρεάζει και τα δύο είδη μετακινήσεων, υπάρχουν όμως και 
ορισμένοι ειδικότεροι και συνήθως μη οικονομικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν ξεχωριστά την εσωτερική και την εξωτερική μετακίνηση. 
Προβλήματα εκπαίδευσης, π.χ., οδηγούν σε μετακίνηση πληθυσμού όχι 
μόνον των σπουδαστών αλλά και μελών των οικογενειών τους προς 
την Αθήνα, ή άλλες πόλεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Σε αντίθεση με την εσωτερική μετακίνηση που είναι ανεμπόδιστη, η 
εξωτερική μετανάστευση δεν μπορεί να είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα 
ελεύθερης βούλησης, γιατί περιορίζεται από την κατά καιρούς πολιτική 
των χωρών εισδοχής. Το τελευταίο, πέρα από τους αυτόνομους οικονο
μικούς ή άλλους παράγοντες, που επηρεάζουν τη μετανάστευση, αποτε
λεί ένα σημαντικό στοιχείο που διαμορφώνει τη ροή των μετακινουμέ
νων. 

Είναι επίσης ενδεχόμενο να υπάρχει, ίσως άλλοτε εντονότερη και 
άλλοτε χαλαρότερη, αλληλεπίδραση της εσωτερικής μετακίνησης και 
της εξωτερικής μετανάστευσης. Είναι, π.χ., πολύ πιθανό, μεγάλη εκροή 
πληθυσμού από ορισμένες περιφέρειες της χώρας προς το εξωτερικό να 
είχε ως αποτέλεσμα την συγκράτηση της εκροής του πληθυσμού προς 
τις μεγαλύτερες πόλεις, ή και αντίστροφα ευκαιρίες ευνοϊκών οικονομι
κών εξελίξεων για την εσωτερική μετακίνηση να περιόρισαν την εξωτε
ρική μετανάστευση. 

Η διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια και για τις δύο μορφές μετα
κινήσεων. Για μεν την εσωτερική μετακίνηση η έμφαση δίνεται κυρίως 
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στη ροή πληθυσμού από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές, με 
ιδιαίτερη αναφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η βιβλιογραφία για 
την εξωτερική μετανάστευση, πέρα από τη βασική θεωρητική της προ
σέγγιση σε συνάρτηση με τη θεωρία του διεθνούς εμπορίου και τη με
τακίνηση συντελεστών της παραγωγής, μπορεί να διαφοροποιηθεί ιστο
ρικά και χωροταξικά, δύο όψεις που πολλές φορές συμπίπτουν με πε
ριόδους και χώρους αναφοράς την υπερπόντια μετανάστευση από τη 
μια μεριά και την ευρωπαϊκή μετανάστευση της τελευταίας 25ετίας από 
την άλλη. 

Η βασική θεωρητική αντίληψη της ερμηνείας των μετακινήσεων εν
τάσσεται σε ένα κλασικό σχήμα προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Σύμ
φωνα με το σχήμα αυτό η μεγάλη γεννητικότητα του πληθυσμού σε 
μια αναπτυσσόμενη χώρα, σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγι
κότητας της εργασίας, ιδιαίτερα στο γεωργικό τομέα, δημιουργεί πλεο
νάσματα εργατικού δυναμικού, τα οποία είναι διαθέσιμα για απορρόφη
ση είτε στον ταχέως αναπτυσσόμενο αστικό τομέα της ίδιας χώρας, είτε 
για αναπλήρωση των στενοτήτων εργασίας που συναντώνται σε ορι
σμένες εύρωστες οικονομίες άλλων χωρών, που ταυτόχρονα χαρακτη
ρίζονται και από σχετικά περιορισμένες δυνατότητες αναπαραγωγής 
του δικού τους εργατικού δυναμικού λόγω χαμηλής γεννητικότητας 
του πληθυσμού τους1. 

1. Μεταξύ της πληθώρας των εργασιών για την εξήγηση των πληθυσμιακών μετα
κινήσεων με θεωρητική ή εμπειρική ανάλυση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι οι 
εξής: ι) για την εσωτερική μετακίνηση: Sjaastad, L.A., «The Costs and Returns of 
Human Migration», Journal of Political Economy, 70 (5), 1962, σσ. 80-93· Todaro, 
M.P., «A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed 
Countries», American Economic Review, 59, March 1969, σσ. 138-148· Todaro, M.P., 
Internal Migration in Developing Countries: A Review of Theory, Geneva, ILO, 1976· 
Harris, J.R. and Todaro, M.P., «Migration, Unemployment and Development», Ameri
can Economic Review, 60, March 1970 (σσ. 126-142)· Greenwood, M.J., «Research on 
Internal Migration in the U.S.: A Survey», Journal of Economic Literature, 13, June 
1975α, σσ. 397-433· Greenwood, M.J., «A Simultaneous-Equations Model of Urban 
Growth and Migration», Journal of the American Statistical Association, Vol. 70, No 
352, December 1975β· Greenwood, M.J., Migration and Economic Growth in the 
United States: National, Regional and Metropolitan Perspectives, New York, Acade
mic Press, 1981· Mincer, J., «Family Migration Decisions», Journal of Political Econo
my, 86, October 1978, σσ. 749-773· και u) για την εξωτερική μετανάστευση: Raven-
stein, E.G., «The Laws of Migration», Journal of the Royal Statistical Society, 48 (2), 
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Βασικό υπόβαθρο και κοινό παρανομαστή για την ερμηνεία του 
φαινομένου, τόσο της εσωτερικής, όσο και της εξωτερικής μετακίνη
σης, αποτελεί ένα πλέγμα παραγόντων που διαμορφώνει μια διελκυ-
στίνδα δυνάμεων απώθησης από τις περιοχές ή τις χώρες εκροής του 
πληθυσμού προς τις περιοχές ή χώρες εισροής και προσδιορίζει τα ρεύ
ματα των μετακινήσεων. 

Κεντρική θέση στο πλέγμα των δυνάμεων αυτών καταλαμβάνει η 
τρέχουσα ή συνηθέστερα η αναμενόμενη διαφορά των αμοιβών εργα
σίας και οι σχετικές ευκαιρίες απασχόλησης μεταξύ των περιοχών ή 
χωρών αποστολής και εισδοχής των μεταναστών. Εκτός όμως από τη 
διαφορά των αμοιβών και τις σχετικές ευκαιρίες απασχόλησης, άλλοι 
παράγοντες που επιστρατεύονται για την εξήγηση των πληθυσμιακών 
μετακινήσεων είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, το κόστος μετακίνησης, ο 
ρόλος φίλων και συγγενών στην περιοχή ή τη χώρα προορισμού και 
διάφορες άλλες κατά περίπτωση μεταβλητές. 

Συνοπτικά μπορεί να παρατηρηθεί ότι η θεωρητική αντιμετώπιση, 
κυρίως της εξωτερικής μετανάστευσης αλλά και της εσωτερικής μετακί
νησης, έχει ως αφετηρία δύο σημαντικές προϋποθέσεις: πρώτο, ότι με
τανάστευση σημαίνει μετακίνηση αποκλειστικά εργατικού δυναμικού 
και δεύτερο ότι η μετακίνηση είναι μιας κατεύθυνσης, είτε προς τις 
αστικές περιοχές της ίδιας χώρας, είτε προς το εξωτερικό. Στην πραγ-

1885, σσ. 167-235 και 52 (2), 1889, σσ. 241-305· Thomas, Β. (ed.), Economics of In
ternational Migration, London, Macmillan and Co Ltd, 1958· Jackson, J.A. (ed.), Mi
gration, Cambridge University Press, 1969· Wilkinson, M., «European Migration to the 
United States: An Econometric Analysis of Aggregate Labor Supply and Demand», 
Review of Economics and Statistics, Vol. LH, No 3, August 1970· Paine, S., Exporting 
Workers: The Turkish Case, Cambridge University Press, 1974· Krugman, P. and 
Bhagwati, J.N., «The Decision to Migrate: A Survey» στο Bhagwati, J.N. (ed.), The 
Brain Drain and Taxation, Vol. 2, Amsterdam, North Holland, 1976, σα 31-51· 
Bhagwati, J.N., International Factor Mobility: Essays in International Economic Theo
ry, Volume 2, London, The MIT Press, 1983 (edited by Robert C. Feenstra· Green
wood, M.J., «The Economics of Mass Migration From Poor to Rich Countries: Lead
ing Issues of Fact and Theory», American Economic Review, May 1983· Reubens, 
E.P., «International Migration Models and Policies», American Economic Review, May 
1983· Kritz M. et al. (eds.), Global-Trends in Migration: Theory and Research on In
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ματικότητα όμως, η εμπειρία της ευρωπαϊκής μετανάστευσης των τε
λευταίων εικοσιπέντε ετών έχει δείξει ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν εί
ναι ισχυρές. Τούτο γιατί μεταναστευτική μονάδα είναι συνήθως η οικο
γένεια, είτε με την έννοια ότι μέλη της συνοδεύουν τον εργαζόμενο με
τανάστη, είτε με την έννοια ότι οι δεσμοί με το τμήμα της οικογένειας 
που δεν μετακινείται είναι άρρηκτοι και συνεπώς η οικονομική ευημε
ρία ολόκληρης της οικογένειας συνδέεται έτσι ή αλλιώς με τις επιπτώ
σεις από τη μετανάστευση. Ακόμη σημαντικότερο είναι ίσως το γεγο
νός, ότι η μετακίνηση του πληθυσμού δεν είναι αποκλειστικά μιας κα
τεύθυνσης, αλλά σε μεγάλη έκταση είναι «πρόσκαιρη» μετανάστευση 
και επομένως είναι μοιραίο να υπάρχει και αντίθετο ρεύμα μετακινή
σεων από τις χώρες εισδοχής προς τις χώρες αρχικής προέλευσης των 
μεταναστών. Ο χαρακτήρας της προσωρινότητας εκπορεύεται από την 
επιθυμία του μετανάστη να θέσει ορισμένο στόχο συσσώρευσης κεφα
λαίου στην αλλοδαπή και ορισμένο χρονικό ορίζοντα για την ικανο
ποίηση του στόχου αυτού και επιστροφή στην πατρίδα του. Με την έν
νοια αυτή η μετανάστευση συνδέεται άμεσα και οργανικά με την απο
ταμιευτική συμπεριφορά του μετανάστη και την αποστολή εμβασμάτων 
στο τμήμα της οικογένειας που δεν μετανάστευσε. Η μετανάστευση της 
μορφής αυτής που ενσωματώνει χρονικά τη μετακίνηση προς δύο αντί
θετες κατευθύνσεις δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά με τις μέχρι 
σήμερα θεωρητικές προσεγγίσεις και απαιτεί μια νέα αντιμετώπιση1. 

5.2. Οικονομικές εξελίξεις και μετακινήσεις πληθυσμού2 

Παρότι τα απαιτούμενα στατιστικά δεδομένα είναι ανεπαρκή σε πε
ριφερειακό επίπεδο, στο τμήμα αυτό επιχειρείται μια ιστορική αξιολό
γηση, στο μέτρο του δυνατού, της συσχέτισης των οικονομικών συνθη-

1. Μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται από το συγγραφέα· βλέπε 
Ν. Π. Γλυτσός «Θεωρητική Προσέγγιση και Εμπειρική Εξέλιξη της Πρόσκαιρης Με
τανάστευσης και των Μεταναστευτικών Εμβασμάτων της Ελλάδας στην περίοδο 
1960-1983» φωτοτυπημένο κείμενο, Αθήνα 4-12-84. 

2. Το τμήμα αυτό με ορισμένες προσαρμογές έχει ληφθεί από σχετική έκθεση πε
ριορισμένης κυκλοφορίας του συγγραφέα (Βλέπε Γλυτσός, Ν.Π., Περιφερειακή Κατα
νομή του Πληθυσμού και του Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδος, Έκθεση, ΚΕΠΕ, 
Μάρτιος 1980. 
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κών και της μετακίνησης του πληθυσμού, με αναφορά στις περιόδους 
1956-1960 και 1966-1970, για τις οποίες μόνο υπάρχουν στοιχεία εσω
τερικών μετακινήσεων πληθυσμού. 

Επειδή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, που μετακινήθηκε μέ
σα στη χώρα, κατευθύνθηκε στην περιφέρεια Πρωτεύουσας και το πο
λεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, απαιτείται, στην αρχή, η δια
μόρφωση μιας προσεγγιστικής εικόνας της οικονομικής κατάστασης 
και των οικονομικών εξελίξεων στις περιοχές αυτές. Το ακαθάριστο 
προϊόν (σε τιμές 1970) των μη γεωργικών δραστηριοτήτων στη χώρα, 
από το οποίο ένα μεγάλο μέρος παράγεται στην περιφέρεια Πρωτεύου
σας (47% στο νομό Αττικής 1977) και στο πολεοδομικό συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης (11% στο νομό Θεσσαλονίκης το 1977), αυξήθηκε κατά 
25% στην περίοδο 1956-1960 και κατά 38% στην περίοδο 1966-1970. 

Η ανεργία, εξάλλου του 1961, που μπορεί να ληφθεί ως προσεγγι
στικός δείκτης των ευκαιριών απασχόλησης της περιόδου1 1956-1960 
αποτελούσε, για ολόκληρη τη χώρα, το 12,8% του μη γεωργικού εργα
τικού δυναμικού, και η ανεργία του 1971, ως δείκτης των ευκαιριών 

1. Συγκρίνονταν οι ρυθμοί αύξησης του προϊόντος στη χώρα μεταξύ των δύο 
προηγούμενων του 1961 και 1971 5ετιών (1956-1960 και 1966-1970) και των δύο 
επόμενων (1962-1966, 1972-1976). 

Τομείς 

Πρωτογενής 
τομέας 
Μη γεωργικοί 
τομείς 

Πηλίκον ρυθμών 

(1966-70)/(1956-60) 

0,50 

1,43 

αύξησης προϊόντος 

(1972-76)/( 1962-66) 

0,55 

0,58 

Πηλίκον 

ποσοστών 
ανεργίας 

1971/1961 

5,3:12,8=0,41 

Στον πρωτογενή τομέα το πηλίκον των ρυθμών είναι σχεδόν το αυτό και στις δυο πε
ριπτώσεις, ενώ στους μη γεωργικούς τομείς υπάρχει πολύ ταχύτερη ανάπτυξη στην 
5ετία πριν από το 1971, σε σύγκριση με την 5ετία πριν από το 1961. Αντίθετα παρου
σιάζεται σημαντική συγκράτηση της ανάπτυξης στην 5ετία μετά το 1971, σε σύγκρι
ση με τη 5ετία μετά από το 1961. Κατά συνέπεια, η μικρότερη ανεργία του 1971 σε 
σχέση με το 1961 (0,41 για ολόκληρη τη χώρα) παρέχει την ένδειξη ότι τα ποσοστά 
ανεργίας 1961 και 1971 μπορούν να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα την 
οικονομική κατάσταση των περιόδων 1956-1960 και 1966-1970. 
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απασχόλησης της περιόδου 1966-1970, το 5,31%. Κατά περιφέρεια, 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά της ανεργίας στα δύο αυ
τά έτη. Το 1961, στην περιφέρεια Πρωτεύουσας το ποσοστό ανεργίας 
ήταν 8,8% ενώ στις αστικές περιοχές της Μακεδονίας (ως προσέγγιση 
για τη Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχουν στοιχεία) ήταν 16,8%. Τα αντί
στοιχα ποσοστά για το 1971 ήταν 2,9% και 6,1% (νομός Θεσσαλονίκης 
5,5%) (Πίνακας 27). 

Ένας άλλος δείκτης της οικονομικής ανόδου, ο όγκος της οικοδο
μικής δραστηριότητας, αυξήθηκε στην περιφέρεια Πρωτεύουσας κατά 
18% στην πρώτη και κατά 25% στη δεύτερη περίοδο. 

Τέλος, με την εύλογη υπόθεση ότι μικρό μόνο μέρος των αποφοί
των από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιστρέφουν στην περιφέ
ρεια καταγωγής τους, ο αριθμός των σπουδαστών της ανώτατης εκπαί
δευσης αποτελεί ένα δείκτη μετακίνησης σημαντικού τμήματος της νεο
λαίας από τις περιφέρειες που δεν υπήρχαν εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο 
αριθμός των σπουδαστών αυτών ήταν το 1960 (ως προσέγγιση για τους 
νέους σπουδαστές της περιόδου 1956-1960) 25 χιλ. περίπου (19 χιλ. 
στην Αθήνα και 6 χιλ. στη Θεσσαλονίκη), και 72 χιλ. (47 Αθήνα και 
25 Θεσσαλονίκη) το 1970 (ως προσέγγιση για τους νέους σπουδαστές 
της περιόδου 1966-1970). 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας από τις οποίες 
αναχώρησε ο πληθυσμός που εισέρευσε στις δύο πιο πάνω περιοχές, οι 
οικονομικές τους συνθήκες βελτιώθηκαν σημαντικά μεταξύ των δύο πε
ριόδων. Δεν είναι όμως δυνατή η σχετική αξιολόγηση του μεγέθους 
της ανάπτυξης τους σε σύγκριση με τις δύο πρώτες περιοχές. Πάντως, 
το γεωργικό προϊόν της χώρας ολόκληρης, που παράγεται κατεξοχήν 
στις περιφέρειες αυτές, αυξήθηκε κατά 40% (μέσος όρος 5ετιών), ενώ 
το μη γεωργικό προϊόν της χώρας, του οποίου σημαντικό μέρος (42% 
το 1977) παράγεται εκτός των δύο μεγάλων συγκροτημάτων, διπλασιά
στηκε. 

Τέλος, η ανεργία έξω από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 
ήταν, ανάλογα με την περιφέρεια, 12%-29% το 1961 και 5%-11% το 
1971 (Θράκη 15%). 

Από τα πιο πάνω στοιχεία μπορεί να συναχθεί ότι τα δύο μεγάλα 
πολεοδομικά συγκροτήματα, τα οποία δέχτηκαν το μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού που μετακινήθηκε μέσα στη χώρα, πρόσφεραν σχετικά 
πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για εισροή πληθυσμού, ασκούσαν δηλα
δή μεγαλύτερη δύναμη έλξης πληθυσμού, στην περίοδο 1966-1970 από 
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ό,τι στην περίοδο 1956-1960. Από την άλλη όμως μεριά, και η κατά
σταση των περιφερειών εκροής πληθυσμού βελτιώθηκε απόλυτα, σε με
γάλο βαθμό, μεταξύ των δύο περιόδων, ώστε είναι πολύ πιθανό να είχε 
σχετικά μικρότερης ισχύος δυνάμεις απώθησης του πληθυσμού στην 
περίοδο 1966-1970 από ό,τι στην προηγούμενη. 

Μέσα στα πλαίσια που διέγραψαν οι οικονομικές αυτές εξελίξεις, ας 
δούμε πώς διαμορφώθηκαν τα ρεύματα των εσωτερικών μετακινήσεων 
του πληθυσμού και της εξωτερικής μετανάστευσης. 

Η διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων στην εισροή πληθυσμού στην 
περιφέρεια Πρωτεύουσας και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονί
κης δεν φαίνεται να αντιστρατεύεται τη διαφοροποίηση των οικονομι
κών εξελίξεων, όπως περιγράφτηκαν πιο πάνω. 

Έτσι στην περιφέρεια Πρωτεύουσας εισέρευσαν 44 χιλ. άτομα και 
στη Θεσσαλονίκη 10 χιλ. άτομα, κατά μέσο όρο ετησίως στην περίοδο 
1956-1960, σε σύγκριση με 51 χιλ. και 17 χιλ. άτομα, αντίστοιχα, στην 
περίοδο 1966-1970. 

Σε καθεμία από τις δύο περιόδους, η περιφέρεια Πρωτεύουσας 
δέχτηκε το 34% περίπου του συνόλου των μετακινηθέντων μέσα στη 
χώρα, ενώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σχετική διαφοροποίηση μεταξύ 
των δύο περιόδων, στη μεν πρώτη εισέρευσε το 7,3% και στη δεύτερη 
το 11,1% του συνόλου των μετακινηθέντων. Παρουσιάστηκε δηλαδή, 
στη δεύτερη περίοδο, σχετική προτίμηση της Θεσσαλονίκης έναντι των 
Αθηνών, πράγμα που μπορεί να εξηγηθεί τόσο με τη σημαντική πτώση 
της ανεργίας, ως δείκτη της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης, σ' 
αυτή και με τη σημαντική αύξηση του αριθμού των σπουδαστών των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Από την άλλη μεριά, η έξοδος του πληθυσμού από τις άλλες περι
φέρειες είτε προς το εσωτερικό είτε προς το εξωτερικό, δεν φαίνεται να 
συσχετίζεται πάντα, άμεσα και στενά, σε όλες τις περιφέρειες, με τα πο
σοστά ανεργίας που λαμβάνονται ως προσεγγιστικός δείκτης της δια
φοράς των οικονομικών συνθηκών, τόσο μεταξύ περιφερειών όσο και 
διαχρονικά. Είναι γεγονός ότι περιφέρειες, όπως η Θεσσαλία, η Ανατο
λική Μακεδονία, η Ήπειρος και η Θράκη, που είχαν και στις δύο πε
ριόδους πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, σε σύγκριση με το μέσο όρο 
της χώρας, είχαν και στις δύο περιόδους (εκτός της Θεσσαλίας στην 
πρώτη περίοδο) επίσης σχετικά υψηλά ποσοστά εκροής πληθυσμού, 
χωρίς όμως να υπάρχει στενή διαπεριφερειακή σχέση μεταξύ του βαθ
μού ανεργίας και του ποσοστού εξόδου. Η Κρήτη είχε σχετικά χαμηλό 
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ποσοστό ανεργίας και σχετικά μικρή έξοδο πληθυσμού και στις δύο πε
ριόδους, ενώ μεταξύ των άλλων περιφερειών από τις οποίες πραγματο
ποιήθηκε έξοδος πληθυσμού, τα δύο αυτά μεγέθη δεν φαίνεται να έχουν 
άμεση συσχέτιση (Πίνακας 28). 

Οι διαχρονικές εξάλλου μεταβολές δείχνουν ότι τα ποσοστά ανερ
γίας του 1971 ήταν ανάλογα με την περιφέρεια, κατά 1,5-3,5 φορές πε
ρίπου χαμηλότερα από ό,τι το 1961, ενώ τα ποσοστά εξόδου του πλη
θυσμού ήταν, στην περίοδο 1966-1970, κατά 1-3 φορές υψηλότερα από 
την προηγούμενη περίοδο. Και όχι μόνο η συνολική έξοδος του πλη
θυσμού (εσωτερική και εξωτερική), αλλά ακόμη και η εσωτερική μετα
κίνηση μόνη της ήταν υψηλότερη, στη δεύτερη περίοδο, σε όλες σχε
δόν τις περιφέρειες που είχαν έξοδο πληθυσμού (εκτός από την Πελο
πόννησο και Δυτική Στερεά και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου), σε 
ορισμένες δε από αυτές πολύ υψηλότερη, από ό,τι στην πρώτη περίοδο 
(Πίνακας 28). 

Για την πιο πρόσφατη περίοδο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία για την εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού, από τη σύγκρι
ση της αύξησης του πραγματικού πληθυσμού μεταξύ 1971 και 1981 
και της φυσικής αύξησης του στην ίδια περίοδο, προκύπτει το καθαρό 
αποτέλεσμα από την εσωτερική μετακίνηση και την εξωτερική μετανά
στευση, κατά περιφέρεια, όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 28. Σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς αυτούς και παρά τη σημαντική καθαρή εισροή 
πληθυσμού στη χώρα, της τάξης των 330 χιλ. ατόμων στην ΙΟετία αυ
τή, μόνο τρεις περιφέρειες της χώρας, η Ανατολική Στερεά και Νησιά, 
η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και η Κρήτη, είχαν καθαρή εισροή 
πληθυσμού από άλλες περιφέρειες και από το εξωτερικό. Όλες οι άλλες 
περιφέρειες είχαν καθαρή εκροή της τάξης του 0,2%-3,7% του πληθυ
σμού τους, η απώλεια του οποίου έγινε κυρίως υπέρ των δύο πρώτων 
περιφερειών. 

Αν συγκριθεί διαχρονικά το ποσοστό εξόδου και εισόδου πληθυ
σμού κατά περιφέρεια της χώρας με το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας 
των τελευταίων ετών των περιόδων μετανάστευσης, δεν προκύπτει 
συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Υπάρχουν, π.χ., περιφέρειες όπως της Κεντρικής και Δυτικής Μα
κεδονίας, της Κρήτης και της Ηπείρου, που είχαν το 1971 και-το 1981 
το αυτό περίπου ποσοστό ανεργίας, που ενώ στην περίοδο 1966-1970 
είχαν καθαρή έξοδο πληθυσμού, στην περίοδο 1971-1981 οι δύο πρώ
τες είχαν καθαρή είσοδο και η τρίτη σχεδόν μηδενική μετακίνηση. Από 
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την άλλη μεριά, περιφέρειες με μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας το 1981 
σε σχέση με το 1971, όπως η Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά, είχαν 
πολύ μικρότερη έξοδο πληθυσμού. Αν συγκριθούν οι δύο πιο πάνω με
ταβλητές διαπεριφερειακά για την ίδια περίοδο μετανάστευσης, το συμ
πέρασμα είναι ότι και για τις τρεις περιόδους δεν υπάρχει καμιά συσχέ
τιση μεταξύ μετακίνησης πληθυσμού και ποσοστού ανεργίας. 

Τέλος, η εξωτερική μετανάστευση κινήθηκε διαχρονικά τελείως ανε
ξάρτητα από το βαθμό της ανεργίας, δεδομένου ότι από όλες τις περι
φέρειες τα ποσοστά εξωτερικής μετανάστευσης επί του πληθυσμού ή
ταν 1,5-8,5 φορές μεγαλύτερα στη δεύτερη περίοδο, προφανώς λόγω 
των ευνοϊκών συνθηκών στις χώρες εισδοχής των μεταναστών. 

Συμπερασματικά, το γεγονός ότι σε ορισμένες περιφέρειες με υψηλό 
ποσοστό ανεργίας σημειώθηκε και υψηλό ποσοστό εκροής πληθυσμού, 
δεν αρκεί για να θεμελιώσει, ιδίως διαχρονικά, τη γενικότερη άποψη ότι 
η έξοδος του πληθυσμού από τις 7 περιφέρειες της χώρας, είτε η συνο
λική είτε και μόνο η εσωτερική, ήταν αποτέλεσμα δυσμενών οικονομι
κών συνθηκών στις περιφέρειες αυτές. Πολύ περισσότερο δε αν ληφθεί 
υπόψη και το γεγονός ότι μόνο το 1/4 του μετακινηθέντος εργατικού 
δυναμικού μέσα στη χώρα, στην περίοδο 1956-1960, ήταν άνεργοι (για 
την περίοδο 1966-1970 δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία), και τα 2/3 
της εξωτερικής μετανάστευσης (και στις δύο περιόδους) ήταν αγρότες, 
άτομα δηλαδή που κατά κανόνα δεν ανήκαν στο απόθεμα των ανέργων, 
όπως εμφανίζεται στα στοιχεία των απογραφών. 

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκές οικονομικές εξελί
ξεις στην πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη, όπως σκιαγραφήθηκαν πιο 
πάνω, και τις δυνατότητες εξωτερικής μετανάστευσης που υπήρχαν για 
τους Έλληνες, η πρωταρχική κινητήρια δύναμη των πληθυσμιακών με
τακινήσεων, αν εξαιρεθούν οι νέοι σπουδαστές, είτε μέσα στη χώρα είτε 
προς το εξωτερικό, φαίνεται ότι ήταν η ελκυστικότητα που προσέφεραν 
οι ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες στους τόπους εισδοχής των με-
τακινηθέντων (εσωτερικό και εξωτερικό) και πολύ λιγότερο η απωθητι-
κότητα από τις περιφέρειες προέλευσης τους. Η αντίληψη αυτή φαίνε
ται να ενισχύεται και από το γεγονός ότι από τους 12 νομούς της χώ
ρας, που είχαν αύξηση πληθυσμού στην περίοδο 1961-1977, καθαρή 
εισροή πληθυσμού παρατηρήθηκε μόνο στους νομούς Αττικής, Θεσσα
λονίκης, Ημαθίας, Καστοριάς, και Δωδεκανήσου, που είναι νομοί δυνα
μικής οικονομικής ανάπτυξης. Στους δύο πρώτους είναι συγκεντρωμέ
νο, όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστη-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

Νομοί με συνολική αύξηση πληθυσμού, στους οποίους πραγματοποιήθηκε 
καθαρή εισροή ή καθαρή εκροή πληθυσμού στην περίοδο 1961-1977 

Περιφέρειες 

Νομοί με καθαρή εισροή 
πληθυσμού 
Περιφέρεια Πρωτεύουσας 
Θεσσαλονίκης 
Ημαθίας 
Καστοριάς 
Δωδεκανήσου 

Νομοί με καθαρή εκροή 
πληθυσμού 
Βοιωτίας 
Εύβοιας 
Κορινθίας 
Αργολίδος 
Αχαίας 
Λάρισας 
Ηρακλείου 

Φυσική 
αύξηση 

πληθυσμού 
1961-77 

(επί πληθ. 
1971) 

15,0 
15,7 
18,6 
17,5 
17,4 

14,4 
14,9 
10,6 
13,9 
16,1 
18,9 
20,0 

Εξωτερική 
μετανάστευση 

1961-77 
(επί πληθ. 

1971) 

-6,9 
-8,6 

-14,1 
-25,8 
-21,6 

-3,0 
-5,4 
-7,6 
-7,2 
-7,2 
-8,0 
-6,7 

Εσωτερική* 
μετακίνηση 
και παλιν
νόστηση 
1961-77 

(επί πληθ. 
1971) 

34,9 
32,5 

5,9 
13,3 
6,0 

-9,3 
-8,3 
-0,8 
-6,5 
-4,4 

-10,0 
-8,6 

Συνολική 
αύξηση 

πληθυσμού 
1961-77 

(επί 
πληθ. 
1971) 

43,0 
39,6 
10,4 
5,0 
1,8 

2,1 
1,2 
2,2 
0,2 
4,5 
0,9 
4,7 

* Στοιχεία παλιννόστησης δεν υπάρχουν για την περίοδο 1961-1967. Επομένως η 
εκροή πληθυσμού προς άλλες περιοχές της χώρας από τους 7 νομούς είναι, στην 
πραγματικότητα, μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν οι πιο πάνω αριθμοί, κατά το μέγε
θος της παλιννόστησης. 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1971, Τόμος II, (Δείγμα 25%). 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (διάφορα τεύχη). 
Πίνακας 28. 
Εκτιμήσεις. 

ριότητας της χώρας και είχαν συνεχή ταχεία ανάπτυξη, με αποτέλεσμα 

να αυξηθεί ο πληθυσμός τους στην περίοδο 1961-1971 κατά 35% και 

33% αντίστοιχα. Στους τρεις άλλους νομούς, όπου ο χαρακτήρας και 
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το είδος της οικονομικής δραστηριότητας είναι τελείως διάφορα μεταξύ 
τους (ο νομός Ημαθίας με παραγωγή οπωροκηπευτικών και με γεωργι
κές βιομηχανίες, ο νομός Καστοριάς με γουνοποιία και ο νομός Δωδε
κανήσου με τουρισμό), πραγματοποιήθηκε καθαρή εισροή πληθυσμού 
6%, 13% και 6% αντίστοιχα. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι οι 3 αυτοί νο
μοί είχαν και πολύ μεγάλη εξωτερική μετανάστευση (14%,26% και 
22%, αντίστοιχα του πληθυσμού του 1971), αλλά και σχετικά μεγάλη 
φυσική αύξηση πληθυσμού (Πίνακας 29). Το φαινόμενο αυτό της ταυ
τόχρονης εισροής πληθυσμού και της σημαντικής εξωτερικής μετανά
στευσης σε νομούς δυναμικής ανάπτυξης, αποτελεί επιπλέον ένδειξη ό
τι οι μετακινούμενοι έλκονται μάλλον από τους τόπους εισδοχής, στη 
χώρα ή στο εξωτερικό παρά απωθούνται από τους τόπους προέλευσης 
τους. Εδώ βέβαια πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι ειδικές ατομικές προ
τιμήσεις, οικογενειακοί λόγοι ή άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν 
την επιλογή μεταξύ μετακίνησης μέσα στη χώρα ή στο εξωτερικό. 

5.3. Στατιστική εκτίμηση εσωτερικής μετακίνησης πληθυσμού 

5.3.1. Προσδιοριστικοί παράγοντες 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί διαφόρων ειδών^πα-
λινδρομήσεις για την εκτίμηση της διαπεριφερειακής μετακίνησης του 
πληθυσμού, που συσχετίζουν τις μετακινήσεις αυτές με τις εξελίξεις 
της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία εκφράζεται είτε με τη μορφή 
του προϊόντος, είτε με τη μορφή της απασχόλησης1. Ο Greenwood2, 

1. Sonenblum, S., «The Uses and Developments of Regional Projections» στο Per
loff, Harvey, S. and Wingo, L. (eds.), Issues in Urban Economics, Baltimore, Johns 
Hopkins University Press, 1968, σσ. 171-172 και Greenberg, M.R., «A Test of Alter
native Models for Projecting County Industrial Production at the 2, 3 and 4 Digit 
Standard Industrial Levels», Regional Science and Urban Economics, Vol. 1, No 4, Fe
bruary 1972, σ. 404. 

2. Greenwood, 1975β και του ίδιου: «Urban Economic Growth and Migration: 
Their Interaction», Environment and Planning, V, 1973, σσ. 91-112. 
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π.χ., προβαίνει σε εκτίμηση ενός συστήματος ταυτόχρονων εξισώσεων 
(simultaneous equation) ξεχωριστά για την είσοδο και έξοδο πληθυ
σμού, χρησιμοποιώντας διαπεριφερειακά (cross-section) στοιχεία 63 στα
τιστικών περιφερειών (SMSA' 5) για δύο χωριστές περιόδους 1950-
1960 και 1960-1970. 

Τα στοιχεία της απασχόλησης που χρησιμοποιεί διασπώνται σε 
τρεις κατηγορίες: μεταποίηση, κρατικός τομέας, και λοιπή απασχόληση. 

Χρησιμοποιεί επίσης μια εξίσωση για τη μεταβολή της ανεργίας κα
θώς επίσης και για τη μεταβολή του εισοδήματος. Οι κυριότερες εξωγε
νείς μεταβλητές του συστήματος είναι το απόλυτο μέγεθος του εισοδή
ματος, της ανεργίας, του εργατικού δυναμικού, του βαθμού εκπαίδευ
σης και της ηλικίας του. Ο Muth1 εφαρμόζει για τον ίδιο σκοπό ένα 
πολύ απλούστερο ιτύστημα δύο συναρτήσεων, που η μια αναφέρεται 
στη μεταβολή Γης απασχόλησης και η άλλη στη μετακίνηση πληθυ
σμού, χρησιμοποιώντας για παρατηρήσεις 78 αστικές περιφέρειες των 
ΗΠΑ για την περίοδο 1950-1960 με εξωγενείς μεταβλητές, για την εξί
σωση της απασχόλησης, το μέγεθος της μετακίνησης, τη φυσική αύξη
ση του πληθυσμού και τη μεταβολή του εισοδήματος, για δε την εξίσω
ση της μετακίνησης χρησιμοποιεί ανεξάρτητες μεταβλητές τη μεταβολή 
της απασχόλησης, της φυσικής αύξησης του πληθυσμού, το ποσοστό 
ανεργίας και τέλος τη μεταβολή στο στρατιωτικό προσωπικό. 

Η βασική υπόθεση που γίνεται σε μελέτες σχετικές με την εσωτερι
κή μετακίνηση πληθυσμού, είναι ότι αυτή πραγματοποιείται από περι
φέρειες σχετικά χαμηλότερου εισοδήματος σε περιφέρειες σχετικά υψη
λότερου εισοδήματος2. 

Όπως αναφέρει ο Greenwood πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι, όπου 
η είσοδος πληθυσμού είναι σχετικά μεγάλη, το ίδιο είναι και η έξοδος 
του πληθυσμού. Μια από τις εξηγήσεις που δίνονται για το φαινόμενο 
αυτό είναι ότι οι περιφέρειες αυτές περιλαμβάνουν άτομα που είναι εύ-

1. Muth, R., «Differential Growth Among Large U.S. Cities» στο Clark, J.P. and 
Zarley, A.M. (eds.), Papers in Quantitative Economics, University Press of Kansas, 
1968, και του ίδιου «Migration: Chicken or Egg?» Southern Economic Journal, 37, 
1971, σσ. 295-306. Ο Miron, (Βλ. Miron, J.R., «Migration and Urban Economic 
Growth», Regional Science and Urban Economics, Vol. 9, May/August 1979), σχολιά
ζει τις εργασίες των Greenwood και Muth, καθώς και άλλα σχετικά υποδείγματα για 
την εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού. 

2. Greenwood, 1975β, σ. 799. 
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κόλα μετακινήσιμα, ώστε τα ίδια άτομα να εισέρχονται και να εξέρχον
ται από την ίδια περιφέρεια. 

Το ύψος ή/και η μεταβολή της απασχόλησης σε μια περιφέρεια 
αποτελεί ένα δείκτη των ευκαιριών απασχόλησης, ακόμη δε στην περί
πτωση της Ελλάδας, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχα, στοιχεία, μπορεί 
να αποτελέσει και δείκτη μεταβολής του εισοδήματος, που επηρεάζει 
τις μετακινήσεις του πληθυσμού. 

Το επίπεδο της ανεργίας και η μεταβολή της είναι ενδεχόμενο να 
επιδρούν θετικά στην έξοδο του πληθυσμού από μια περιφέρεια και αρ
νητικά στην είσοδο του πληθυσμού σ' αυτή. 

Τέλος, άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και το επίπεδο εκπαί
δευσης του πληθυσμού, επηρεάζουν τη μετακίνηση μεταξύ περιοχών. 
Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μικρότερη πιθανότητα μετακίνησης, 
ενώ άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη πιθα
νότητα, τόσο γιατί έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες οικονομικής και κοινω
νικής ανόδου σε μια ευρύτερη περιοχή, όσο και γιατί η υψηλότερη 
εκπαίδευση δημιουργεί την ευχέρεια μεγαλύτερης ανεξαρτησίας του 
ατόμου από το οικογενειακό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, παρά το γεγο
νός ότι το καθαρό αποτέλεσμα της εσωτερικής μετακίνησης πληθυσμού 
είναι έξοδος από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές της χώρας, 
και κατά συνέπεια, από περιφέρειες ή διαμερίσματα κατ' εξοχήν γεωργι
κά προς την ευρύτερη περιφέρεια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εντούτοις 
έχει παρατηρηθεί, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, και σημαντική μετακίνη
ση πληθυσμού και προς τις αγροτικές περιοχές, αρκετά μάλιστα σημαν
τική σε ορισμένες από αυτές. Πρόκειται βέβαια για εγκατάσταση στον 
περίγυρο των αστικών κέντρων των αγροτικών περιοχών και όχι για 
την ανάληψη γεωργικών δραστηριοτήτων. Το ίδιο έχει επίσης παρατη
ρηθεί και σε ορισμένους νομούς δυναμικής ανάπτυξης της χώρας, 
στους οποίους σημειώθηκε τόσο σημαντική είσοδος, όσο και σημαντική 
έξοδος πληθυσμού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Σχετικά στοιχεία χωριστής εισόδου και εξόδου πληθυσμού υπάρ
χουν μόνο σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος, γι' αυτό και κατά 
τις σχετικές εκτιμήσεις υπολογίστηκαν χωριστά συναρτήσεις εισόδου 
και εξόδου πληθυσμού μόνο κατά διαμέρισμα. Αντίθετα σε επίπεδο πε
ριφέρειας και νομού, χρησιμοποιήθηκε μόνο το καθαρό αποτέλεσμα 
των πληθυσμιακών μετακινήσεων. 

Επειδή ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό της εξόδου του πληθυσμού, 
από πολλά διαμερίσματα (ή περιφέρειες), είναι οι νέοι που αναχωρούν 
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για μεταγυμνασιακές σπουδές,1 κυρίως προς την Αθήνα και τη Θεσσα
λονίκη στην περίοδο 1966-1970, και συνεπώς είναι άτομα που μετακι
νήθηκαν όχι από άμεσους οικονομικούς λόγους, σε μια εναλλακτική 
εκτίμηση των συναρτήσεων, αφαιρέθηκε από το σύνολο της εξόδου του 
πληθυσμού των περιφερειών ο αριθμός αυτών των ατόμων, ο οποίος 
υπολογίστηκε βάσει στοιχείων κατοικίας των γονέων των σπουδαστών. 

5.3.2. Παλινδρομήσεις διαστρωματικών στοιχείων 

Σε μια προσπάθεια στατιστικής εκτίμησης των παραγόντων που 
επηρέασαν την εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού στην Ελλάδα, χρησι
μοποιήθηκαν τα στοιχεία της περιόδου 1966-1970, τα μόνο διαθέσιμα 
πρωτογενή δεδομένα, καθώς και ανάλογα στοιχεία άλλων μεταβλητών 
από τις απογραφές πληθυσμού 1961 και 1971. 

Εφαρμόστηκαν παλινδρομήσεις σε τρεις εναλλακτικές σειρές διαπε
ριφερειακών δεδομένων: των 9 περιφερειών, των 9 γεωγραφικών διαμε
ρισμάτων και των 51 νομών της χώρας. Στην υπό εξέταση περίοδο, 
εκτός των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Καστοριάς, ό
λοι οι άλλοι νομοί είχαν καθαρή έξοδο πληθυσμού. 

1. Ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
του ακαδημαϊκού έτους 1969/1970 — το άθροισμα των 4-5 ετών σπουδών κάθε σχο
λής — που προέρχονται από τις 7 περιφέρειες που πραγματοποιήθηκε έξοδος πληθυ
σμού, μπορεί να θεωρηθεί προσεγγιστικά ότι μετακινήθηκε στη διάρκεια της 5ετίας 
1966-1970. Ο αριθμός των σπουδαστών αυτών κατά περιφέρεια κατοικίας των γονέων 
τους έχει ως εξής κατά περιφέρεια: 

Πελοπόν- Θεσσαλία Ανατ. Κρήτη Ήπειρος Θράκη Νησιά 
νήσος & Μακε- Ανατ. 
Δυτική δονία Αιγαίου 
Στερεά 

Αριθμός 
σπουδαστών 
ως ποσοστό 
της καθαρής 16,8% 16,3% 8,5% 22,0% 13% 6,7% 14,3% 
εξόδου 
πληθυσμού 
για εγκατάσταση 
σε άλλες 

περιφέρειες 
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Οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στις παλινδρομήσεις αυτές είναι οι 
εξής: 

ΟΜ = Έξοδος πληθυσμού 1966-1970 
IM = Είσοδος πληθυσμού 1966-1970 
ΟΜ/Ρ = Έξοδος πληθυσμού 1968-1970 δια Μ.Ο. πληθυ

σμού 1961-1971 
(ΟΜ—IM) = Καθαρή έξοδος (+) ή είσοδος πληθυσμού (—) 

1966-1970. 
(ΟΜ—IM—ΑΕΙ) = Καθαρή έξοδος (+) ή είσοδος (—) μείον σπουδα

στές ΑΕΙ 
NMANU = Απασχόληση μη γεωργικών τομέων (Μέσος όρος 

1961-1971) 
CLF = Εργατικό δυναμικό (Μέσος όρος 1961-1971) 
UNEMP = Αριθμός ανέργων (Μέσος όρος 1961-1971) 
UNR = Μέσος όρος ανέργων/μέσος όρος μη γεωργικής 

απασχόλησης 
EDU = Αριθμός αποφοίτων ΑΕΙ, 1966 
AGE = Εργατικό δυναμικό κάτω των 44 ετών, 1971 
ACLF = Απόλυτη μεταβολή εργατικού δυναμικού 1961-

1971 
ANMANU = Απόλυτη μεταβολή απασχόλησης μη γεωργικών 

τομέων 1961-1971. 
AUNEMP = Απόλυτη μεταβολή ανεργίας 1961-1971. 

Παλινδρομήσεις γεωγραφικών διαμερισμάτων: Από τις ποικίλες συ
ναρτήσεις που δοκιμάστηκαν έγινε μια επιλογή εκείνων που φαίνεται ό
τι είχαν καλύτερη συμπεριφορά, βάσει των συνήθων στατιστικών κρι
τηρίων, τα αποτελέσματα των οποίων εμφανίζονται στον πιο κάτω Πί
νακα 30. Οι εκτιμήσεις δίνουν μια θετική και σημαντική συσχέτιση της 
εξόδου του πληθυσμού από ένα διαμέρισμα με το συνολικό εργατικό 
δυναμικό, όταν χρησιμοποιούνται απόλυτα μεγέθη και αρνητική σημαν
τική συσχέτιση, όταν χρησιμοποιείται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο
λής του εργατικού δυναμικού. Αυτό φαίνεται να είναι σύμφωνο με την 
αντίληψη που διατυπώνει ο Greenwood1, ότι περιοχές με μεγαλύτερες 

1. Ό.π., σ. 800. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

Συναρτήσεις εσωτερικής μετακίνησης πληθυσμού 
(Παρατηρήσεις: στοιχεία 9 διαμερισμάτων 1966-1970 και 1971) 

Εξαρτημένη 
μεταβλητή 

ΟΜ 

IM 

IM 

IM 

(ΟΜ-ΙΜ) 

λογΟΜ 

λογΟΜ 

λογΙΜ 

λογΟΜ 

λογΙΜ 

λογΙΜ 

λογ(ΟΜ-ΙΜ) 

Σταθερός 
όρος 

3711,8 
(6620,1) 

-4407,7 
(3181,7) 

-37279,2 
(8385,9) 

-4922,3 
(4081,4) 
29629,0 
(9541,3) 
0,5030 

(0,5651) 
0,8321 

(0,4203) 
0,6826 

(0,3744) 
1,209 

Ό,4005) 
0,0530 

(0,1263) 
-0,6245 
(0,2811) 
0,8754 

(0,4386) 

CLF 

0,3076 
(0,0821) 

NMANU 

0,1185 
(0,0381) 
0,1827 

(0,0247) 
0,1347 

(0,0702) 
-0,3250 
(0,0662) 

AGE 

0,2604 
(0,0636) 
0,2230 

(0,0246) 
0,2469 

(0,1050) 

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

EDU IM 

5,9559 -1,8553 
(3,7815) (0,1815) 
0,7596 

(1,6115) 

ΟΜ/Ρ ΟΜ UNEMP 

29708,8 
(73407,1) 

0,0570 
(0,1495) 

1,999 
(0,9558) 

Σε παρένθεση το σταθερό σφάλμα εκτίμησης. 

αγορές εργασίας μπορεί να υποστούν, τόσο έξοδο, όσο και είσοδο πλη
θυσμού. Και η μεν έξοδος πληθυσμού συσχετίζεται θετικά, όπως ελέ
χθη, με το επίπεδο του εργατικού δυναμικού, η δε αρνητική συσχέτιση 
με το ρυθμό δείχνει ότι η αύξηση της εξόδου δεν είναι αναλογική του 
επιπέδου του εργατικού δυναμικού, αλλά φθίνει προχωρώντας στα δια
μερίσματα με μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό. Η είσοδος όμως πληθυ
σμού δεν φαίνεται επίσης να συσχετίζεται με το μέγεθος του εργατικού 
δυναμικού του διαμερίσματος εισδοχής του πληθυσμού. 

Από την άλλη μεριά, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η απασχόληση 
εκφράζει τις ευκαιρίες νέων θέσεων εργασίας και στην περίπτωση μας, 
ακόμη και το επίπεδο ή τη μεταβολή του εισοδήματος για το οποίο δεν 
υπάρχει μεταβλητή στις συναρτήσεις μας. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 
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λογ λογ λογ λογ λογ λογ λογ λογ λογ 

CLF NMANU AGE EDU QM/P ACLF ANMANU ΟΜ AUNEMP R 

0,974 

0,998 

0,5345 
(0,1786) 

0,0013 
(0,2108) 
0,5104 

(0,1392) 

0,4802 
(0,1643) 
0,5280 

(0,1437) 

0,4416 
(0,0340) 

0,4029 
(0,1337) 
0,4293 

(0,1329) 

0,9267 
(0,0900) 
0,6474 

(0,0214) 

0,8669 
(0,0986) 

1,3809 
(0,2464) 

-27,928 
(10,674) 

-41,5911 
(11,6895) 

4,0719 
(1,5172) 
11,0731 
(7,4535) 

1,0660 
(0,0638) 

-1,5393 
(1,1485) 

0,999 

0,997 
0,904 

0,967 

0,974 

0,985 

0,960 

0,998 

0,985 

0,936 

δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εξόδου πληθυσμού και του ύψους ή της 
μεταβολής της απασχόλησης στους μη γεωργικούς τομείς της οικονο
μίας, ενώ η είσοδος πληθυσμού σε ένα διαμέρισμα έχει θετική συσχέτι
ση τόσο με το επίπεδο, όσο και με τη μεταβολή της απασχόλησης. Τα 
αποτελέσματα αυτά παρέχουν την ένδειξη ότι η εσωτερική μετακίνηση 
πληθυσμού έλκεται μάλλον από τους τόπους εισδοχής παρά απωθείται 
από τους τόπους προέλευσης, πράγμα που συμβιβάζεται με την προη
γούμενη ανάλυση μας. 

Πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης 
και η ηλικία παίζουν σημαντικό ρόλο στην έξοδο πληθυσμού από μια 
περιοχή. Περισσότερη εκπαίδευση και μικρότερη ηλικία εντείνουν την 
έξοδο του πληθυσμού. Στις εκτιμήσεις μας και οι δύο μεταβλητές συ-
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ναρτώνται θετικά με την έξοδο πληθυσμού από ένα γεωγραφικό διαμέ
ρισμα, συναρτώνται όμως και με την είσοδο του πληθυσμού στο διαμέ
ρισμα και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ύπαρξη πληθυσμού νεώτερου 
και πλέον μορφωμένου σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, μπορεί να απο
τελεί ένα δείκτη καλύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλον
τος, που προσελκύει πληθυσμό. 

Τέλος, αναφορικά με την ύπαρξη αλληλοσυσχέτισης μεταξύ εισό
δου και εξόδου πληθυσμού σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, που αναφέ
ρουν ορισμένες μελέτες1, τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων δεν παρέ
χουν συνεπείς ενδείξεις για ένα τέτοιο φαινόμενο. Υπενθυμίζεται ότι 
μία από τις εξηγήσεις της πιθανής συσχέτισης των δύο ροών είναι ότι 
οι περιοχές στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί σημαντική είσοδος και έ
ξοδος πληθυσμού περιλαμβάνουν άτομα που είναι σχετικά εύκολα με-
τακινήσιμα, προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. 

Παλινδρομήσεις περιφερειών: Όπως ελέχθη και πιο πάνω, στην πε
ρίπτωση των περιφερειών δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία εισόδου 
και εξόδου πληθυσμού σε μια περιφέρεια παρά μόνο το καθαρό αποτέ
λεσμα των πληθυσμιακών μετακινήσεων. 

Έτσι υπάρχει μόνο η μεταβλητή (ΟΜ—IM) για την καθαρή έξοδο 
και η μεταβλητή (ΟΜ—IM—ΑΕΙ) που αντιπροσωπεύει την καθαρή έξο
δο μετά την αφαίρεση των σπουδαστών. 

Τα αποτελέσματα των σχετικών εκτιμήσεων (Πίνακας 31) δείχνουν 
ότι με οποιεσδήποτε ανεξάρτητες μεταβλητές (εκτός της ηλικίας), η 
συσχέτιση είναι εντονότερη αν και όχι εντυπωσιακά διαφορετική με τη 
μεταβλητή (ΟΜ—IM—ΑΕΙ) παρά με τη μεταβλητή (ΟΜ—IM), πράγμα 
που είναι αναμενόμενο, αφού η μετακίνηση των σπουδαστών δεν έχει 
άμεση σχέση με τα οικονομικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας. 

Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον σταθερά αποτελέσματα σε 
διάφορες μορφές συναρτήσεων είναι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ κα
θαρής εξόδου πληθυσμού από μια περιφέρεια και του επιπέδου ή της 
μεταβολής στον αριθμό των απασχολουμένων στους μη γεωργικούς το
μείς της οικονομίας. Αυτό πράγματι δείχνει ότι όπου υπάρχει εντονότε
ρη οικονομική δραστηριότητα, ή κατά συνέπεια περισσότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης, η τάση εξόδου του πληθυσμού είναι μικρότερη. Το φαι
νόμενο αυτό συνεπικουρείται και από τό γεγονός ότι η έξοδος του πλη-

1. Greenwood, 1975β, σ. 799. 
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θυσμού έχει έντονη θετική συσχέτιση και με το ποσοστό, αλλά όχι με 

το απόλυτο μέγεθος της ανεργίας κάθε περιφέρειας. Αυτό είναι άλλη 

μια ένδειξη ότι οι μετακινούμενοι έλκονται μάλλον από τις περιφέρειες 

εισόδου παρά απωθούνται από τις περιφέρειες εξόδου. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση της μετακίνησης του πληθυσμού με τα 

άλλα χαρακτηριστικά του, οι σχετικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι όσο νεώ

τερος1 είναι ο πληθυσμός μιας περιφέρειας, τόσο μεγαλύτερη είναι η έ

ξοδος του πληθυσμού από αυτή, το ίδιο δε συμβαίνει και με το βαθμό 

εκπαίδευσης του πληθυσμού. 

Δοκιμάστηκαν επίσης διάφορες συναρτήσεις2, εσωτερικής μετακίνη

σης πληθυσμού, χρησιμοποιώντας για τις 7 περιφέρειες καθαρής εξό

δου το κατά κεφαλή ΑΕΠ του έτους 1971. Από τις δοκιμές αυτές μόνο 

η συνάρτηση 

λογ(ΟΜ-ΙΜ) = 4,85-0,91 λογΑΕΠ/Ρ+1,123 λογΑΘΕ 

έδωσε αποδεκτά αποτελέσματα, αλλά αν αντικατασταθεί η μεταβλητή 
του προϊόντος με εκείνη της μη γεωργικής απασχόλησης ο συντελε

ί. Παλαιότερη μελέτη του Berry για τις ΗΠΑ, που αναφέρεται στην περίοδο 
1940-1950, δείχνει ότι τη σχετικά μεγαλύτερη σημασία στη μετακίνηση του πληθυ
σμού παίζει η ηλικία των μετακινουμένων από γεωργικές περιοχές. Το εισόδημα, ενώ 
ήταν σημαντικός παράγων δεν είχε το μέγεθος της σημασίας που είχε η ηλικία. Από 
την άλλη μεριά ο Berry δεν βρήκε καμιά συσχέτιση μεταξύ μετακίνησης και του βαθ
μού του βιομηχανικού χαρακτήρα μιας περιφέρειας, όπως αυτή αντανακλάται στο πο
σοστό της γεωργικής προς τη μη γεωργική απασχόληση. Το αποτέλεσμα αυτό ο συγ
γραφέας το ερμηνεύει ως μια ένδειξη της σημασίας του απωθητικού παράγοντα της 
μετακίνησης έναντι της μικρότερης σημασίας ελκυστικότητας των περιφερειών εισδο
χής (βλέπε Perloff, H.S. et al., Regions, Resources and Economic Growth, Baltimore, 
Johns Hopkins Press, 1960, σ. 598). 

2. Μεταξύ αυτών χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές η αναλογία του 
κατά κεφαλή προϊόντος κάθε περιφέρειας προς το προϊόν του νομού Αττικής, καθώς 
και η αναλογία των ατόμων έως 44 ετών κάθε περιφέρειας προς τον πληθυσμό της, 
για να ελεγχθούν οι τυχόν επιπτώσεις της μεγαλύτερης ή μικρότερης σχετικής σημα
σίας των περιφερειακών αποκλίσεων του εισοδήματος και του βαθμού γήρανσης του 
πληθυσμού κάθε περιφέρειας. Δοκιμάστηκαν επίσης το ποσοστό της καθαρής εξωτερι
κής μετανάστευσης 1971-1977 επί του πληθυσμού 1971, το απόλυτο μέγεθος της μέ
σης ετήσιας εξωτερικής μετανάστευσης 1971-1977, καθώς επίσης και οι μεταβολές 
ορισμένων από τις μεταβλητές αυτές κατά την περίοδο 1971-1977, αλλά δεν έδωσαν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

Συναρτήσεις εσωτερικής μετακίνησης πληθυσμού περιφερειών (9 παρατηρήσεις) 

1966-1970, και 1971 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή 

(ΟΜ-ΙΜ) 

(ΟΜ-ΙΜ) 

(ΟΜ-ΙΜ-ΑΕΙ) 

(ΟΜ-ΙΜ) 

(ΟΜ-ΙΜ-ΑΕΙ) 

λογ(ΟΜ-ΙΜ) 

Σταθερός 

όρος 

57410,1 
(16455,3) 
65793,6 

(16847,9) 
67947,3 

(17109,4) 
47543,2 

(11645,8) 
46786,1 
(11299) 
-0,7450 
(0,8744) 

λογ(ΟΜ-ΙΜ-ΑΕΙ) -0,6068 

λογ(ΟΜ-ΙΜ) 
(1,0031) 
-0,7189 
(0,7897) 

λογ(ΟΜ-ΙΜ-ΑΕΙ) -0,5782 

λογ(ΟΜ-ΙΜ) 
(0,9255) 
-0,7524 
(1,0162) 

λογ(ΟΜ-ΙΜ-ΑΕΙ) -0,7397 

λογ(ΟΜ-ΙΜ) 
(1,1409) 
4,5695 

(1,2948) 
λογ(ΟΜ-ΙΜ-ΑΕΙ) 5,2376 

λογ(ΟΜ-ΙΜ) 

λογ(ΟΜ-ΙΜ) 

(1,5529) 

1,5366 
(0,3966) 
-1,4280 
(0,9061) 

λογ(ΟΜ-ΙΜ-ΑΕΙ) -1,5489 
(0,9011) 

NMANU 

(1) 

-0,2202 
(0,0340) 

-0,2526 
(0,0330) 

AGE 

(2) 

-0,2474 
(0,0510) 

Ανεξάρτητες ι 

UNEMP 

(3) 

-3,4743 
(0,6767) 
3,9980 

(0,6872) 

μεταβλητές 

λογΝΜΑΝυ 
(4) 

0,4078 
(0,2791) 

-0,4480 
(0,3232) 

Σε παρένθεση το σταθερό σφάλμα εκτίμησης. 
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λογ. AGE λογ.ϋΝΙΙ λογ.Εϋυ 
(5) (6) (7) 

1,0126 
(0,1724) 
0,9724 

(0,1978) 
1,4064 

(0,3113) 
1,4051 

(0,3649) 
1,0140 

(0,1992) 
0,9966 

(0,2237) 
-1,2385 
(0,5108) 

-1,5044 
(0,6223) 

9,8204 
(2,3985) 
11,5509 
(2,9214) 
4,4453 

(1,4787) 

1,8006 
(0,4020) 
1,9856 

(0,4896) 
0,8405 

(0,1117) 
1,1169 

(0,1693) 
1,1162 

(0,1684) 

λογ.ΔΝΜΑΝυ λογ.ΔΟίΡ R2 

(8) (9) 

-0,2935 
(10,7332) 
-5,0312 
(12,0514) 

-59,4615 
(14,0159) 

-28,2691 
(9,000) 

-1,2907 
(8,6399) 

-17,78961 

0,738 

0,760 

0,804 

0,836 

0,878 
0,848 

0,794 

0,876 

0,825 

0,811 

0,754 

0,966 

0,948 

0,910 

0,878 

0,876 
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στης της τελευταίας γίνεται —0,41 και της μεταβλητής της ηλικίας 
1,41. 
Συναρτήσεις νομών: Όπως και στις προηγούμενες συναρτήσεις με πα
ρατηρήσεις της περιφέρειας και στην περίπτωση χρησιμοποίησης στοι
χείων κατά νομό εμφανίζεται σταθερή αρνητική συσχέτιση της καθαρής 
εξόδου πληθυσμού από ένα νομό (ο λόγος είναι για καθαρή έξοδο, για
τί αυτή εμφανίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των νομών) και του 
επιπέδου της μη γεωργικής απασχόλησης του νομού (Πίνακας 32). 

Όσον αφορά το βαθμό νεανικότητας του πληθυσμού έχομε ως επί 
το πλείστον θετική συσχέτιση με την έξοδο. Μόνο στην περίπτωση του 
ποσοστού ανεργίας, η συσχέτιση δεν υπάρχει, ενώ είναι αρνητική και 
σημαντική όπως και στις εξισώσεις των περιφερειών, με το απόλυτο μέ
γεθος των ανέργω\. Αυτό είναι ενδεχόμενο να σημαίνει ότι οι μετακι
νούμενο» δεν προέρχονται κυρίως από τον πληθυσμό των ανέργων, ί
σως λόγω κάποιων εξόδων μετακίνησης και νέας εγκατάστασης που 
πρέπει να πληρωθούν, ή ακόμη γιατί οι μετακινούμενοι προέρχονται ως 
επί το πλείστον από αγροτικές περιοχές και είναι αγρότες, για τους 
οποίους δεν υπάρχει σημαντικός δηλούμενος αριθμός ανέργων, λόγω 
σχετικά μικρής μη γεωργικής δραστηριότητας στο νομό. Στην περίπτω
ση δηλαδή αυτή, η μεταβλητή της ανεργίας αντιπροσωπεύει το βαθμό 
μη γεωργικής δραστηριότητας, έτσι ώστε από ολιγότερο γεωργικούς 
νομούς προέρχεται μικρότερη μετακίνηση. 

Οι συναρτήσεις του Greenwood1 για τις ΗΠΑ, δεν δείχνουν ομοίως 
καμιά συσχέτιση της μετακίνησης εισόδου ή εξόδου πληθυσμού από 
μια περιφέρεια και του ποσοστού της ανεργίας, ούτε της μεταβολής της 
ανεργίας. Αυτό το αποδίδει ο συγγραφέας στην ύπαρξη μεροληψίας 
των εκτιμήσεων μεμονωμένων εξισώσεων. 

Με βάση τα στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού από τις απογρα
φές 1971 και 1981, τη φυσική αύξηση του πληθυσμού στην περίοδο 
αυτή και ορισμένες υποθέσεις για την εξωτερική μετανάστευση και πα
λιννόστηση, υπολογίστηκε η εσωτερική μετακίνηση κατά νομό για την 
περίοδο 1971-1981. Στη συνέχεια έγιναν δοκιμές στατιστικής εξήγησης 
της εσωτερικής μετακίνησης συσχετίζοντας τις ροές των μετακινηθέν-
των με μια σειρά από αντίστοιχες μεταβλητές των νομών, οι σημαντι
κότερες από τις οποίες είναι: το ακαθάριστο προϊόν, το κατά κεφαλήν 

1. 1975β, σ. 804. 
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προϊόν, η απασχόληση (συνολική ή μη γεωργικών τομέων), η ανεργία 
και ο πληθυσμός. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων ήταν γενικά πενι
χρά· 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000 

6.1. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Οι μέθοδοι προβολής του πληθυσμού είναι κατά κανόνα απλές υπο
λογιστικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο συνολικό 
πληθυσμό, είτε σε επιμέρους ομάδες ηλικιών του πληθυσμού κατά φύ
λο. Είναι δυνατόν επίσης η προβολή να μην είναι αμιγής, αλλά να πε
ριλαμβάνει στοιχεία προβολής, όσο και στοιχεία εκτίμησης. Η περίπτω
ση αυτή εμφανίζεται, π.χ., όταν γίνεται προβολή όχι του πραγματικού 
πληθυσμού, αλλά μόνο της φυσικής αύξησης του, η οποία όμως συμ
πληρώνεται με την ξεχωριστή εκτίμηση της εσωτερικής μετακίνησης 
και της εξωτερικής μετανάστευσης, όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω. 

Για την προβολή του πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν 
τρεις γενικά τρόποι1 η διαφορά των οποίων έχει να κάνει βασικά με το 
προβαλλόμενο μέγεθος: ι) προβολή της συνολικής απόλυτης αύξησης 
που πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο ιι) προβολή του ποσοστού αύ
ξησης του συνολικού πληθυσμού και ιιι) προβολή του απόλυτου μεγέ
θους ομάδων πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία, ανεξάρτητα. 

Η πρώτη μέθοδος, που στην αναλυτική της μορφή απαιτεί τον 
προσδιορισμό της φυσικής αύξησης του πληθυσμού και της καθαρής 
μετανάστευσης, είναι κατάλληλη για προβολή του πληθυσμού σε σχετι
κά βραχέα χρονικά διαστήματα. Είναι χρήσιμη επίσης και για προβολές 
πληθυσμού μικρών υποδιαιρέσεων χώρας, που διαφοροποιούνται ως 
προς τη γεννητικότητα και θνησιμότητα τους. Σε περίπτωση όμως που 
δεν υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία μετανάστευσης και η περίοδος προ
βολής είναι μικρή, ενδείκνυται η χρησιμοποίηση του ρυθμού αύξησης 
του πραγματικού πληθυσμού. 

1. Barcklay, G.W., Techniques of Population Analysis, New York, John Wiley and 
Sons Inc., 1958, σ. 232. 
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Όταν όμως το ενδιαφέρον δεν στρέφεται μόνο στο συνολικό πλη
θυσμό, αλλά σε ορισμένες κατά φύλο και ηλικία ομάδες του πληθυ
σμού, η τρίτη μέθοδος είναι ασφαλώς αναπόφευκτη. 

Πολλές από τις σχετικές προσεγγίσεις ανάλυσης των δημογραφικών 
μεταβολών κατά περιφέρεια, που συζητήθηκαν σε προηγούμενα κεφά
λαια, αποτελούν ταυτόχρονα και μεθόδους προβολής του πληθυσμού. 
Από τις απλούστερες μεθόδους, που απαιτεί και τα λιγότερα στατιστικά 
στοιχεία και που έχει παρατηρηθεί ότι δίνει περισσότερο αξιόπιστες 
προβολές πληθυσμού1, είναι η δορυφορική μέθοδος. Χρησιμοποιώντας 
την προβολή του πληθυσμού για ολόκληρη τη χώρα ως «εξωγενή» με
ταβλητή, γίνεται μια κατανομή του εθνικού αυτού μεγέθους στις περι
φέρειες της χώρας, συνήθως με την προβολή της τάσης που έχει δια
μορφωθεί στην αναλογία μιας περιφερειακής μεταβλητής και της αντί
στοιχης εθνικής2. 

Γίνεται δηλαδή η υπόθεση ότι στο μέλλον δεν θα μεταβληθεί η 
διάρθρωση του πληθυσμού της χώρας κατά περιφέρεια, πράγμα όμως 
που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις σε περιπτώσεις ό
που στο παρελθόν μπορεί να υπήρχε σημαντική μετανάστευση ή έξο
δος πληθυσμού από ορισμένες περιφέρειες, φαινόμενο που στην περίο
δο της προβολής μπορεί να απουσιάζει ή να έχει τελείως διαφορετική 
περιφερειακή διάρθρωση. 

Υπάρχουν βέβαια και μέθοδοι εκτίμησης σύμφωνα με τις οποίες 
εφαρμόζονται προεκτάσεις της ιστορικής εξέλιξης του πληθυσμού μιας 
περιφέρειας ή ενός νομού αγνοώντας τις τυχόν επιδράσεις παραγόντων 
που μπορούν να μεταβάλουν την τάση της ιστορικής εξέλιξης. Κατά 
συνέπεια, η μέθοδος αυτή δημιουργεί ερωτήματα όσον αφορά την εγκυ
ρότητα τέτοιων προβολών, ιδίως σε περιφέρειες που υφίστανται διαφο
ρετικές διαχρονικές εξελίξεις στη μετανάστευση. Σημειώνεται πάντως 
ότι οι απλές προεκτάσεις του πληθυσμού έχουν εφαρμοστεί πολλές φο
ρές, μπορούν όμως να θεωρηθούν περισσότερο έγκυρες για διαστήματα 

1. Sonenblum, ό.π., σσ. 151-152, Greenberg, ό.π., σ. 398, που αναφέρεται όμως σε 
εκτιμήσεις προϊόντος. 

2. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το National Planning As
sociation για προβολές πληθυσμού κατά πολιτεία και μητροπολιτικές περιοχές. Έχει 
ακόμη χρησιμοποιηθεί και σε άλλες μελέτες για προβολές πληθυσμού σε επίπεδο νο
μού (Counties) βάσει του πληθυσμού των Πολιτειών. Βλέπε επίσης Greenberg et al., 
ό.π., σ. 17. 
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προβολής μέχρι 10 ετών, ενώ για μακροχρόνιες περιόδους επιβάλλεται 
η ανάλυση των συνιστωσών των πληθυσμιακών εξελίξεων, σε γεννή
σεις, θανάτους και εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση πληθυσμών1. 

Ιδιαίτερα για ευρύτερες περιφέρειες (π.χ. περιφέρειες ανάπτυξης και 
όχι νομούς) χρησιμοποιούνται επίσης μέθοδοι που συσχετίζουν οικονο
μικούς και δημογραφικούς παράγοντες σε περιφερειακό επίπεδο, εκτι
μούν δηλαδή την περιφερειακή εξέλιξη του πληθυσμού βάσει των μετα
βολών της οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια2. Η μέθοδος 
αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από τα Υπουργεία Εμπορίου (The 
Office of Business Economics) και Γεωργίας (The Economic Research 
Service) για εκτίμηση του πληθυσμού για τη χώρα ολόκληρη, τις πολι
τείες και τις μητροπολιτικές περιφέρειες, αφού προηγουμένως έγινε 
εκτίμηση της απασχόλησης με την εφαρμογή μιας ποικιλίας απλών 
μεθόδων3. 

Η μέθοδος συμμετοχής και απόκλισης που κατά κάποιο τρόπο πε
ριέχει μια βελτιωμένη θεωρητική προσέγγιση, χωρίς όμως απαραίτητα 
να δίνει και καλύτερες προβολές, χρησιμοποιείται επίσης για εκτιμήσεις 
πληθυσμού. Ούτε όμως η μέθοδος αυτή μπορεί να ξεπεράσει το σκόπε
λο των άκαμπτων υποθέσεων των πιο πάνω απλούστερων τεχνικών, 
γιατί και αυτή σε τελική ανάλυση καταλήγει να προβάλει τη διαφορά 
στην ποσοστιαία εξέλιξη του πληθυσμού μεταξύ μιας περιφέρειας και 
της χώρας ολόκληρης. 

Όσον αφορά την καταλληλότητα των πιο πάνω μεθόδων για την 
προβολή του πληθυσμού της Ελλάδας, μπορεί να παρατηρηθεί ότι, λό
γω αφενός μεν έλλειψης σχετικών περιφερειακών στοιχείων και αφετέ
ρου λόγω των μεγάλων εσωτερικών και εξωτερικών μετακινήσεων πλη
θυσμού του παρελθόντος, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η απλή 
μέθοδος της προβολής του πληθυσμού, είτε με βάση την ιστορική εξέ
λιξη κάθε περιφέρειας, είτε με βάση την αναλογία μιας τέτοιας εξέλιξης 

1. Greenberg et al., ο.π., σ. 8. Το βιβλίο αυτό περιέχει μια αξιολόγηση των διαφό
ρων μεθόδων προβολής του πληθυσμού κατά περιφερειακή μονάδα. Το ίδιο περιέχε
ται και στο άρθρο του S. Sonenblum στο βιβλίο των H.S. PerlofT and L. Wingo (eds.), 
Issues in Urban Economics, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1968. 

2. Βλέπε Sonenblum, ό.π., σσ. 171-172 και Greenberg, 1972, σ. 404. Ο τελευταίος 
αναφέρεται στον Czamanski, 1965, σσ. 35-49, όπου χρησιμοποιήθηκαν συναρτήσεις 
εκτίμησης του πληθυσμού από την απασχόληση, αφού προηγήθηκε εκτίμηση της τε
λευταίας βάσει της μεθόδου «απόκλισης και συμμετοχής». 

3. Greenberg, et al., ο.π., σ. 21. 

135 



σε συσχετισμό με την αντίστοιχη της χώρας. Θα μπορούσε καταρχήν 
να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος που προβαίνει σε ξεχωριστές εκτιμήσεις 
των συνιστωσών της μεταβολής του πληθυσμού, δηλαδή γεννήσεις, θα
νάτους, εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού και εξωτερική μετανάστευση 
και παλιννόστηση, με όλους όμως τους κινδύνους που περικλείουν οι 
εκτιμήσεις για τη μετακίνηση του πληθυσμού για ένα χρονικό ορίζοντα 
20 περίπου ετών. 

Όπως είναι γνωστό, μεταξύ των δύο συνιστωσών της μεταβολής 
του πληθυσμού — της φυσικής αύξησης και της μετανάστευσης και πα
λιννόστησης — το μέγεθος της μεταναστευτικής κίνησης δεν είναι εύ
κολο να εκτιμηθεί, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δεν εί
ναι δυνατόν να σταθμιστούν, όταν μάλιστα ορισμένοι από αυτούς είναι 
δυνατό να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μετανάστευση και άλλοι σε μεγα
λύτερη παλιννόστηση. Είναι πάντως γεγονός ότι, κατά τα τελευταία 
χρόνια, η καθαρή παλιννόστηση από τη Δυτ. Γερμανία, για την οποία 
υπάρχουν στοιχεία, μειώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε από 48 χιλ. 
άτομα το 1975 (18 χιλ. είσοδος στη Δυτ. Γερμανία και 66 χιλ. έξοδος) 
να πέσει σε 5 χιλ. άτομα το 1982 (13 χιλ. είσοδος στη Δυτ. Γερμανία, 
18 χιλ. έξοδος). Η σημαντική δε αυτή μείωση της παλιννόστησης 
πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία στη Δυτ. Γερμανία 
δεν έλαβε χώρα καμιά σημαντική βελτίωση των συνθηκών απασχόλη
σης, αν και παρουσιάστηκε στην περίοδο αυτή μια βαθμιαία μείωση 
του ποσοστού ανεργίας. Εξάλλου το απόθεμα των Ελλήνων από 390 
χιλ. άτομα το 1975 κατήλθε σε 300 χιλ. άτομα το 1982. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις της ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων μεταξύ Ελλά
δας και ΕΟΚ, που θα ισχύσει σε λίγα χρόνια. Η ελευθερία μετακίνησης 
όχι μόνο προσκρούει σε θεσμικά εμπόδια (γλώσσα, τρόπος ζωής κτλ.), 
αλλά περιορίζεται και από τις σχετικές ευκαιρίες και συνθήκες απασχό
λησης μεταξύ Ελλάδας και ΕΟΚ. 

Εν όψει των δυσχερειών αυτών εκτίμησης της μετανάστευση ς-
παλιννόστησης, η πιο φρόνιμη και συνηθισμένη υπόθεση είναι εκείνη 
της μηδενικής1 καθαρής εξωτερικής μετακίνησης πληθυσμού, πράγμα 

1. Βλέπε, π.χ., Chan-Lee, J. (OECD), Labour Force Participation: An Analysis with 
Projections, Economics and Statistics Department, Working Paper No 12, OECD, 
January 1984, σ. 41. 
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όμως που σημαίνει είτε αδράνεια μετακίνησης, είτε ισόποση έξοδο πλη
θυσμού από τη χώρα και είσοδο σ' αυτήν. Η τελευταία αυτή περίπτωση 
μπορεί να συνεπάγεται και μια βαθμιαία ανανέωση μέρους του αποθέ
ματος των Ελλήνων του εξωτερικού, όταν αυτοί αποσύρονται από την 
ενεργό ζωή. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται αντιστάθμιση, σε ορισμένη 
έκταση, μιας πιθανής εκροής πληθυσμού με την καθιέρωση της ελεύθε
ρης μετακίνησης προς την ΕΟΚ, και μιας εισροής από τον υπόλοιπο 
κόσμο κ.ο.κ. 

Εκτίμηση πληθυσμού βάσει απασχόλησης: Μια από τις μεθόδους 
εκτίμησης του-πληθυσμού κατά περιφέρεια χωρίς την ξεχωριστή ανά
λυση στις επιμέρους συνιστώσες (φυσική αύξηση, μετακίνηση), βασίζε
ται στην υπόθεση ότι ο πληθυσμός συσχετίζεται με το επίπεδο της 
απασχόλησης μιας περιφέρειεας, και κατά συνέπεια η εκτίμηση της 
απασχόλησης μπορεί να δώσει και μια εκτίμηση του πληθυσμού, απο
φεύγοντας έτσι και την ανάγκη υπολογισμού ξεχωριστά των στοιχείων 
που συνιστούν τη συνολική μεταβολή του πληθυσμού. Δεδομένου ότι 
η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές1 σε άλλες χώρες, έγινε μια 
προσπάθεια εφαρμογής της και στα ελληνικά δεδομένα, ώστε εκτός των 
άλλων να συγκριθούν και οι εκτιμήσεις που δίνει με τα αποτελέσματα 
των εκτιμήσεων βάσει της ανάλυσης των συστατικών στοιχείων του 
πραγματικού πληθυσμού. Για τις στατιστικές δοκιμές χρησιμοποιήθη
καν εναλλακτικά τα στοιχεία του 1961, ξεχωριστά κατά νομό και κατά 
περιφέρεια, καθώς επίσης και τα στοιχεία του 1971 και 1981 κατά την 
ίδια διάκριση. 

Χρησιμοποιήθηκαν εξισώσεις γραμμικής μορφής, εναλλακτικά με 
ανεξάρτητες μεταβλητές τις εξής υποδιαιρέσεις του εργατικού δυναμι
κού: συνολικό εργατικό δυναμικό της χώρας, μη γεωργικό, πρωτογε
νούς, δευτερογενούς, τριτογενούς τομέα, πρωτογενούς και τριτογενούς, 
μη γεωργικών και πρωτογενούς. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων τό
σο για τους νομούς, όσο και για τις περιφέρειες, δίνουν σε όλες τις πε

ι . Όπως έχει δειχθεί, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για ένα αιώνα, η εξέλιξη του πληθυ
σμού παραγωγικής ηλικίας και της απασχόλησης σχεδόν συμπίπτουν, φαινόμενο που 
χρησιμοποιείται ως επιχείρημα ότι η απασχόληση δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της ζή
τησης εργασίας (βλέπε Beenstock, Μ. and Warburton, P., «An Aggregate Model of the 
U.K. Labour Market», Oxford Economic Papers, Vol. 34, No 2, July 1982, σσ. 254-
255. 

137 



ριπτώσεις υψηλή συσχέτιση με τον πληθυσμό των νομών ή των περι
φερειών (Πίνακας 33). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

Συναρτήσεις πληθυσμού βάσει απασχόλησης κατά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας1 (cross-section νομών, για τα έτη 1961, 1971, 1981) 

Στοιχεία 
των ετών 

1961 
1971 
1981 

1961 
1971 
1981 

1961 
1971 
1981 

1961 
1971 
1981 

1961 
1971 
1981 

Σταθερός 
όρος 

24661,6 
13286,0 

-10333,9 

80098,7 
61142,2 
49941,9 

8881,5 
7223,9 
4292,0 

9002,8 
7504,7* 
9020,2* 

7524,5 
6210,8 

Πρωτο
γενής 

1,8063 
2,0311 
2,2100 

1,9145 
2,1510 
2,3800 

2,0962 

2,3300 

Συντελεστές παλινδρόμησης2 

Δευτε
ρογενής 

3,5641 
4,0087 
3,8500 

Τριτο
γενής 

2,4595 
2,2979 
2,6200 

5,2521 
5,5587 
5,2200 

Μη γεωρ
γικοί 

2,6948 
2,9132 
2,9400 

2,9325 
2,9300 

Σύνολο 

2,7137 
2,9269 
3,0300 

R2 

0,992 
0,998 
0,999 

0,974 
0,991 
0,996 

0,997 

0,9996 
0,9997 

0,996 
0,998 
0,998 

0,9994 
0,999 

1. Για τα έτη 1961 και 1971 αντί για την απασχόληση είναι το εργατικό δυναμικό 
και για το 1981 είναι η απασχόληση. 

2. Όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί στο 5% εκτός των δύο σταθε
ρών όρων που επισημαίνονται με *. 

Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι υπάρχει μεγάλου βαθμού στα
θερότητα στους συντελεστές συνάρτησης μεταξύ των ετών 1961, 1971 
και 1981, με σημαντική όμως μείωση το 1971 και στη συνέχεια το 
1981 του σταθερού όρου των συναρτήσεων, ενώ οι συντελεστές παλιν
δρόμησης είναι σχεδόν σταθεροί ή έχουν ελαφρά αύξηση στις περισσό-
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τερες περιπτώσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές δείχνουν ότι το μέγεθος του 
πληθυσμού των νομών της χώρας συνδέεται περισσότερο με το εργατι
κό δυναμικό το 1971 και λιγότερο το 1961, στο οποίο, στο μέρος που 
εξηγείται από άλλους αυτόνομους παράγοντες, είναι μεγαλύτερο. Αυτό 
συμβαίνει ίσως γιατί το 1961 η ανεργία ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη 
από ό,τι το 1971, και κατά συνέπεια το εργατικό δυναμικό που χρησι
μοποιείται το 1971, αντί για την απασχόληση για την οποία δεν υπάρ
χουν στοιχεία νομών, ταυτίζεται περισσότερο με την απασχόληση από 
ό,τι το 1961. Η σταθερότητα αυτή της συνάρτησης για τρεις χρονικές 
περιόδους, που απέχουν ανά μια ΙΟετΐα, δίνει μεγαλύτερη σιγουριά στη 
χρησιμοποίηση της μεθόδου αυτής για τυχόν εκτίμηση του πληθυσμού 
στο μέλλον. 

6.2. Φυσική αύξηση συνολικού πληθυσμού χώρας 

Για την προβολή της φυσικής αύξησης του πληθυσμού κατά περι
φέρεια στην Ελλάδα, θα μπορούσε καταρχήν να χρησιμοποιηθεί η μέ
θοδος της σταθερής αναλογίας του ποσοστού της φυσικής αύξησης της 
περιφέρειας προς το αντίστοιχο της χώρας, ενός έτους ή μιας περιόδου 
βάσης για την περίοδο της προβολής. Δεδομένου ότι η υπόθεση αυτή 
γίνεται πολλές φορές για το περισσότερο ευμετάβλητο μέγεθος της 
πραγματικής αύξησης του πληθυσμού1, η εφαρμογή του για την προβο
λή της φυσικής αύξησης, που συνήθως εξελίσσεται ομαλότερα, θα ήταν 
πολύ πιο πρόσφορη. Επειδή όμως στην Ελλάδα υπήρξαν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στις μετακινήσεις του πληθυσμού μεταξύ περιφερειών 
και μεταξύ χρονικών περιόδων του παρελθόντος, η αναλογία φυσικής 
αύξησης περιφέρειας/χώρας ήταν μεταβαλλόμενη κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας 25ετίας. Κατ' ακολουθία η υπόθεση της σταθερής αναλογίας 
για την προβολή του πληθυσμού για μια περίπου 20ετία θα ήταν αβά
σιμη. Αντί γι' αυτό η προβολή της φυσικής αύξησης κατά περιφέρεια 
στο έτος 2000 γίνεται με σταθερή την τάση μεταβολής της αναλογίας 
αυτής, όπως διαμορφώθηκε στην περίοδο 1971-1981, που εξηγείται 
εκτενέστερα αμέσως πιο κάτω. 

Η προαπαιτούμενη εκτίμηση της φυσικής αύξησης του συνολικού 

1. Βλέπε Sonenblum, ό.π. και Greenberg et al., ό.π., για εφαρμογές της μεθόδου. 
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πληθυσμού της χώρας, που θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό 
της περιφερειακής κατανομής του, γίνεται με δύο εναλλακτικές υποθέ
σεις, η μία, μπορεί να θεωρηθεί ως η απαισιόδοξη, δέχεται ότι ο ρυθμός 
της ποσοστιαίας πτώσης της φυσικής αύξησης 1961-1981 θα συνεχι
σθεί μέχρι το 2000, ενώ η δεύτερη, η αισιόδοξη, δέχεται ότι θα επέλθει 
μια συγκράτηση στην πτώση της φυσικής αύξησης, που όντως έχει εν-
μέρει εμφανιστεί στην περίοδο 1971-1981 ως αποτέλεσμα της έντονης 
παλιννόστησης. Η αισιόδοξη υπόθεση δικαιολογείται από την εκτίμηση 
ότι μέχρι το έτος 2000 δεν πρόκειται να επαναληφθεί η υψηλή μετανά
στευση της προηγούμενης 20ετίας. Για την προβολή του συνολικού 
πληθυσμού με την αισιόδοξη υπόθεση, προεκτείνεται στο 2000 η συγ
κρατημένη πτώση της φυσικής αύξησης 1971-1981. 

Με βάση την απαισιόδοξη υπόθεση, το ποσοστό της φυσικής αύξη
σης του πληθυσμού στο έτος 2000 θα είναι 4,3%ο (1961 10,4%ο, 1981 
6,6%ο) και με βάση την αισιόδοξη υπόθεση 4,9%ο. Τα ποσοστά αυτά 
δίνουν αντίστοιχα μέσο ετήσιο ρυθμό φυσικής αύξησης του πληθυσμού 
για την περίοδο 1981-2000 0,53% και 0,57% και μέγεθος πληθυσμού 
για το 2000 10770 χιλ. και 10850 χιλ. άτομα. 

Η εκτίμηση τώρα του πληθυσμού κατά περιφέρεια για το 2000 βα
σίζεται στην υπόθεση ότι η μεταβολή της σχέσης του ρυθμού φυσικής 
αύξησης μιας περιφέρειας j και της χώρας (Φ7ΦΧ) μεταξύ 1971 και 
1981 θα συνεχίσει έως το έτος 2000. Ο λόγος που λαμβάνεται η μετα
βολή μεταξύ 1971 και 1981 και όχι μακρότερης χρονικής περιόδου εί
ναι ότι η τάση της μεταβολής αυτής, θετική για ορισμένες περιφέρειες, 
όπως της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών, της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας, της Κρήτης και της Θράκης και αρνητική για τις άλλες 
(εκτός της Θεσσαλίας που είναι σταθερή), είναι πολύ πιο συγκρατημένη 
για αυτή την περίοδο από ό,τι στη ΙΟετία 1961-1971, της μεγάλης με
τανάστευσης και της σημαντικής εσωτερικής μετακίνησης, οι οποίες 
δεν φαίνεται ότι μπορεί να επαναληφθούν μέχρι το 2000. 

Με τις δύο εναλλακτικές υποθέσεις αύξησης του συνολικού πληθυ
σμού της χώρας, η κατά περιφέρεια διαφορά των εκτιμήσεων είναι ου
σιαστική μόνο στην πρώτη και δεύτερη περιφέρεια, 40 χιλ. και 15 χιλ. 
αντίστοιχα, ενώ στις άλλες είναι πολύ μικρή, της τάξης των 0-3 χιλ. 
και στις 5 περιφέρειες και 6 χιλ. στις άλλες δύο. Έτσι για να απλοποιη
θεί η παρουσίαση και η παραπέρα επεξεργασία των εκτιμήσεων, παρου
σιάζονται μόνον οι εκτιμήσεις μεταβολής του συνολικού πληθυσμού 
της χώρας της πρώτης υπόθεσης. Η προτίμηση αυτή δικαιολογείται και 
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από το γεγονός ότι η πτωτική τάση της γονιμότητας του πληθυσμού θα 
συνεχιστεί και στο μέλλον. Σημειώνεται ότι το ποσοστό γονιμότητας 
από 74,8 γεννήσεις ανά 1000 γυναίκες παραγωγικής ηλικίας 15-44 
ετών το 1971, έπεσε σε 74,1 γεννήσεις το 1981. 

6.3. Περιφερειακή κατανομή πληθυσμού 

Η πρόβλεψη της εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού, από την 
οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η περιφερειακή κατανομή του, αν
τιμετωπίζει ίσως μεγαλύτερες δυσχέρειες από ό,τι οι άλλες συνιστώσες 
της μεταβολής του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο, ό
πως και στην περίπτωση της εξωτερικής μετανάστευσης, να γίνει η 
υπόθεση μηδενικής καθαρής μετακίνησης του πληθυσμού μεταξύ των 
περιφερειών της χώρας στην περίοδο 1981-2000. Έτσι ο πληθυσμός 
κατά περιφέρεια για το 2000 είναι αποτέλεσμα της κατανομής της εκτί
μησης του συνολικού πληθυσμού της χώρας, με την απλή μέθοδο που 
αναπτύχθηκε πιο πάνω. 

Πληθυσμός πρωτεύουσας: Επειδή η εσωτερική μετακίνηση του πλη
θυσμού αφορά πρωταρχικά τη ροή προς την πρωτεύουσα, είναι σκόπι
μο να συζητηθεί εν συντομία το εύλογο της υπόθεσης μηδενικής καθα
ρής μετακίνησης. Η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι μεταξύ της πρω
τεύουσας και της λοιπής χώρας, διαμορφώνονται ορισμένες φυγόκεν
τρες και ορισμένες κεντρομόλες τάσεις στις μετακινήσεις του πληθυσμού. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η ραγδαία χειροτέρευση της ποιότη
τας της ζωής στην Αθήνα με όλα τα κοινωνικά, ψυχολογικά και οικο
νομικά στοιχεία που περιλαμβάνει η έννοια αυτή. Το φαινόμενο αυτό, 
σε συνδυασμό και με τη βελτίωση τουλάχιστον των οικονομικών όρων 
διαβίωσης σε άλλες περιοχές της χώρας, φαίνεται ότι έχει αναστείλει 
τελευταία το ρεύμα του πληθυσμού προς την Αθήνα, πιστεύεται δε ακό
μη ότι έχει προκαλέσει μικρή έξοδο πληθυσμό απ' αυτήν. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε πιο πάνω, στη ΙΟετία 1971-1981 εισήλθαν στην πρωτεύου
σα 221 χιλ. άτομα, σε σύγκριση με 480 χιλ. στην προηγούμενη ΙΟετία, 
όταν υπήρχε επιπρόσθετα και η μεγάλη ευκαιρία της διεξόδου της εξω
τερικής μετανάστευσης. Φαίνεται ακόμη ότι εντείνεται η επιθυμία πολ
λών ατόμων μεγάλης ηλικίας καθώς και εκείνων που αποσύρονται από 
την ενεργό οικονομική ζωή να επιστρέψουν στη γενέτειρα ή να την 
επισκέπτονται τουλάχιστον για σημαντικό μέρος του έτους. 
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Στην κατηγορία εξάλλου των κεντρομόλων τάσεων ανήκουν ορι
σμένοι παράγοντες που, παρά τη γενικότερη χειροτέρευση της ποιότη
τας ζωής, θα εξακολουθήσουν να προσελκύουν, ιδιαίτερα τους νέους, 
προς την πρωτεύουσα: οι σχετικά μεγαλύτερες δυνατότητες εκπαίδευ
σης και προσωπικής ανάπτυξης, οι σχετικά ευρύτερες ευκαιρίες εξεύρε
σης ικανοποιητικής εργασίας και ανάδειξης καθώς επίσης και οι ευχέ
ρειες ψυχαγωγίας και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εντάσσονται στις 
δυνάμεις έλξης της πρωτεύουσας. 

Το καθαρό αποτέλεσμα των παραγόντων έλξης προς και απώθησης 
από την πρωτεύουσα, για τα επόμενα χρόνια, φαίνεται να είναι αβέβαιο, 
με βάση μόνο τις γενικές αυτές σκέψεις. Εντούτοις, θα ήταν εύλογο να 
υποστηριχθεί ότι, και αν ακόμη υπάρξει καθαρή εισροή προς την πρω
τεύουσα, το μέγεθος της θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερο εκείνου της 
ΙΟετίας 1971-1981. Τούτο όχι μόνο για τους πιο πάνω αρνητικούς λό
γους εισροής, αλλά και από το ενδεχόμενο ότι μέρος των 221 χιλ. ατό
μων που εισήλθαν στην πρωτεύουσα στη ΙΟετία 1971-1981 προέρχον
ταν από τη μεγάλη παλιννόστηση των 300 χιλ. ατόμων της περιόδου 
αυτής, η οποία δεν φαίνεται ότι μπορεί να επαναληφθεί. Με τις σκέψεις 
αυτές, θα ήταν ασφαλέστερο για την αξιοπιστία των εκτιμήσεων να υιο
θετηθεί και στην περίπτωση της πρωτεύουσας, η υπόθεση της μηδενι
κής καθαρής μετακίνησης πληθυσμού συνοδευόμενη με τις πιο πάνω 
ποιοτικές παρατηρήσεις, παρά να γίνει οποιαδήποτε ποσοτική εκτίμηση 
της. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω μέθοδο εκτίμησης της φυσικής αύξησης 
του πληθυσμού, η περιφέρεια Πρωτεύουσας το έτος 2000 προβλέπεται 
ότι θα έχει πληθυσμό της τάξης των 3538 χιλ. ατόμων που θα αποτελεί 
το 32,8% του πληθυσμού της χώρας, έναντι 31,1% το 1981. Ωστόσο 
παρά την υπόθεση της μηδενικής καθαρής εισροής στην Αθήνα, είναι 
φανερό ότι το ποσοστό του πληθυσμού που θα ζει σε αυτήν το 2000 θα 
είναι, σύμφωνα με αυτήν την εκτίμηση, υψηλότερο από ό,τι το 1981, 
λόγω της σχετικά πολύ ταχύτερης πτώσης της φυσικής αύξησης του 
πληθυσμού στην υπόλοιπη χώρα. Η εκτίμηση του πληθυσμού κατά πε
ριφέρεια δίνεται στον Πίνακα 34. 

Όπως δείχνει ο Πίνακας 34 ο συνολικός πληθυσμός της χώρας 
υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί στην περίοδο 1981-2000 κατά 1060 χιλ. ά
τομα, δηλαδή κατά 56 χιλ. άτομα ετησίως, που αντιστοιχεί σε μέσο 
ετήσιο ρυθμό 0,54%. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με μια ετήσια προσθή
κη στον πληθυσμό της χώρας μιας πόλης σαν την Καβάλα. 
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Αν και η προβλεπόμενη συνολική αύξηση του πληθυσμού είναι πο
λύ ταχύτερη από ό,τι στις αναπτυγμένες χώρες, οι σχετικές εκτιμήσεις 
δείχνουν ότι το 71% της αύξησης θα σημειωθεί στις περιφέρειες που 
ανήκουν τα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα (Πίνακας 34), οι 
οποίες είχαν το 1981 το 58% του πληθυσμού της χώρας. Ειδικότερα η 
περιφέρεια της Πρωτεύουσας, της οποίας ο πληθυσμός υπολογίζεται να 
αυξάνει κατά 0,82% ετησίως, θα συμμετέχει στο 48% της συνολικής 
αύξησης του πληθυσμού της χώρας. Στην πραγματικότητα μάλιστα, το 
μερίδιο των δύο περιφερειών και ειδικότερα της πρωτεύουσας στην αύ
ξηση του πληθυσμού θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, αν ληφθεί υπόψη ότι 
οπωσδήποτε θα λάβει χώρα και μετακίνηση προς τις περιφέρειες αυτές, 
η οποία, εκτός των άλλων, και μόνο από τον αυξανόμενο αριθμό των 
σπουδαστών μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης θα είναι αρκετά σημαντική, 
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της ανισοκατανομής του 
πληθυσμού στον ελληνικό χώρο. Πάντως ακόμη και χωρίς καμιά μετα
κίνηση, από τη φυσική αύξηση του πληθυσμού μόνο, η διεύρυνση αυ
τή θα πραγματοποιηθεί, σε ορισμένο βαθμό, ώστε το έτος 2000, το 60% 
του πληθυσμού να κατοικεί στις δύο πρώτες περιφέρειες (42% και 18% 
αντίστοιχα) σε σύγκριση με 58% το 1981, (41% και 17%). Το υπόλοι
πο μέρος της αύξησης, 16 χιλ. άτομα περίπου ετησίως, θα κατανεμη
θούν στις υπόλοιπες 7 περιφέρειες, στις οποίες ο πληθυσμός θα αυξάνει 
με ρυθμούς 0,14%-0,68%, με εύρος δηλαδή αύξησης πολύ σημαντικό 
μεταξύ των περιφερειών. 

Μεγάλη θα είναι εξάλλου η πτώση της φυσικής αύξησης του πλη
θυσμού, μεταξύ 1981 και 2000. Για το σύνολο των περιφερειών, η φυ
σική αύξηση υπολογίζεται ότι θα είναι στο 2000 0,43% σε σύγκριση με 
0,66% το 1981, θα υποστεί δηλαδή μείωση κατά 1/3 σε μια περίπου 
20ετία1. Κατά περιφέρεια, η φυσική αύξηση θα είναι το 2000 0,8%-
0,6%, σε σύγκριση με 0,24%-0,79% το 1981. 

Το εύρος πάντως της φυσικής αύξησης μεταξύ των περιφερειών θα 
σμικρυνθεί ελαφρώς, σύμφωνα με τις πιο πάνω εκτιμήσεις, όπως αυτό 

1. Λόγω της απλότητας της μεθόδου εκτίμησης των ποσοστών κατά περιφέρεια, η 
μείωση παρουσιάζεται ομοιόμορφη, είναι όμως πολύ πιθανό να είναι στην πραγματι
κότητα μεγαλύτερη, όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, στις περιφέρειες που θα είχαν 
γρηγορότερο γηρασμό πληθυσμού, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας και μικρό
τερη στις υπόλοιπες. 
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δίνεται από τη μέση απόκλιση τετραγώνου για τα δύο έτη (σ = 2,35 
για το 1981 και 2,23 για το 2000). 

Από τις πιο πάνω εκτιμήσεις προκύπτει ότι η φυσική αύξηση του 
πληθυσμού στις 7 περιφέρειες της χώρας, στην περίοδο 1981-2000, θα 
είναι πολύ μικρή έως ασήμαντη, κυμαινόμενη μεταξύ 470 και 4470 
ατόμων κατά μέσο όρο ετησίως. Στην πραγματικότητα όμως, στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό να μειωθεί ο πληθυσμός, λό
γω των αναπόφευκτων μετακινήσεων1, ακόμη και αν αυτές είναι μικρής 
κλίμακας. 

6.4. Σύνθεση πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών 

Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης γίνεται προσπάθεια εκτί
μησης της σύνθεσης του πληθυσμού κατά 4 κλιμάκια ηλικιών, 0-14, 
15-24, 15-64 και 65 ετών και άνω. Η εκτίμηση της σύνθεσης αυτής κα
θώς και των απολύτων μεταβολών του πληθυσμού κατά κλιμάκιο, στην 
περίοδο 1981-2000, είναι χρήσιμη για διαφορετικούς σε κάθε περίπτω
ση λόγους. Η εκτίμηση του πληθυσμού μέχρι 14 ετών διευκολύνει τον 
προγραμματισμό της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εκείνου των 15-24 
ετών έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί στις ηλικίες αυτές ανήκουν αφενός 
μεν οι μαθητές του λυκείου και των μεταλυκειακών σχολών και αφετέ
ρου η συντριπτική πλειοψηφία των εισερχομένων για πρώτη φορά στην 
οικονομική δραστηριότητα. Η εκτίμηση εξάλλου του αριθμού των ατό
μων 15-64 ετών θα δείξει τις δυνατότητες που έχει κάθε περιφέρεια για 
την προσφορά ανθρώπινου δυναμικού για παραπέρα ανάπτυξη. 

Τέλος, η γνώση του αριθμού των ηλικιωμένων είναι χρήσιμη για 
τον προσδιορισμό των αναγκών σε κάθε περιφέρεια, σε κοινωνική υπο
δομή (νοσοκομεία, γηροκομεία κτλ.) και για το ύψος των απαιτούμενων 
κοινωνικών παροχών (συντάξεις, ασφάλιση υγείας κτλ.). 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, για το 1971 και 1981 και την 
προβολή τους για το 2000, η σύνθεση του πληθυσμού κατά τις πιο πά
νω 4 μεγάλες ομάδες ηλικιών έχει για το σύνολο της χώρας ως εξής: 

1. Ακόμη και μόνο με τα δεδομένα των σπουδαστών των ανώτατων εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων της χώρας, κατά περιφέρεια προέλευσης τους — χωρίς να ληφθούν 
υπόψη όσοι σπουδάζουν στο εξωτερικό — για το έτος 1977, μπορεί να δικαιολογηθεί, 
σε πολλές περιφέρειες, διαρροή μέχρι και του μισού της αύξησης του πληθυσμού. 
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1971 1981 2000 

0-14 ετών 
15-24 » 
15-65 » 
65 και άνω ετών 
Όλες οι ηλικίες 

25,4 
(14,9) 
63,7 
10,9 

100,0 

23,59 
(14,69) 
63,63 
12,78 

100,0 

20,8 
(14,39) 
63,3 
15,9 

100,0 

Με την υπόθεση ότι η αναλογία του ποσοστού του πληθυσμού κάθε 
ομάδας στο σύνολο του πληθυσμού της περιφέρειας, ως προς το αντί
στοιχο ποσοστό του συνόλου της χώρας, που δίνεται για το 1971 και 
για το 1981, μεταβάλλονται ανάλογα μέχρι το 2000, γίνεται προβολή 
της διάρθρωσης του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών σε κάθε περιφέ
ρεια για το 2000. Ο τρόπος αυτός υπολογισμού έχει ως συνέπεια να 
υποεκτιμάται ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών στις περιφέρειες, 
όπου ο γηρασμός του πληθυσμού επιταχύνεται σε σχέση με όλη τη χώ
ρα, μετά το 1981, και υπερεκτιμάται ο πληθυσμός των άλλων ηλικιών. 

Οι εκτιμήσεις αυτές δείχνουν (Πίνακας 35) ότι ο βαθμός γηρασμού 
του πληθυσμού, μετρούμενος με το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 
ετών, διαφέρει σημαντικά μεταξύ των περιφερειών. Για το 1981, το 
υψηλότερο ποσοστό 17,6% παρουσιάζεται στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου και το χαμηλότερο, γύρω στο 11%, στις περιφέρειες της Ανα
τολικής Στερεάς και Νησιών, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, και 
της Θράκης, ενώ ο μέσος όρος για ολόκληρη τη χώρα είναι 12,7%. 
Σχετικά υψηλό ποσοστό γηρασμού έχουν επίσης η Πελοπόννησος και 
Δυτική Στερεά, 16,0% και η Κρήτη και η Ήπειρος από 15%. Τα ποσο
στά αυτά του 1981 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν μέχρι το 2000 κατά 
2,5-5,3 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την περιφέρεια, με εντονότερη 
αύξηση στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, στην Ήπειρο και στα Νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου. 

Από την άλλη μεριά, η αναλογία των παιδιών μέχρι 14 ετών από 
23,7% το 1981 για ολόκληρη τη χώρα προβλέπεται να μειωθεί σε 
20,8% το 2000. Κατά περιφέρεια το μικρότερο ποσοστό παιδιών, 
22,7% το 1981, συναντάται στην Ανατολική Στερεά και Νησιά και το 
μεγαλύτερο, 25,5% στην Κρήτη, ενώ στις περισσότερες από τις άλλες 
περιφέρειες είναι 23-25% περίπου. Μέχρι το 2000 εκτός από τις δύο 
πρώτες περιφέρειες, όπου υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί ελαφρά 
αύξηση του ποσοστού, σε όλες τις άλλες το ποσοστό αναμένεται να 
μειωθεί, σε ορισμένες μάλιστα, πολύ έντονα. 
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Εξάλλου η αναλογία του πληθυσμού των κλιμακίων 15-64 ετών 
από 63,6% το 1981 προβλέπεται ότι θα υποστεί ελαφρά μείωση μέχρι 
το 2000, στο επίπεδο του 63,3%. Κατά περιφέρεια, τα ποσοστά κυμαί
νονταν το 1981 μεταξύ 59,2% έως 65,9%, οι περισσότερες όμως περι
φέρειες είχαν ποσοστά 59,2%-60,0%. Η τάση στα ποσοστά αυτά για το 
2000 είναι ότι στις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Πε
λοποννήσου και Δυτικής Στερεάς, Ανατολικής Μακεδονίας, Ηπείρου 
και Θράκης θα αυξηθούν, ενώ στις υπόλοιπες θα μειωθούν. 

Τέλος, το ποσοστό του πληθυσμού 15-24 ετών ήταν, το 1981, 
14,7% και προβλέπεται να μειωθεί ελάχιστα (κατά 0,3 της ποσοστιαίας 
μονάδας) μέχρι το 2000. Κατά περιφέρεια τα ποσοστά υπολογίζεται ότι 
ήταν το 1981 13,2%-15,7% (Θράκη 17,2%) και προβλέπεται ανομοιό
μορφη μεταβολή με αύξηση σε ορισμένες περιφέρειες και μείωση σε άλ
λες. 

Σε απόλυτα μεγέθη ο αριθμός των ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) 
προβλέπεται ότι θα αυξηθεί, στην περίοδο 1981-2000 σε ολόκληρη τη 
χώρα, κατά 478 χιλ. άτομα από τα οποία 174 χιλ. στην πρώτη και 74 
χιλ. στη δεύτερη περιφέρεια. Στις υπόλοιπες περιφέρειες ο αριθμός των 
ηλικιωμένων προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 16-68 χιλ. άτομα (Πίνα
κας 36). Ο αριθμός των παιδιών μέχρι 14 ετών, από την άλλη μεριά, 
προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά 16 χιλ. ως αποτέλεσμα μιας αύξησης 
κατά 129 χιλ. στην πρώτη περιφέρεια και μείωσης σε όλες τις άλλες 
(εκτός Κρήτης με αύξηση 3 χιλ.) κατά 7-36 χιλ. άτομα. 

Ο πληθυσμός 15-64 ετών υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 598 χιλ. 
άτομα. Από την αύξηση όμως αυτή 240 χιλ. θα ανήκουν στην Ανατο
λική Στερεά και Νησιά και 149 χιλ. στην Κεντρική και Δυτική Μακε
δονία και συνολικά στις άλλες 7 περιφέρειες της χώρας 209 χιλ. άτομα. 
Ανάλογα με την περιφέρεια, η αύξηση αυτή κυμαίνεται από 21-51 χιλ. 
άτομα (στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου καμιά μεταβολή). 

Στις ηλικίες, τέλος, 15-24 ετών υπολογίζεται αύξηση του αριθμού 
των νέων κατά 112 χιλ. άτομα, με συμμετοχή των δύο πρώτων περιφε
ρειών σχεδόν στο ήμισυ της αύξησης, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες 
η αύξηση θα είναι της τάξης των 3-24 χιλ. ατόμων (στην Ήπειρο μείω
ση κατά 5 χιλ.) στην περίοδο των 20 περίπου ετών. 

Συμπερασματικά, στην περίοδο 1981-2000, μόνο στην περιφέρεια 
της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας, ουσιαστικά δηλαδή στις ευρύτερες περιοχές των Αθηνών 
και της Θεσσαλονίκης, και πολύ λίγο στην Κρήτη αναμένεται αύξηση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36 

Μεταβολή πληθυσμού κατά κλιμάκια ηλικιών 1981-2000 

Απόλυτη μεταβολή πληθυσμού 1981-2000 
(σε χιλ. άτομα) 

Περιφέρειες 0-14 15-64 (15-24) 65+ Όλες οι 
ηλικίες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & Νησιά 
(Περιφέρεια Πρωτεύουσας) 
Κεντρική & Δυτική Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

16 

129 
(150) 
- 1 1 
-56 

- 9 
- 2 3 

3 
- 2 4 
-18 

- 7 

598 

240 
(218) 

149 
40 
51 
21 
29 
22 
46 

0 

(112) 

(27) 
(18) 
(25) 
(24) 

(5) 
(6) 
(9) 

(-5) 
(16) 

(3) 

478 

174 
(142) 

74 
68 
44 
16 
37 
32 
17 
16 

1060 

543 
(510) 
212 

52 
86 
14 
69 
30 
45 
9 

Πηγές: Πίνακας 35 του παρόντος. 
Εκτιμήσεις. 

του αριθμού των νέων μέχρι 24 ετών. Από την αύξηση του αριθμού 
των ατόμων 15-64 ετών, το 65% θα ανήκει στις δύο πρώτες περιφέρειες 
και μόνο στο τμήμα του γηρασμένου πληθυσμού η συμμετοχή των άλ
λων 7 περιφερειών, 48%, θα είναι σχετικά ουσιώδης. Ως αποτέλεσμα 
των εξελίξεων αυτών, θα δημιουργηθεί σε όλες τις περιφέρειες μια σύμ-
πτηξη στη βάση των πυραμίδων του πληθυσμού τους και μια διεύρυν
ση στην κορυφή, ενώ το ενδιάμεσο τμήμα δεν αλλάζει ουσιαστικά μορ
φή. 

Συνοψίζοντας, από τις πιο πάνω εκτιμήσεις, προκύπτει ότι, χωρίς 
να ληφθεί υπόψη η πιθανή μετακίνηση πληθυσμού μεταξύ περιφερειών 
και προς το εξωτερικό, ο πληθυσμός στο έτος 2000 θα είναι της τάξης 
των 10.800 χιλ. ατόμων, από τα οποία το 16% θα είναι άνω των 65 
ετών. Σε ορισμένες περιφέρειες το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 20%. 
Η μέση ετήσια φυσική αύξηση του πληθυσμού εκτιμάται ότι θα είναι, 
στην περίοδο 1981-2000, 0,54% (σε τέσσερις περιφέρειες, 0,14%-

149 



0,34%), ενώ στο έτος 2000 θα κατέλθει στο 0,43%, με ποσοστά κάτω 
του μέσου όρου της χώρας στις τέσσερις περιφέρειες. 

Οι τάσεις αυτές των πληθυσμιακών εξελίξεων δείχνουν ότι, ακόμη 
και χωρίς καμιά μετακίνηση, η ανισοκατανομή του πληθυσμού μεταξύ 
των περιφερειών που περιλαμβάνουν τα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγ
κροτήματα και της υπόλοιπης χώρας θα διευρυνθεί. Είναι όμως αναπό
φευκτο ότι και στην καλύτερη ακόμη περίπτωση θα λάβει χώρα ορισμέ
νης έκτασης μετακίνηση πληθυσμού, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τη σημαντική μερίδα των νέων που φεύγουν για σπουδές στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη και δεν επιστρέφουν, οι οποίοι πολλές φορές συμ
παρασύρουν και ορισμένο αριθμό των οικείων τους. 

Κατά συνέπεια, και μόνο από δημογραφική σκοπιά, χωρίς δηλαδή 
να ληφθούν υπόψη οι σχετικές οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες εξετά
ζονται στα επόμενα, η έξοδος πληθυσμού από τις 7 περιφέρειες της χώ
ρας δεν είναι επιθυμητή. 

150 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 

7.1. Εξέλιξη ποσοστών συμμετοχής 

Με δεδομένο το μέγεθος του πληθυσμού, όπως έχει διαμορφωθεί 
από την εξέλιξη των δημογραφικών παραγόντων και των πληθυσμια
κών μετακινήσεων, βασικό στοιχείο προσδιορισμού του ύψους και της 
κατά φύλο και ηλικία σύνθεσης του εργατικού δυναμικού είναι το ύψος 
και η πιθανή μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο 
εργατικό δυναμικό κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. 

Αναλυτικά, στην τελευταία 30ετία, στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
χώρες το γενικό ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των αρ
ρένων 15-64 ετών έχει την τάση να μειώνεται και των θηλέων να αυξά
νεται1. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό συμμετοχής και των δύο φύλων 
μαζί υφίσταται βραχυχρόνια ορισμένες ελαφρές διακυμάνσεις, χωρίς ό
μως μια ενιαία γενική για όλες τις χώρες μακροχρόνια τάση αύξησης ή 
μείωσης. Στις ΗΠΑ, π.χ., υπάρχει τάση αύξησης, από 65,2% στην πε
ρίοδο 1955-60 σε 72,5% το 1981. Αντίθετα, στη Δ. Γερμανία πραγμα
τοποιήθηκε αντίστοιχη βαθμιαία μείωση, από 67,7% το 1960 σε 64,2% 
το 1981, στη Γαλλία μείωση μέχρι το 1966-1970 και αύξηση μετά, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο αύξηση από 67,4% σε 73,2%, στην Ιταλία μείωση 
μέχρι το 1971-1975 και αύξηση σημαντική εν συνεχεία κ.ο.κ. 

Αναφορικά με τις επιμέρους ομάδες ηλικιών, η γενικότερη τάση 
που παρατηρείται διεθνώς, όπως και στην Ελλάδα, είναι η βαθμιαία 
μείωση των ποσοστών συμμετοχής των νεαρών ατόμων σχολικής μέχρι 
και πανεπιστημιακής ηλικίας και των δύο φύλων, λόγω της συνεχώς 

1. Chan-Lee (OECD) ο'.π., σσ. 6-7. Βλέπε ακόμη OECD, Demographic Trends 
1950-1990, Paris, OECD, 1979, σ. 20. Περιλαμβάνει επίσης μεταβολές στα ποσοστά 
συμμετοχής κατά ομάδες ηλικιών για τις χώρες του ΟΟΣΑ, σσ. 25-31. 
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αυξανόμενης ροής των νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Από το άλλο 
άκρο της πληθυσμιακής πυραμίδας, τείνει να μειώνεται το ποσοστό 
συμμετοχής των μεγάλων ηλικιών, ως αποτέλεσμα αύξησης των εισο
δημάτων και βελτίωσης των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών, όπου σε χώ
ρες αναπτυσσόμενες όπως η Ελλάδα είναι συγκριτικά χαμηλή, το ποσο
στό των οικονομικά ενεργών γυναικών στο γυναικείο πληθυσμό τείνει 
να ανέρχεται ταχέως για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων η από
κτηση περισσότερων επαγγελματικών εφοδίων σε αυξανόμενους αριθ
μούς γυναικών και η εντεινόμενη επιθυμία τους να συμμετέχουν περισ
σότερο ενεργά στην οικονομική ζωή. 

Η συνισταμένη ( υτών των θετικών και αρνητικών παραγόντων, που 
προσδιορίζουν τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό κατά 
φύλο κα* ομάδες ηλικιών, διαμορφώνει ένα γενικό ποσοστό συμμετο
χής, το οποίο διαχρονικά σε ορισμένες χώρες έχει την τάση να μειώνε
ται ελαφρά και σε άλλες να αυξάνεται ελαφρά. 

Στην Ελλάδα, η εξέλιξη του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού 
15-64 ετών (εργατικό δυναμικό/πληθυσμός 15-64 ετών) ακολουθώντας 
την πτωτική τάση των περισσότερων ίσως χωρών, μειώθηκε από 69,9% 
το 1961, στο 58,1% το 1971 και στο 57,1% το 1981. 

7.2. Σχετική σημασία δημογραφικών εξελίξεων 
και ποσοστών συμμετοχής 

Για την αξιολόγηση της σχετικής σημασίας των παραγόντων μετα
βολής του εργατικού δυναμικού γίνεται πολλές φορές συσχέτιση μετα
ξύ του μεγέθους και των εξελίξεων του πληθυσμού παραγωγικών ηλι
κιών (15-64 ετών), που αποτελεί τη δεξαμενή τροφοδότησης της αγο
ράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού που εμφανίζεται στην αγο
ρά. Στην περίοδο 1960-1970, έχει παρατηρηθεί σε μια ομάδα Ευρω
παϊκών χωρών ότι η αύξηση του πληθυσμού των παραγωγικών ηλι
κιών ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση του εργατικού δυνα
μικού, ενώ σε άλλες το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε σχετικά ταχύτερα. 

Αντίθετα, στην περίοδο 1970-1980 πραγματοποιήθηκε μια γενικά 
σημαντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, 
που οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, με 
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αποτέλεσμα το εργατικό δυναμικό να ανέλθει ταχύτερα από τον πληθυ
σμό παραγωγικών ηλικιών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες1. 

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι, όπως δείχνει η σχετική 
διεθνής εμπειρία, ο πληθυσμός παραγωγικών ηλικιών και η απασχόλη
ση κινούνται σχεδόν αναλογικά, στη μακροχρόνια περίοδο, με σημαντι
κές όμως βραχυχρόνιες διακυμάνσεις. Έχει υπολογιστεί, π.χ., ότι ο 
συντελεστής συσχέτισης της αναλογίας μεταξύ της ποσοστιαίας αύξη
σης του πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών και της απασχόλησης για 15 
χώρες του Δυτικού κόσμου, ήταν στη ΙΟετία 1950-60 και 1960-70 0,83 
έως 0,87 και στη μια και στην άλλη περίοδο2. Για την περίοδο όμως 
1970-1980, ο συντελεστής ήταν 0,56. 

Για την Ελλάδα, λόγω έλλειψης μακρών χρονολογικών σειρών για 
το εργατικό δυναμικό και την απασχόληση, δεν είναι δυνατή η μακρο
χρόνια συσχέτιση μεταξύ του πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών, του 
εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης. 

Μόνο για την περίοδο 1974-1983, που υπάρχουν στοιχεία των 
αστικών και ημιαστικών περιοχών της χώρας, τόσο ο πληθυσμός πα
ραγωγικών ηλικιών 15-64 ετών, όσο και το εργατικό δυναμικό και η 
απασχόληση αυξήθηκαν σχεδόν σταθερά στην περίοδο 1975-1979. Από 
το 1979 όμως και μετά, ο πληθυσμός αυξανόταν με φθίνοντα ρυθμό, το 
εργατικό δυναμικό με αύξοντα ρυθμό και η απασχόληση με σχεδόν 
σταθερό, αλλά χαμηλό ρυθμό από το 1980 (Διάγραμμα 6). Οι εξελίξεις 
αυτές μαρτυρούν ότι στην περίοδο 1975-1979, τόσο η αύξηση του ερ
γατικού δυναμικού, όσο και η αύξηση της απασχόλησης συνδέονταν 
έντονα με τις δημογραφικές εξελίξεις και τη μετακίνηση του πληθυ
σμού προς τις αστικές και ημιαστικές περιοχές. Η σύνδεση αυτή μπορεί 
να σημαίνει είτε ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης επηρεάζουν τη μεταβο
λή του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού μέσω της μετακίνησης 
πληθυσμού προς τις περιοχές αυτές, είτε ότι η πρωτογενής πίεση του 
πληθυσμού και εργατικού δυναμικού δημιουργεί διεξόδους απασχόλη
σης. Προφανώς στην περίοδο αυτή, τα ποσοστά συμμετοχής παρέμει
ναν σχεδόν σταθερά. 

Από την άλλη μεριά, στην περίοδο 1979-1983, η ταχύτερη άνοδος 

1. U.N. Economic and Social Council (ECE), Demographic Trends and Human 
Resources Development in the ECE Region: A Review of Major Changes (Note by the 
Secreteriat), 3 January, 1985, σ. 18. 

2. Ό.π., σ.σ. 19-20. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

Πληθυσμός ηλικίας 15-64 ετών, 
εργατικό δυναμικό και απασχόληση αστικών 

και ημιαστικών περιοχών 1974-1983 

Χιλ. πληθυσμού ηλικίας 
15-64 ετών 

εργατικό δυναμικό απασχόληση 
(αστικών και ημιαστικών περιοχών) 

4 500 
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4 100 
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3 700 
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-τ 

πληθυσμός 15-64 ετών 

Εργατικό δυναμικό 

Απασχόληση 

0 1974 175 76 77 78 79 80 81 82 83 Χρόνος 
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του εργατικού δυναμικού σε σχέση με τον πληθυσμό παραγωγικών ηλι
κιών, ήταν συνέπεια της αύξησης των ποσοστών συμμετοχής και η 
αποσύνδεση της αύξησης της απασχόλησης από την εξέλιξη του εργα
τικού δυναμικού ήταν αποτέλεσμα της δυσμενούς επίδρασης της οικο
νομικής συγκυρίας στις ευκαιρίες απασχόλησης στις αστικές και ημια
στικές περιοχές. Μια παραπλήσια αλλά ίσως με κάπως διαφορετική ση
μασία απεικόνιση γίνεται με στατικά στοιχεία νομών των ετών 1971 
και 1981. Στο Διάγραμμα 7 εμφανίζονται τα ποσοστά του εργατικού 
δυναμικού και της απασχόλησης κατά νομό ως προς τον αντίστοιχο 
πληθυσμό παραγωγικών ηλικιών. 

Είναι φανερό ότι υπάρχει μια παράλληλη αντιστοιχία μεταξύ των 
δύο ποσοστών, ενώ το άνοιγμα μεταξύ των δύο καμπυλών απεικονίζει 
το ποσοστό ανεργίας κατά νομό για τα δύο έτη. Με ελάχιστες εξαιρέ
σεις νομών, τα ποσοστά των δύο μεταβλητών, και για τα δύο έτη, βρί
σκονται ανάμεσα στο 50% και το 70% του πληθυσμού παραγωγικών 
ηλικιών, παρουσιάζεται όμως το 1981 κάποιος περιορισμός των ευρύτε
ρων διακυμάνσεων μεταξύ των νομών σε σχέση με τις αντίστοιχες δια
κυμάνσεις του 1971. 

Οι μεταβολές του συνολικού εργατικού δυναμικού συνδυάζουν τη 
μεταβολή του συνολικού πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών και τη με
ταβολή στη σύνθεση του πληθυσμού αυτού κατά ομάδες ηλικιών. Η 
σχετική σημασία καθενός από τους δύο αυτούς παράγοντες μπορεί να 
επισημανθεί χρησιμοποιώντας το ποσοστό συμμετοχής κατά ηλικία 
ενός έτους βάσης ή αφετηρίας στον αντίστοιχο πληθυσμό μεταγενέστε
ρων ετών. Αυτό δίνει την αύξηση του εργατικού δυναμικού που οφεί
λεται μόνο στη μεταβολή της σύνθεσης του πληθυσμού κατά ομάδες 
ηλικιών. 

Οι υπολογισμοί αυτοί για την περιοχή των χωρών της οικονομικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη (ECE) δείχνουν ότι εκείνο που προσδιορί
ζει ουσιαστικά την απόκλιση μεταξύ του εργατικού δυναμικού και του 
πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών είναι η μεταβολή στα ποσοστά συμ
μετοχής κατά ομάδες ηλικιών και όχι η μεταβολή της σύνθεσης του 
πληθυσμού κατά ηλικία1. 

Γενικά η εξέλιξη στα κατά ηλικία ποσοστά συμμετοχής είναι για τα 
δύο φύλα μαζί μείωση για τους νέους κάτω των 20 ετών και τους ενή-

1. Ό.η., σσ. 21-22. 
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λικες άνω των 55 ετών και αύξηση στις ενδιάμεσες ηλικίες. Στην περί
πτωση των ανδρών τα ποσοστά συμμετοχής μειώθηκαν για όλες τις 
ηλικίες μεταξύ 1960 και 1980. Στην περίπτωση των γυναικών τα ποσο
στά συμμετοχής έπεσαν στις ηλικίες 15-19 και 60 και άνω ετών, αλλά 
σε όλες τις άλλες ηλικίες αυξήθηκαν1. 

Για την απομόνωση της επίπτωσης του ποσοστού συμμετοχής στην 
απόκλιση της μεταβολής μεταξύ πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών και 
εργατικού δυναμικού, στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό συμ
μετοχής του 1961 κατά φύλο των ηλικιών 15-64 ετών, στον πληθυσμό 
παραγωγικών ηλικιών 15-64 ετών του 1971 και 1981 (Πίνακας 37). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

Μέσος ετήσιος ρυθμός (%) μεταβολής πληθυσμού 15-64 ετών 
και εργατικού δυναμικού 

Κατηγορία 

Δύο φύλα 
Πληθυσμός 15-64 
Εργατικό δυναμικό (σύνολο) 
Εργατικό δυναμικό 15-64 

Άρρενες 
Πληθυσμός 15-64 
Εργατικό δυναμικό (σύνολο) 
Εργατικό δυναμικό 15-64 
Απαλλαγμένο από την επίδραση 
μεταβολής ποσοστού συμμετοχής* 

Θήλεις 
Πληθυσμός 15-64 
Εργατικό δυναμικό (σύνολο) 
Εργατικό δυναμικό 15-64 
Απαλλαγμένο από επίδραση 
μεταβολής ποσοστού συμμετοχής* 

1961-1971 

0,23 
-1,17 
-1,06 

0,30 
-0,48 
-0,56 

-0,57 

0,17 
-2,73 
-0,03 + 

-0,67 

1971-1981 

1,03 
.0,91 

1,04 

1,11 
1,03 
1,33 

1,11 

0,96 
0,58 
1,01 

0,96 

1961-1981 

0,63 
-0,13 
-0,011 

0,71 
0,28 
0,38 

0,26 

0,56 
-1,09 
-0,10+ 

0,14 

* Εφαρμογή ποσοστού συμμετοχής 1961 στον πληθυσμό 15-64 ετών 1971 και 
1981. 

+ Λόγω εννοιολογικών διαφορών μεταξύ των απογραφών αναφορικά με τον πλη
θυσμό των γυναικών ως οικονομικώς ενεργών, τα ποσοστά αυτά δεν είναι αξιόπιστα. 

Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού, 1961, 1971, 1981. 

1. Ό.π., σ. 22. 
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Όπως προκύπτει, στην περίοδο 1971-1981, η ποσοστιαία μεταβολή 
του πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών και του εργατικού δυναμικού, 
μετά την αφαίρεση της επίδρασης του ποσοστού συμμετοχής, ταυτίζον
ται και είναι 1,11% για τους άρρενες και 0,96% για τις θήλεις. Αυτό 
σημαίνει ότι η απόκλιση που υπάρχει — πολύ μικρή για τους άρρενες 
αλλά πολύ σημαντική για τις θήλεις — μεταξύ της μεταβολής του πλη
θυσμού παραγωγικών ηλικιών και της μη προσαρμοσμένης μεταβολής 
του εργατικού δυναμικού δεν οφείλεται στην κατά ηλικία αναδιάρθρω
ση του πληθυσμού αλλά στη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των 
ηλικιών 15-64 ετών στο εργατικό δυναμικό. 

Αντίθετα, στην περίοδο 1961-1971, ενώ υπάρχει θετική αύξηση του 
πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,30% για 
τους άρρενες και 0,17% για τις θήλεις, το απαλλαγμένο από τη μεταβο
λή του ποσοστού συμμετοχής εργατικό δυναμικό μειώνεται αντίστοιχα 
με ρυθμούς —0,5% και —0,67%. 

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η απόκλιση μεταξύ του ρυθμού μετα
βολής του πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών και του εργατικού δυναμι
κού για την περίοδο 1961-1971 είναι αποτέλεσμα τόσο της μεταβολής 
στη σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία (Πίνακας 38), όσο και της με
ταβολής του ποσοστού συμμετοχής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38 

Αναλογία πληθυσμού 15-64 ετών 
στο συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας 

Δύο φόλα 
Άρρενες 
Θήλεις 

1961 

65,0 
64,6 
65,5 

1971 

63,7 
63,6 
63,9 

1981 

63,6 
63,7 
63,5 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1961, 1971, 1981. 

Η διαφοροποίηση αυτή μεταξύ των εξελίξεων της περιόδου 1961-
1971 και 1971-1981 μπορεί να εξηγηθεί από τη σημαντική μετανάστευ
ση της πρώτης περιόδου, που αφαίρεσε από τον πληθυσμό παραγωγι
κών ηλικιών κυρίως οικονομικώς ενεργά άτομα, πέρα από το γεγονός 
ότι μείωσε σε σημαντικό βαθμό και την αναλογία του πληθυσμού αυ-
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του στο σύνολο του πληθυσμού όλων των ηλικιών. Αντίθετα, στην πε
ρίοδο 1971-1981 που δεν υπήρχε έξοδος πληθυσμού αλλά καθαρή είσο
δος, η τελευταία δεν επηρέασε την αναλογία του πληθυσμού παραγωγι
κών ηλικιών, αλλά το εργατικό δυναμικό μεταβαλλόταν λόγω μεταβο
λής μόνο των ποσοστών συμμετοχής. 

7.3. Προβολή ποοοατών συμμετοχής 

Υπάρχουν γενικά δύο μέθοδοι εκτίμησης του ποσοστού συμμετοχής 
κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, η μια χρησιμοποιεί δημογραφικές προ
βολές και η άλλη οικονομικά υποδείγματα1. Σύμφωνα με την πρώτη 
που έχει ευρεία χρήση (χρησιμοποιείται, π.χ., από τον ΟΟΣΑ και το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας) γίνεται συνήθως προβολή της τάσης των 
ποσοστών συμμετοχής κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, ενώ στη δεύτερη 
γίνεται προσπάθεια ερμηνείας των μεταβολών στα ποσοστά συμμετοχής 
με ένα αριθμό οικονομικών και άλλων μεταβλητών που μπορούν να 
επηρεάζουν τη διαμόρφωση των ποσοστών αυτών. Η στατιστική ανά
λυση χρησιμοποιεί ως ανεξάρτητες μεταβλητές την ανεργία, τις αμοιβές 
εργασίας καθώς και άλλες μεταβλητές σχετικές με το επίπεδο εκπαίδευ
σης, την οικογενειακή κατάσταση κτλ. 

Για την Ελλάδα λόγω ελλείψεως χρονολογικών σειρών για τα μεγέ
θη του εργατικού δυναμικού και των άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναλυτικά υποδείγματα αλλά μόνο οι δη
μογραφικές προβολές. 

Η δημογραφική προσέγγιση προβολής υιοθετεί ορισμένες υποθέσεις 
για την εξέλιξη των ποσοστών συμμετοχής κατά φύλο και ομάδες ηλι
κιών. Η απλούστερη υπόθεση είναι των σταθερών ποσοστών συμμετο
χής κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σε περιπτώσεις όμως που έχει δια
μορφωθεί μια βαθμιαία διαχρονική τάση στην εξέλιξη των επιμέρους 
ποσοστών συμμετοχής είναι δυνατόν να γίνει προβολή της τάσης αυ
τής για το μέλλον. Οι υποθέσεις για την εξέλιξη των ποσοστών μπορεί 
να διαφοροποιούνται κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Για τους άρρενες, 
π.χ., των κεντρικών ομάδων ηλικιών των οποίων τα ποσοστά συμμετο
χής εξελίσσονται ομαλότερα, μπορεί να γίνει η υπόθεση του σταθερού 

1. Chan-Lee, ό.π., σ. 8. 
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ποσοστού, ενώ για τις θήλεις των οποίων τα ποσοστά έχουν αυξητική 
τάση μπορεί να γίνει προέκταση της τάσης αυτής. 

Για την προβολή της τάσης των ποσοστών συμμετοχής στην Ελλά
δα κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα 
συγκρισιμότητας μεταξύ των απογραφών 1961, 1971 και 1981. Εκτός 
όμως από αυτή την αδυναμία, οι εξελίξεις της περιόδου 1961-1971 που 
προσδιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική μετανάστευση, 
αλλά και την εσωτερική μετακίνηση, δεν αναμένεται, όπως αναφέρθηκε 
και πιο πάνω, να επικρατήσουν και την περίοδο 1981-2000. Τέλος, η 
πτώση των ποσοστών συμμετοχής των ατόμων 15-24 ετών (τα δύο φύ
λα μαζί) ήταν μικρή, ενώ παρουσιάστηκε σχετική σταθερότητα στο πο
σοστό των ατόμων 15-64 ετών για ολόκληρη τη χώρα αλλά και κατά 
περιφέρεια. 

Κατ' ακολουθία όλων των πιο πάνω εξελίξεων, για την προβολή 
του εργατικού δυναμικού κατά περιφέρεια στο έτος 2000 υιοθετούνται 
τα ποσοστά συμμετοχής του 1981, ξεχωριστά για όλο το εργατικό δυ
ναμικό και για το εργατικό δυναμικό 15-64 ετών, μέθοδος που δεν είναι 
άγνωστη στη διεθνή πρακτική των προβολών του εργατικού δυναμι
κού1. Δεδομένου μάλιστα ότι το ενδιαφέρον μας στη μελέτη αυτή είναι 
για ευρείες ομάδες ηλικιών και όχι πενταετείς, όπως γίνεται συνήθως, 
τα τυχόν σφάλματα υπερεκτιμήσεων σε ορισμένες ηλικίες και υποεκτι
μήσεων σε άλλες είναι πολύ πιθανό να αμβλύνονται. 

Τα συγκεκριμένα ποσοστά συμμετοχής που εφαρμόζονται στον 
πληθυσμό 15-64 ετών του έτους 2000 εμφανίζονται στον Πίνακα 39. 

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στα 
ποσοστά συμμετοχής μεταξύ των περιφερειών, με χαμηλότερα σχετικά 
ποσοστά στις περισσότερο αστικοποιημένες περιφέρειες της Ανατολι
κής Στερεάς και Νησιών και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
και πολύ υψηλότερα στις περιφέρειες με εντονότερο το γεωργικό χαρα
κτήρα, όπως της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς και της Κρήτης, 
ή ακόμη περιφερειών με εντονότερη απασχόληση στις υπηρεσίες, όπως 
τα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου. 

1. U.N., Demographic Trends 28, και OECD, Demographic Trends 1950-1990 που 
χρησιμοποιεί για την εκτίμηση του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας για το 1990 
αλλά και για άλλες χώρες για όλα σχεδόν τα ευρύτερα κλιμάκια ηλικιών σταθερά ή 
σχεδόν σταθερά ποσοστά συμμετοχής (βλέπε σσ. 112-121). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39 

Εργατικό δυναμικό όλων των ηλικιών και των ηλικιών 15-64 ετών 
κατά περιφέρεια το έτος 2000 

χιλ. άτομα 

Εργατικό δυναμικό Εργατικό δυναμικό 
όλων των ηλικιών 15-64 ετών 

Περιφέρειες 
ι 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 

Ποσοστά 
συμμετοχής1 

57,2 

53,4 
(52,4)* 

55,1 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

65,4 
60,4 
62,4 
64,5 
61,7 
60,0 

84,7 

Αριθμός 
ατόμων 

(1) 

3944 

1535 
(1179)* 

685 

530 
293 
179 
211 
181 
160 

170 

Ποσοστά 
συμμετοχής2 

53,8 

45,8 
(43,7)* 

52,6 

58,0 
56,4 
58,4 
56,7 
55,8 
56,0 

77,2 

Αριθμός 
ατόμων 

(2) 

3537 

1316 
(983)* 

654 

470 
274 
168 
186 
164 
150 

155 

(2):(1) 

89,7 

85,7 
(83,4)* 

95,5 

88,7 
93,5 
93,8 
88,1 
90,6 
93,7 

91,2 

1. Σύνολο εργατικού δυναμικού στον πληθυσμό 15-64 ετών. 
2. Εργατικό δυναμικό 15-64 ετών στον πληθυσμό 15-64 ετών. 
* Περιφέρεια Πρωτεύουσας. 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού, 1981. 
Εκτιμήσεις. 

7.4. Εργατικό δυναμικό κατά περιφέρεια το έτος 2000 

Τα αποτελέσματα των σχετικών υπολογισμών με βάση τα ποσοστά 

αυτά και την προηγηθείσα εκτίμηση του πληθυσμού δίνονται στον πιο 

πάνω Πίνακα 39. 

Η αύξηση του εργατικού δυναμικού μεταξύ 1891 και 2000, όπως 

προκύπτει από τους σχετικούς υπολογισμούς δίνεται στον Πίνακα 40. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40 

Μεταβολή εργατικού δυναμικού 1981-2000 κατά περιφέρεια 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονϋ 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θρίκη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

Μεταβολή εργατικού 
δυναμικού 15-64 

308 

111 
(95)· 
78 
23 
29 
13 
16 
12 
26 

0 

ετών 
Μεταβολή συνολικού 
εργατικού δυναμικού 

340 

130 
(114)· 

82 
26 
31 
13 
18 
13 
27 

0 

* Περιφέρεια Πρωτεύουσας. 
Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1981. 

Πίνακας 39. 

Η συνολική αύξηση του εργατικού δυναμικού 15-64 ετών θα είναι 
στην 20ετία 1981-2000 της τάξης των 300 χιλ. ατόμων (16 χιλιάδων 
ετησίως), από τα οποία όμως το 36% θα ανήκει στην περιφέρεια της 
Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και 25% στην περιφέρεια της Κεντρι
κής και Δυτικής Μακεδονίας, περιφέρειες που περιλαμβάνουν τα δύο 
μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας. Όλες οι άλλες περιφέ
ρειες μαζί θα συμμετέχουν μόνο κατά 1/3 περίπου στην αύξηση του ερ
γατικού δυναμικού, με μέση ετήσια άνοδο ανά περιφέρεια από μηδέν 
μέχρι το πολύ 1500 άτομα. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις προβολές του εργατικού δυ
ναμικού είναι ότι στις 7 περιφέρειες της χώρας οι προοπτικές αύξησης 
του εργατικού δυναμικού είναι ασήμαντες ή ανύπαρκτες. Εξάλλου ο 
αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών, που σήμερα συμμετέχουν στην 
οικονομική δραστηριότητα στον αγροτικό κυρίως τομέα, αναμένεται να 
μειώνεται βαθμιαία. Σε αυτό θα συντείνει η άνοδος του βιοτικού επιπέ
δου, η βελτίωση των κοινωνικών και ασφαλιστικών συνθηκών καθώς 
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και η εντονότερη αστικοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Ως 
αποτέλεσμα, η προσφορά εργασίας, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιφέρειες, 
μπορεί να αυξηθεί μόνο με καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος εργα
τικού δυναμικού, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος εργασίας σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας, ή με εισροή νέου εργατικού δυναμικού. 
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι και οι δυνατότητες 
απελευθέρωσης εργατικού δυναμικού από τη γεωργία θα μικραίνουν 
βαθμιαία και ουσιαστικά όσο θα μειώνεται το μετακινήσιμο τμήμα του 
και όσο θα περιορίζονται τα περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας. 
Πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η προβολή του πληθυσμού, στην 
οποία στηρίζεται η εκτίμηση του εργατικού δυναμικού, έγινε με την 
υπόθεση μηδενικής εξωτερικής μετανάστευσης και εσωτερικής μετακί
νησης πληθυσμού. Είναι όμως πολύ πιθανό ότι στο διάστημα αυτό των 
19 ετών θα πραγματοποιηθεί έξοδος πληθυσμού από πολλές περιφέρειες 
προς τις μεγαλύτερες πόλεις συμπεριλαμβανομένων και των νέων που 
μετακινούνται για σπουδές. 

Είναι επίσης ενδεχόμενο ότι, έστω και αν στα αμέσως επόμενα χρό
νια αναμένεται καθαρή παλιννόστηση πληθυσμού, στο μακροχρόνιο 
διάστημα των 19 ετών μέχρι το 2000 θα πραγματοποιηθεί έξοδος πλη
θυσμού, όταν θα δημιουργηθούν πρόσφορες οικονομικές συνθήκες και 
θα τερματιστεί εντωμεταξύ και η μεταβατική περίοδος ελεύθερης διακί
νησης με τις άλλες χώρες της ΕΟΚ. Είναι τέλος πολύ πιθανό ότι οι 
υπολογισμοί του εργατικού δυναμικού με τα ποσοστά συμμετοχής του 
1981 συνεπάγονται ορισμένες υπερεκτιμήσεις, δεδομένου ότι το γενικό 
ποσοστό συμμετοχής φαίνεται να εξακολουθεί να μειώνεται σε ορισμέ
νες περιφέρειες. 

Βάσει των εκτιμήσεων αυτών είναι επομένως ενδεχόμενο ότι το ερ
γατικό δυναμικό ορισμένων περιφερειών, όπως της Ανατολικής Μακε
δονίας, της Ηπείρου και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα υπο
στεί απόλυτη μείωση. Από την άλλη μεριά, οι ανάγκες σε εργατικό δυ
ναμικό θα αυξάνονται ως αποτέλεσμα της επιδίωξης να επιταχυνθεί η 
οικονομική ανάπτυξη σε πολλές περιφέρειες, στην προσπάθεια για τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η προσπάθεια αυτή είναι επο
μένως αναγκαίο να συνοδεύεται και από τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
περιφέρεια. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Το κατά κεφαλή προϊόν αποτελεί τον πιο απλό και εύκολα κατα
νοητό, αλλά ανεπαρκή και σε ορισμένη έκταση απατηλό δείκτη της μέ
τρησης των οικονομικών διαφορών μεταξύ των περιφερειών μιας χώ
ρας. Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συνισταμένη της οικονομικής επίδο
σης και το μέσο βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού μιας περιφέρειας, δεν 
αντικατοπτρίζει όμως ανάλογα τις περιφερειακές διαφοροποιήσεις 
στους βασικούς συντελεστές διαμόρφωσης του ύψους του κατά κεφαλή 
προϊόντος. Η επίδραση των παραγόντων που προσδιορίζουν το ύψος 
του κατά κεφαλή περιφερειακού προϊόντος διαφοροποιείται ανάλογα με 
το είδος, το μέγεθος και την ποιότητα της υφιστάμενης υποδομής και 
των παραγωγικών μέσων. Αλλά και πέρα από αυτό, πρόσθετα στοιχεία 
διαφοροποίησης στη διαμόρφωση του προϊόντος αποτελούν η αποτελε
σματικότητα αξιοποίησης των παραγωγικών μέσων, καθώς επίσης και η 
φύση και οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής. 

Σε μια «εκ των υστέρων» ανάλυση, η συσχέτιση των αποτελεσμά
των της οικονομικής επίδοσης, είτε πρόκειται για το κατά κεφαλή 
προϊόν, είτε για άλλες μεταβλητές όπως η παραγωγικότητα, με το μέγε
θος και τις εξελίξεις της παραγωγικής υποδομής σε κάθε περιφέρεια, 
μπορεί να αποκαλύψει τις πηγές δυσλειτουργιών ή αναποτελεσματικό
τητας στην αξιοποίηση του παραγωγικού μηχανισμού, ώστε να συνα
χθούν ορισμένα συμπεράσματα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
και τη μείωση των ανισοτήτων στην εκμετάλλευση των μέσων παραγω
γής μεταξύ περιφερειών. Ανάλογες συσχετίσεις της οικονομικής επίδο
σης με επιμέρους κατηγορίες παραγωγικών μέσων, όπως π.χ. μηχανικά 
μέσα γεωργίας ή βιομηχανίας, μπορούν να διαφωτίσουν πιθανές δυνα
τότητες αναδιαρθρώσεων και αναπροσαρμογών μέσα σε κάθε περιφέ
ρεια, έτσι ώστε η δυνητική παραγωγική τους ικανότητα να έχει μεγαλύ
τερη συμβολή στην ανάπτυξη της περιφέρειας. 

Εκτός από την παραγωγική υποδομή και την οικονομική επίδοση, 
ένας τρίτος παράγων διαφοροποίησης των περιφερειών είναι το βιοτικό 
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επίπεδο, όχι μόνο όπως εκφράζεται με το ύψος του κατά κεφαλή 
προϊόντος αλλά και με ορισμένους άλλους δείκτες ευημερίας. Το βιοτι
κό επίπεδο, αν και προσδιορίζεται βασικά από την εκμετάλλευση των 
παραγωγικών μέσων κάθε περιφέρειας, επηρεάζεται επίσης από τις τυ
χόν διαρροές του αποτελέσματος της αξιοποίησης των μέσων αυτών. 
Οι διαπεριφερειακές αυτές ροές εμφανίζονται με διάφορες μορφές, όπως 
απώλειες ή σπατάλες προϊόντος κατά τη διαδικασία δημιουργίας του, 
μεταβίβαση παραγωγικής δραστηριότητας ή προϊόντος, είτε προς άλλες 
περιφέρειες, είτε και προς το κράτος, με τη μορφή φορολογικών επιβα
ρύνσεων ή άλλων βαρών, χωρίς ανάλογο σε κάθε περίπτωση αντίκρι
σμα εισροής προς την περιφέρεια. Επηρεάζεται ακόμη το βιοτικό επίπε
δο από τις πάσης φύσεως εισροές εισοδήματος από κρατικές μεταβιβά
σεις ή από το εξωτερικό με τη μορφή, π.χ., εμβασμάτων των μετανα
στών. Διαπεριφερειακή μεταβίβαση εισοδήματος αποτελεί η εκμετάλ
λευση παραγωγικών μέσων, όπως π.χ. το προϊόν από την ενοικίαση 
διαμερίσματος που βρίσκεται σε περιφέρεια άλλη από εκείνη που ζει 
και εργάζεται ο δικαιούχος. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους είναι εύλογο να υπάρχει ορισμένη 
διάσταση στη διαπεριφερειακή συσχέτιση παραγωγικών μέσων, οικονο
μικής επίδοσης και βιοτικού επιπέδου. Στην έκταση που είναι δυνατό 
να απομονωθούν και μελετηθούν οι παράγοντες της διάστασης αυτής, 
μπορεί να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικό
τερη λειτουργία του παραγωγικού μηχανισμού κάθε περιφέρειας. 

Στα επόμενα επιχειρείται η παρουσίαση των οικονομικών ανισοτή
των των περιφερειών, όπως εμφανίζονται σήμερα, με παράλληλη διε
ρεύνηση των σχετικών τους εξελίξεων σε μια περίπου ΙΟετία. Αντικει
μενικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί η διαχρονική σύγκλιση ή απόκλι
ση των περιφερειών. Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται με τη βοήθεια 
μιας σειράς μεταβλητών που εντάσσονται στο πιο πάνω τρίπτυχο γενι
κών παραγόντων: παραγωγικά μέσα, οικονομική επίδοση και βιοτικό 
επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Οι οικονομικές μεταβλητές, που χρησιμοποιούνται για την παρου
σίαση και αξιολόγηση της σχετικής σημασίας και των εξελίξεων των 
παραγωγικών μέσων στην ανάπτυξη κάθε περιφέρειας, αναφέρονται 
στους βασικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας: τη γεωργία, τη 
βιομηχανία, τις μεταφορές και τον τουρισμό, αλλά και στον κρατικό 
τομέα, ο οποίος συμβάλλει στην ανάπτυξη των περιφερειών, είτε άμεσα 
με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, είτε έμμεσα μέσω της οικονο
μικής πολιτικής. 

9.1. Τομέας γεωργίας 

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στην αναδιάρθρωση της ελληνικής 
οικονομίας, τα τελευταία 30-35 χρόνια, προς τις αστικές δραστηριότη
τες, είναι γεγονός ότι οι περισσότερες από τις 9 περιφέρειες της χώρας 
εξακολουθούν να έχουν έντονο γεωργικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, ο 
κεντρικός άξονας των οικονομιών τους και το επίκεντρο της προσπά
θειας ανάπτυξης τους θα εξακολουθεί να είναι ο πρωτογενής τομέας, 
χωρίς ασφαλώς να αποκλείεται, αντίθετα μάλιστα επιβάλλεται, η ανά
πτυξη και άλλων δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση των τοπικών 
πλεονεκτημάτων και την πιο ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών. 

Η διερεύνηση των περιφερειακών διαφορών στα παραγωγικά μέσα 
της γεωργίας βασίζεται στην αναλογία ιπποδύναμης γεωργικών ελκυ-
στήρων ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης, ή ανά απασχολούμενο, 
στην αναλογία των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά απασχολούμενο 
και στο ποσοστό των αρδευόμενων εδαφών σε σχέση με τα καλλιεργού
μενα. Οι τέσσερις αυτές αναλογίες εκφράζουν κατά προσέγγιση αντί
στοιχα, το βαθμό εκμηχάνισης της γεωργικής παραγωγής, το λόγο 
κεφαλαίου/εργασίας, το βαθμό πίεσης του εργατικού δυναμικού έναντι 
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του συντελεστή εδάφους και τέλος την ποιοτική βελτίωση των καλλιερ
γούμενων εδαφών. 

9.1.1. Ισχύς γεωργικών ελκυστήρων 

Παραβλέποντας τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ περιφερειών 
στην αναλογία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που 
μπορεί να διαφοροποιούν, σε ορισμένο βαθμό, και τον εξοπλισμό σε 
γεωργικούς ελκυστήρες, διαπιστώνεται ότι η παραγωγική δύναμη γεωρ
γικών ελκυστήρων ανά 1000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης, έχει 
μεγάλο εύρος μεταξύ περιφερειών. Σε σύγκριση με το σύνολο της χώ
ρας, καλύτερα εξοπλισμένες περιφέρειες είναι η Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, με 
1196-45% μεγαλύτερη αναλογία, ενώ σημαντική σχετικά υστέρηση έ
χουν οι υπόλοιπες περιφέρειες με 11%-68% μικρότερη αναλογία (Πίνα
κας 41). 

Όπως είναι φυσικό οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη αναλογία 
γεωργικών ελκυστήρων είναι πράγματι εκείνες που έχουν επίσης το 
σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό πεδινής γης, σε σύγκριση με τις άλλες πε
ριφέρειες του χαμηλότερου εξοπλισμού στις οποίες κυριαρχεί η ορεινή 
και ημιορεινή γη1. 

Η τωρινή διαμόρφωση των περιφερειακών διαφορών στην εκμηχά
νιση της γεωργίας είναι η κατάληξη σημαντικών διαφοροποιήσεων στις 
εξελίξεις της τελευταίας ΙΟετίας (1971-1980). Στην περίοδο αυτή, η εκ
μηχάνιση της γεωργίας προχώρησε με πολύ γρήγορο ρυθμό σε όλες τις 
περιφέρειες, με αύξηση μεταξύ 2 1/2 περίπου έως 3 φορές και στην πε
ρίπτωση της Κρήτης σχεδόν 5 φορές σε σύγκριση με το 1971. Εκτός 
από την Κρήτη, σχετικά ταχύτερη αύξηση παρουσίασε η Πελοπόννη
σος και Δυτική Στερεά, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Η τε
λευταία βρίσκεται εντούτοις ακόμη σε σχετικά χαμηλό επίπεδο γεωργι
κής εκμηχάνισης, όχι όμως τόσο όσο η Ήπειρος και τα Νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου παρά την ουσιώδη πρόοδο που είχαν και αυτές 
στη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου (2,5 και 2,7 φορές σε σύγκριση με 
το επίπεδο του 1971) (Πίνακας 42). 

1. ΚΕΠΕ, Η Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα σε Περιφερειακό Επίπεδο, Έκθεση 
Περιφερειακού Προγράμματος, Αθήνα, 1980, σ. 5. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

Αναλογία ισχύος γεωργικών ελκυστήρων/καλλιεργούμενης έκτασης, 1980 

Αριθμός ίππων/1000 Δείκτης Ποσοστιαία Προϊόν ανά 
στρεμ. καλλιεργού- (χώρα=100) σύνθεση στρέμμα καλ-

Περιφέρειες μενης έκτασης ακαθάριστου λιεργούμενης 
γεωργικού έκτασης (1977) 
προϊόντος 

(1977) 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

275 

229 

354 

206 
306 
399 
246 
131 
331 

87 

100 

83 

129 

75 
111 
145 
89 
48 

120 

32 

100,0 

15,7 

17,2 

25,6 
11,5 
7,2 
9,4 
5,6 
4,8 

3,0 

100 

116 

29 

129 
84 
95 

131 
124 
57 

83 

Πηγές: Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση εκμηχάνισης της γεωργίας (Αδημοσίευτα 
στοιχεία). 

ΚΕΠΕ, Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα σε Περιφερειακό Επίπεδο, Έκθεση 
Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΚΕΠΕ, 1980. 

Όπως γίνεται φανερό από την οπτική θεώρηση του Διαγράμματος 
8, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, που προίκησαν αναμφισβήτητα ό
λες τις περιφέρειες με σημαντική ιπποδύναμη γεωργικών ελκυστήρων, 
οδήγησαν σε διεύρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στην εκμηχάνι
ση της γεωργίας λόγω διαφορισμού στο ρυθμό αύξησης της, γεγονός 
που καθαυτό δεν μπορεί πάντως να θεωρηθεί κατ' ανάγκην δυσμενές. 

Παρά την όξυνση της περιφερειακής αυτής ανισότητας, η ιεράρχη
ση των περιφερειών, σύμφωνα με το κριτήριο της ιπποδύναμης των 
γεωργικών ελκυστήρων, δεν άλλαξε ουσιαστικά στην τελευταία ΙΟετία 
cai συνεπώς οι πιο πάνω εξελίξεις δείχνουν ότι η εκμηχάνιση της ελ
ληνικής γεωργίας — χωρίς όμως να συνυπολογιστούν άλλα γεωργικά 
ιηχανήματα εκτός των γεωργικών ελκυστήρων — δεν βελτίωσε σχετικά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42 

Αύξηση της αναλογίας κεφαλαίου/εδάφους και κεφαλαίου/εργασίας 
στο γεωργικό τομέα 1971-1980 

(Δείκτης 1971 = 100) 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Ισχύς ; γεωργικών 
ελκυστήρων 
1000 στρεμ. 

ανά 
καλ-

λιεργούμενης έκτασης 

270 

246 

242 

294 
241 
305 
492 
247 
293 

272 

Ίπποι/απασχολούμενο* 
στο γεωργικό τομέα 

351 

326 

350 

268 
275 
418 
609 
333 
342 

462 

* Η απασχόληση αναφέρεται σε ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα. 
Πηγές: Υπουργείο Γεωργίας (Αδημοσίευτα στοιχεία). 

ΕΣΥΕ, Γεωργική Στατιστική της Ελλάδας 1971, 1980. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1971 (δείγμα 25%). 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1981 (δείγμα 10%). 

τη θέση ορισμένων περισσότερο καθυστερημένων περιφερειών, όπως 

π.χ. της Ηπείρου και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αν και 

πολλαπλασίασε τη μηχανική τους υποδομή και βελτίωσε σημαντικά 

την απόλυτη θέση τους (Διάγραμμα 8). Η δυναμική της εξέλιξης αυτής 

διαφαίνεται ακόμη καλύτερα στο λειτουργικό επίπεδο, στην αναλογία 

της μηχανικής ισχύος ανά απασχολούμενο, όπου η μεταβολή είναι τα

χύτατη, αλλά οφείλεται ενμέρει στη μείωση των απασχολούμενων στη 

γεωργία όλων των περιφερειών και ιδιαίτερα της Κεντρικής και Δυτι-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 

Ισχύς γεωργικών ελκυστήρων ανά 1000 στρέμματα 
καλλιεργούμενης έκτασης 1971 και 1980 

Ισχύς 
ανά 1000 στρέμματα 

4 0 0 -

Περιφέρειες 

Ι Ι '"' 
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κής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης (Πίνα
κας 42). 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι διαφορές μεταξύ 
περιφερειών δεν αντικατοπτρίζουν, σε όλη τους την έκταση, σχετική 
καθυστέρηση, αλλά μπορεί να είναι απόρροια της διαφορετικής διάρ
θρωσης της γεωργικής παραγωγής, αναφορικά με τα είδη καλλιεργειών 
(σιτηρά, οπωροκηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες), που απαιτούν δια
φορετικούς συντελεστές μηχανικής ισχύος/εδάφους. Είναι επίσης γεγο
νός ότι η χρησιμοποίηση της μηχανικής δύναμης δεν αξιοποιήθηκε 
αποκλειστικά για γεωργικές εργασίες αλλά και σε άλλες συναρτώμενες 
πάντως δραστηριότητες, όπως μεταφορές. 

Στην έκταση που η αναλογία ισχύς γεωργικών ελκυστή ρω ν/αριθμός 
απασχολουμένων εκφράζει, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, το λόγο κεφα
λαίου/εργασίας ή το βαθμό έντασης κεφαλαίου στη γεωργική παραγω
γή, γίνεται φανερό ότι η γεωργική δραστηριότητα εξαρτήθηκε τα τελευ
ταία δέκα χρόνια σημαντικά από αυτόν τον παράγοντα. Στο διάστημα 
αυτό η αναλογία κινητήριας ισχύος/απασχόλησης αυξήθηκε στη χώρα 
κατά 3,5 φορές, ενώ κυμάνθηκε ανάμεσα στις περιφέρειες μεταξύ 2,7-6 
φορές (Πίνακας 42). Η εξέλιξη αυτή άλλωστε εξηγεί και τη σημαντική 
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στη γεωργία, καθώς και τη 
μεγάλη μείωση της γεωργικής απασχόλησης στην περίοδο 1971-1980 
ταυτόχρονα με την αύξηση του γεωργικού προϊόντος, όπως θα δειχθεί 
πιο κάτω. 

9.1.2. Καλλιεργούμενες και αρδευόμενες εκτάσεις 

Ο βαθμός πίεσης του γεωργικού εργατικού δυναμικού στα καλλιερ
γούμενα εδάφη, όπως εκφράζεται από την αναλογία των καλλιεργούμε
νων εκτάσεων ανά απασχολούμενο άτομο, παρουσιάζει ουσιαστικές δια
φορές μεταξύ περιφερειών. Μεγαλύτερη άνεση παρατηρείται στην Ανα
τολική Στερεά και Νησιά με 64 στρέμματα γης ανά απασχολούμενο, 
ενώ μεγαλύτερη στενότητα εμφανίζει η Πελοπόννησος και Δυτική Στε
ρεά και η Ήπειρος με 32 και 31 στρέμματα αντίστοιχα ανά απασχολού
μενο (Πίνακας 43). 

Εκτός από την πρώτη περιφέρεια, σχετικά υψηλή αναλογία έχει και 
η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και τα Νησιά του Ανα
τολικού Αιγαίου (δείκτης 114-148 με σύνολο χώρας = 100). Στις υπό-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις/απασχολούμενο στη γεωργία και αρδευόμενες 
εκτάσεις ως ποσοστό των καλλιεργούμενων, 1980 

Καλλιεργούμενες Δείκτης Αρδευόμενες Δείκτης Μεταβολή (%) 
εκτάσεις (στρεμ/ (χώρα=100) εκτάσεις (χώρα=100) ποσοστού 
απασχολούμενο) αρδευόμενων 

Περιφέρειες στη γεωργία εκτάσεων 
1971-1980 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

43 

64 

58 

32 
49 
38 
29 
31 
44 

54 

100 

148 

135 

75 
114 
88 
68 
72 

105 

125 

26,8 

23,2 

26,5 

28,1 
35,9 
35,1 
18,8 
29,1 
21,8 

10,6 

100 

87 

99 

107 
134 
131 
70 

109 
81 

40 

21,2 

-0,9 

10,1 

29,4 
46,1 
15,1 
31,2 
24,1 
51,4 

-4,5 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Γεωργική Στατιστική της Ελλάδας, 1971-1980. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1981, Οικονομικά χαρακτηριστικά. 

Παρατηρήσεις: Οι καλλιεργούμενες και αρδευόμενες εκτάσεις είναι του έτους 1980, 
ενώ οι απασχολούμενοι στη γεωργία του έτους 1981. (Υπάρχει παρεμ-
βολική εκτίμηση και για το 1980, στον πρωτογενή τομέα γενικά). 

λοιπές περιφέρειες ο δείκτης είναι 68-105. Πρέπει όμως να σημειωθεί ό
τι η απόδοση του συνδυασμού εδαφών-εργατικού δυναμικού δεν 
προσδιορίζεται κατά τρόπο ανάλογο από το μέσο στρεμματικό μέγεθος 
της καλλιεργούμενης έκτασης, αλλά και από την ποιότητα των εδαφών 
(πεδινά-ορεινά), που αγνοείται στην παρούσα ανάλυση. Η ποιοτική δια
φοροποίηση της καλλιεργούμενης γης μπορεί συνεπώς να συμβάλλει 
δυσανάλογα στην παραγωγή των περιφερειών με παραπλήσιες αναλο
γίες εδάφους/εργασίας. Μία ακόμη αδυναμία της σχετικής σημασίας 
της αναλογίας αυτής είναι ότι τα απασχολούμενα άτομα συμμετέχουν 
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με το ίδιο βάρος σ' αυτήν ανεξάρτητα από το χρόνο εργασίας του 
καθενός1. 

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών παρουσιάζονται και 
στις αρδευόμενες εκτάσεις. Συνολικά μόνο το 26,8% των καλλιεργού
μενων εκτάσεων της χώρας αρδεύεται (1980), με ποσοστά για τις περι
φέρειες που κυμαίνονται μεταξύ 35,9% στη Θεσσαλία και 10,6% στα 
Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Πίνακας 43). Μεταξύ των περιφερειών 
με το σχετικά υψηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων, η Θεσσαλία και 
η Ανατολική Μακεδονία έχουν και σχετικά υψηλό ποσοστό πεδινής 
γης, ενώ άλλες περιφέρειες, όπως η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
και η Θράκη, ενώ έχουν υψηλό ποσοστό πεδινών εδαφών έχουν σχετι
κά μικρότερο ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων. Για τη μεν πρώτη από 
τις δύο αυτές περιφέρειες υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 
της Κεντρικής Μακεδονίας, με υψηλό βαθμό άρδευσης, και της Δυτι
κής με πενιχρό ποσοστό αρδεύσεων. Το τελευταίο οφείλεται στο γεγο
νός ότι, παρά την ύπαρξη υδάτων, αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί για 
ενέργεια και ύδρευση αστικών κέντρων. Στην περιφέρεια της Θράκης, 
από την άλλη μεριά, οι υπάρχουσες μεγάλες ποσότητες υδάτινων πό
ρων δεν έχουν αξιοποιηθεί, με αποτέλεσμα τη χαμηλή παραγωγικότητα 
της γεωργικής παραγωγής2. 

Στην περίοδο 1971-1980 όλες οι περιφέρειες της χώρας, εκτός της 
Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και των Νησιών του Ανατολικού Αι
γαίου, πραγματοποίησαν σημαντική αύξηση στην αναλογία των αρ
δευόμενων εκτάσεων, από 10,1% στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
μέχρι 51,4% στη Θράκη (Πίνακας 43 και Διάγραμμα 9). 

Από την οπτική σύγκριση του Διαγράμματος 8, που αναφέρεται 
στη σχετική μηχανική ισχύ των γεωργικών ελκυστήρων και του Δια
γράμματος 9, που αναφέρεται στις αρδεύσεις, γίνεται φανερό ότι η 

1. Η ιεράρχηση των περιφερειών του Πίνακα 43 αν γίνει με μια προσαρμοσμένη 
αναλογία μεγέθους καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά ισοδύναμο πλήρως απασχολούμε
νων ατόμων (280 ημερομίσθια) αλλάζει, όπως έχει υπολογιστεί για το 1977 που υπάρ
χουν τα σχετικά στοιχεία. Συγκεκριμένα γίνεται μια αντιστροφή της σειράς των δύο 
πρώτων περιφερειών, ώστε να προηγείται η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, μετακι
νούνται τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε πολύ χαμηλότερη θέση, η Θράκη κα
ταλαμβάνει την τρίτη θέση, ενώ σημειώνονται μικρές εναλλαγές στην ιεράρχηση των 
άλλων περιφερειών (βλέπε ΚΕΠΕ, Η Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα, σ. 11). 

2. ΚΕΠΕ, Η Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα, σσ. 46-47 και 127. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

Ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων 1971 και 1981 

Ποσοστό αρδευόμενων 
εκτάσεων το 1971 

Μείωση 1971 1980 

Αύξηση 1971 1980 
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εφαρμογή της μηχανικής καλλιέργειας δεν συνοδεύτηκε στις περισσότε
ρες περιφέρειες, σε ανάλογη ένταση, από βελτίωση της ποιότητας του 
συντελεστή εδάφους, μέσω των αρδεύσεων, ώστε ο συνδυασμός κεφα
λαιουχικού εξοπλισμού-εδάφους να καταστεί περισσότερο παραγωγικός. 
Κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της παραγωγικό
τητας φαίνεται ότι προήλθε περισσότερο από την εκμηχάνιση και λιγό
τερο από την άρδευση. 

Όπως είναι φανερό, η διαφοροποίηση των περιφερειών με βάση 
τους πιο πάνω δείκτες, που εκφράζουν ουσιαστικά τους λόγους μηχανι
κού κεφαλαίου/εδάφους, εδάφους/εργασίας και βελτιωμένων εδα
φών/συνολικών εδαφών, δεν είναι ομοιόμορφη με αναφορά σε καθένα 
από αυτούς και κατά συνέπεια δεν επιτρέπει τη μονοσήμαντη ιεράρχη
ση των περιφερειών ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά. Πάντως, ειδικό
τερα για τις αναλογίες μηχανικού κεφαλαίου/εδάφους και βελτιωμένων 
εδαφών/συνολικών εδαφών — που είναι βέβαιο ότι υψηλότεροι βαθμοί 
εκφράζουν πράγματι συνδυασμούς καταρχήν μεγαλύτερης αποδοτικό
τητας — μόνο η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία χαρακτηρίζον
ται από σχετικά υψηλούς δείκτες ως προς τα δύο κριτήρια μαζί. Αντί
θετα, οι περιφέρειες της Ανατολικής Στερεάς, της Κρήτης και των Νη
σιών του Ανατολικού Αιγαίου διακρίνονται αντίστοιχα από σχετικά χα
μηλούς δείκτες. Οι περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
και της Θράκης διαφοροποιούνται ως προς τα δύο κριτήρια, με σχετικά 
υψηλές αναλογίες κεφαλαίου/εδάφους και σχετικά χαμηλές αναλογίες 
αρδευόμενων/καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ η Πελοπόννησος και 
Δυτική Στερεά και η Ήπειρος έχουν πολύ μικρές αναλογίες κεφα
λαίου/εδάφους και μέσες περίπου αναλογίες αρδευόμενων/καλλιεργού
μενων εδαφών. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι περιφέρειες της Θεσσαλίας και 
της Ανατολικής Μακεδονίας, με τους σχετικά υψηλούς δείκτες μηχανι
κής ισχύος/εδάφους και αρδευόμενων/καλλιεργούμενων εδαφών, καθώς 
επίσης και με υψηλά ποσοστά πεδινών εκτάσεων, έχουν σχετικά μικρή 
απόδοση των καλλιεργειών (1977). Ακριβώς αντίθετη είναι η περίπτω
ση των περιφερειών της Ανατολικής Στερεάς και της Κρήτης πού, ενώ 
χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες αναλογίες συντελεστών και από τα 
χαμηλότερα ποσοστά πεδινών εδαφών από όλες τις περιφέρειες, έχουν 
σχετικά πολύ υψηλότερους δείκτες απόδοσης των εδαφών τους. Τα 
στοιχεία αυτά οδηγούν στο εκ πρώτης όψεως παράδοξο συμπέρασμα ό
τι η μηχανοποίηση των καλλιεργειών και οι αρδεύσεις δεν οδηγούν 
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αναγκαστικά σε αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων, αλλά είναι άλ
λοι οι παράγοντες που συμβάλλουν σ' αυτό. Προσεκτικότερη όμως πα
ρατήρηση αποκαλύπτει ότι είναι το διαφορετικό ύψος της αξίας του εί
δους των προϊόντων που παράγονται ανά στρέμμα και όχι η πραγματι
κή απόδοση των εδαφών, σε κάθε περιφέρεια, που οδηγεί στις απροσδό
κητες αυτές συσχετίσεις. Τόσο η περιφέρεια της Θεσσαλίας όσο και της 
Ανατολικής Μακεδονίας παράγουν κυρίως σιτηρά, καπνό, βαμβάκι, ζα
χαρότευτλα, ροδάκινα και μήλα, ενώ οι περιφέρειες της Ανατολικής 
Στερεάς και της Κρήτης παράγουν μεγάλα ποσοστά παραγωγής, η μεν 
πρώτη κηπευτικών και αμπελουργικών προϊόντων και η δεύτερη αμπε
λουργικών και ελαιοκομικών προϊόντων. Τέλος, αν ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι οι περιφέρειες με τη σχετικά μικρότερη αναλογία μηχανι
κού εξοπλισμού/εδάφους (όσες περιφέρειες είναι κάτω του μέσου όρου 
της χώρας) παράγουν (1977) περίπου το 60% του ακαθάριστου γεωργι
κού προϊόντος (Πίνακας 41) γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος 
της γεωργικής παραγωγής της χώρας πραγματοποιείται με καλλιεργητι
κές μεθόδους και σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από σχετικά πε
ριορισμένη εφαρμογή μηχανικών μέσων. 

9.2. Τομέας βιομηχανίας 

Βασική μεταβλητή που αντιπροσωπεύει τον εξοπλισμό της βιομη
χανίας σε παραγωγικά μέσα είναι η εγκατεστημένη κινητήρια δύναμη, η 
οποία ανά απασχολούμενο εκφράζει την ένταση της κεφαλαιακής υπο
δομής και του τεχνολογικού επιπέδου1 των επιχειρήσεων. Το μέγεθος 
των βιομηχανικών καταστημάτων κατά περιφέρεια, όπως μετριέται από 
τον αριθμό των απασχολουμένων, παρά το γεγονός ότι δεν σηματοδο
τεί αναγκαστικά την ποιότητα του παραγωγικού εξοπλισμού, δίνει εν
δείξεις για τη συσσωρευμένη παραγωγική υποδομή των επιχειρήσεων. 
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής, γιατί λόγω της καλύτερης οργάνωσης τους και της μεγαλύτερης 
παραγωγικότητας τους έχουν τη δυνατότητα να αντιστέκονται στις οι
κονομικές διακυμάνσεις και τις άλλες συγκυριακές αντιξοότητες. Κατά 

1. K.J. Arrow, Statistical Requirements for Greek Economic Planning, Athens, 
KEPE, Lecture Series 18, 1965, σ. 35. 
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συνέπεια, η διαφοροποίηση των περιφερειών βάσει του μεγέθους των 
επιχειρήσεων αντανακλά διαφορετικό βαθμό σταθερότητας της βιομη
χανικής υποδομής. 

9.2.1. Εγκατεστημένη κινητήρια δύναμη 

Από την άποψη της εγκατεστημένης ισχύος ανά απασχολούμενο 
στη βιομηχανία, οι 9 περιφέρειες της χώρας μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις γενικές κατηγορίες. Πρώτο, εκείνες που έχουν παραπλήσια ανα
λογία, η οποία μάλιστα είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της χώρας. 
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τέσσερις περιφέρειες — Κεντρική 
και Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, Ήπειρος και Θράκη — με ετερογενή 
χαρακτηριστικά όσον αφορά την πρώτη έναντι των άλλων τριών, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από ορισμένου βαθμού ομοιομορφία, αναφορι
κά με τη συμμετοχή της βιομηχανικής στη συνολική οικονομική δρα
στηριότητα κάθε περιφέρειας, το μέγεθος των μεταποιητικών μονάδων 
και την παραγωγικότητα της οικονομίας τους, με το ιδιαίτερο γνώρισμα 
ότι τα μεγέθη αυτά είναι τα μικρότερα στη χώρα. Η αναλογία εγκατε
στημένης ισχύος ανά απασχολούμενο είναι στην ομάδα αυτή 6,4-6,9 ίπ
ποι (μέσος όρος χώρας 6,7 ίπποι). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι 
περιφέρειες με τις σχετικά υψηλότερες αναλογίες ισχύος/απασχολούμε-
νο που είναι η Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά (7,9), η Θεσσαλία 
(12,3) και η Ανατολική Μακεδονία (9,6), οι οποίες σε γενικές γραμμές 
διέπονται επίσης από ορισμένη ομοιομορφία, βάσει των πιο πάνω χαρα
κτηριστικών, τα μεγέθη των οποίων είναι τα υψηλότερα στη χώρα. Τέ
λος, στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι δύο ακραίες και με έντονα ετε
ρογενή γνωρίσματα περιφέρειες της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών 
(5,8) με την εντονότερη συγκέντρωση βιομηχανικής δραστηριότητας 
και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (5,1) με τη μικρότερη σε 
σύγκριση με όλες τις άλλες περιφέρειες (Πίνακας 44). Από τις περιφέ
ρειες της πρώτης κατηγορίας, η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, όπως 
και η περιφέρεια της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών της τρίτης κατη
γορίας, χαρακτηρίζεται από δυαδισμό στη βιομηχανική της υποδομή 
και παραγωγικότητα, όπως θα εξηγηθεί πιο κάτω. Ο δυαδισμός αυτός 
μπορεί να δικαιολογήσει τις χαμηλές σχετικά αναλογίες εγκατεστημέ
νη? ισχύος/απασχολούμενο, επειδή παρά τη σημαντική βιομηχανική 
έμφαση των δύο αυτών περιοχών (το 23,9% και το 25,6% αντίστοιχα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44 

Εγκατεστημένη ισχύς και μέγεθος βιομηχανικών καταστημάτων 
ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων, 1978 

Ίπποι ανά Αριθμός 
Περιφέρειες απασχολούμενο απασχολουμένων 

ανά κατάστημα 

Σύνολο χώρας 5,2 6,7 

5,8 

6,8 

7,9 
12,3 
9,6 
6,6 
6,9 
6,4 

5,1 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα Απογραφής Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών 
Καταστημάτων, 1978. 

της συνολικής απασχόλησης, εργάζεται στη βιομηχανία) μεγάλο μέρος 
της βιομηχανικής τους παραγωγής γίνεται σε μικρές επιχειρήσεις έντα
σης εργασίας. 

Συμπερασματικά το μέγεθος και ο βαθμός ομοιομορφίας των πιο 
πάνω μεγεθών στις τρεις ομάδες περιφερειών, μπορούν να δικαιολογή
σουν τα σχετικά δεδομένα της κεφαλαιακής έντασης της βιομηχανίας, 
χωρίς βέβαια να προσδιορίζουν τους συγκεκριμένους παράγοντες και 
τη σχετική βαρύτητα τους στη διαμόρφωση των αναλογιών αυτών. Αυ
τό θα απαιτούσε ειδική διερεύνηση που δεν εμπίπτει στα όρια της πα
ρούσας μελέτης. Πρόσθετες επίσης εξηγήσεις απαιτεί η μεγάλη διαφο
ροποίηση στις αναλογίες ισχύος/απασχολούμενο στη δεύτερη κατηγο
ρία των περιφερειών της υψηλής κεφαλαιακής έντασης. Ασφαλώς, η 
σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη των τελευταίων ετών στα βιομηχανι-

Ανατολική Στερεά & 

Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ηπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

6,4 

5,2 

4,3 
4,6 

4,1 
2,6 
2,9 
3,4 

2,5 
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κά κέντρα του Βόλου και της Λάρισας, μπορεί να εξηγήσει την υψηλή 
αναλογία της κεφαλαιακής έντασης στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 
Από την πιο πάνω ανάλυση παρέχεται πάντως η ένδειξη ότι, με την 
εξαίρεση ορισμένων περιφερειών, σε σημαντικό βαθμό τουλάχιστον 
στις 6 περιφέρειες της χώρας, η κεφαλαιακή ένταση της βιομηχανικής 
παραγωγής και κατ' επέκταση ίσως η τεχνολογία διαχέεται, χωρίς έντο
νες χρονικές υστερήσεις μεταξύ περιφερειών, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με 
την αντίστοιχη εξάπλωση· της εκμηχάνισης της γεωργίας1. 

9.2.2. Μέγεθος βιομηχανικών μονάδων 

Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων στη βιομηχανία παρα
τηρείται, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής βιομηχανίας-
βιοτεχνίας του 1978, ότι ο αριθμός των βιομηχανικών καταστημάτων 
ήταν στη χώρα 129 χιλιάδες, με μέση απασχόληση ανά κατάστημα 5,2 
άτομα. Υπάρχουν όμως σημαντικές περιφερειακές διαφορές στο μέγεθος 
των καταστημάτων. Μόνο οι δύο πρώτες μεγάλες περιφέρειες έχουν μέ
γεθος άνω του μέσου όρου της χώρας, το οποίο φυσικά επηρεάζουν 
σημαντικά, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες το μέγεθος κυμαίνεται μετα
ξύ 2,5 και 4,6 άτομα ανά κατάστημα (Πίνακας 44). 

Η σύγκριση μεταξύ του μεγέθους των βιομηχανικών καταστημάτων 
και του βαθμού κεφαλαιακής έντασης της παραγωγής, δείχνει ότι δεν 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών. Περιφέρειες, όπως 
η Ανατολική Στερεά και Νησιά και σε κάποιο βαθμό και η Κεντρική 
και Δυτική Μακεδονία, που περιλαμβάνουν αντίστοιχα τις δύο μεγάλες 
πόλεις της χώρας, έχουν το υψηλότερο μέγεθος καταστημάτων και σχε
τικά μικρή κεφαλαιακή ένταση στη βιομηχανική τους παραγωγή. Και 
αντίστροφα, περιφέρειες όπως η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία 
με τις υψηλότερες αναλογίες κεφαλαίου/εργασίας, έχουν σχετικά χαμη
λότερο μέγεθος καταστημάτων σε σύγκριση με τις δύο πρώτες περιφέ
ρειες. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν την ένδειξη, πρώτο, ότι οι βιομηχανι-

1. Στη σύγκριση βιομηχανίας και γεωργίας, αναφορικά με την τεχνολογία, δεν 
χρησιμοποιείται στη γεωργία η αναλογία εγκατεστημένης ισχύος/απασχολούμενο αλ
λά εγκατεστημένη ισχύς/καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ο λόγος είναι ότι η συνεχής 
μείωση των απασχολουμένου στη γεωργία θα αύξανε την αριθμητική σχέση χωρίς να 
μεταβάλλεται ανάλογα το μέγεθος της κινητήριας δύναμης στο γεωργικό τομέα. 
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κές μονάδες των δύο μεγάλων περιφερειών δεν είναι υψηλού βαθμού 
κεφαλαιακής έντασης και δεύτερο, ότι οι βιομηχανίες έντασης κεφα
λαίου δεν είναι αναγκαστικά και βιομηχανίες μεγάλου μεγέθους. 

Οι εξελίξεις μιας 15ετίας, που οδήγησαν στη σημερινή διαμόρφωση 
του μεγέθους των βιομηχανικών μονάδων, σκιαγραφώνται ευθύς αμέ
σως. Στην περίοδο 1963-1978, για την οποία υπάρχουν σχετικά δεδο
μένα, ο αριθμός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων αυ
ξήθηκε ελάχιστα, από 122 χιλ. σε 129 χιλ. Είναι όμως βέβαιο ότι επήλ
θε σημαντική ανανέωση των καταστημάτων, γιατί τουλάχιστον οι μι
κρότερου μεγέθους μονάδες έχουν υψηλή θνησιμότητα αλλά και υψηλή 
γεννητικότητα. Από την άλλη μεριά, είναι αξιοσημείωτο ότι η κλαδική 
διάρθρωση της βιομηχανίας με βάση την απασχόληση, εκτός από ορι
σμένες μεταβολές σε πολύ λίγους κλάδους, έμεινε σχεδόν αμετάβλητη 
στη διάρκεια της 15ετίας 1963-1978, για ολόκληρη τη χώρα. Κατά συ
νέπεια οι μεταβολές του μεγέθους και της κεφαλαιακής έντασης δεν έ
χουν επηρεασθεί για τη χώρα ολόκληρη από την πρακτικά ανύπαρκτη 
κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της βιομηχανίας. Ο παράγων όμως αυτός, 
είναι ενδεχόμενο να έπαιξε το ρόλο του σε ορισμένες περιφέρειες, στις 
οποίες πραγματοποιήθηκαν τέτοιες αναδιαρθρώσεις. 

Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 45, σε όλες τις πε
ριφέρειες, εκτός της Θράκης, επήλθε στην 15ετία 1963-1978 αύξηση 
της συμμετοχής των κλάδων υψηλής έντασης κεφαλαίου (κλάδοι 27, 
28, 31, 32, 33 και 34), που έγινε σε βάρος των κλάδων χαμηλής κεφα-. 
λαιακής έντασης (22, 24, 26, 29, 38 και 39), ενώ η συμμετοχή των κλά
δων ενδιάμεσης κεφαλαιακής έντασης υπέστη γενικά οριακές μόνο με
ταβολές. Σημαντική όμως αναδιάρθρωση κλάδων από την άποψη αυτή 
σημειώθηκε στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Μακεδονία, στην Κρήτη 
και στην Ήπειρο, οι οποίες, εκτός της Κρήτης, είχαν και σημαντική 
αύξηση των βιομηχανικών τους μονάδων. 

Επακόλουθο των εξελίξεων αυτών ήταν ότι η νέα σύνθεση της βιο
μηχανικής παραγωγής σε πολλές περιφέρειες και η τεχνολογική διάρ
θρωση της νέας βιομηχανικής υποδομής, απαιτούσε μεγαλύτερου μεγέ
θους μονάδες. Πράγματι, ενώ το 1963 το μέσο μέγεθος των βιομηχανι
κών μονάδων ήταν 3,8 άτομα, το 1978 ανήλθε σε 5,2 άτομα, σημείωσε 
δηλαδή μιαν ουσιαστική άνοδο, η οποία όμως δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποκλειστικά στην αναδιάρθρωση υπέρ των κλάδων μεγαλύτερης έντα
σης κεφαλαίου, όπως εξηγείται και σε άλλο τμήμα της μελέτης. 
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9.2.3. Βαθμός κεφαλαιακής έντασης και μέγεθος μονάδων 

Παράλληλα αυξήθηκε και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός της ελληνι
κής βιομηχανίας, όπως εκφράζεται από την εγκατεστημένη κινητήρια 
δύναμη, η οποία από 1,2 εκατομμύρια ίππους το 1963 ανήλθε σε 4,5 
εκατομμύρια ίππους το 1978. Ταυτόχρονα αυξήθηκε και η κεφαλαιακή 
ένταση της βιομηχανικής παραγωγής, από 4,7 ίππους ανά απασχολού
μενο το 1963, σε 6,7 ίππους το 1978. Στην ίδια περίοδο, η συνολική 
βιομηχανική απασχόληση ανήλθε κατά 42%. Οι εξελίξεις αυτές στους 
δύο βασικούς συντελεστές της παραγωγής, το κεφάλαιο και την εργα
σία, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του βιομηχανικού προϊόντος στη 
15ετία κατά 272%, η οποία συσχετιζόμενη με την πιο πάνω αύξηση 
της βιομηχανικής απασχόλησης, δείχνει μία τεράστια άνοδο της παρα
γωγικότητας. Για την παραγωγικότητα όμως θα γίνει συζήτηση σε επό
μενο κεφάλαιο. 

Στις 7 περιφέρειες, πραγματοποιήθηκε μείωση του αριθμού των κα
ταστημάτων και αύξηση του μεγέθους τρυς, ενώ στην Ανατολική Στε
ρεά και Νησιά και στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία σημειώθηκε 
παράλληλη αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των καταστημάτων. 
Η αύξηση αυτή του μεγέθους είναι σε όλες τις περιφέρειες, εκτός των 
Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, κατά πολύ μεγαλύτερη από τη μείω
ση του αριθμού των καταστημάτων. Μόνο στην περιφέρεια των Νη
σιών του Ανατολικού Αιγαίου παρουσιάζεται, κατά συνέπεια, φθίνουσα 
βιομηχανία και κλείσιμο επιχειρήσεων χωρίς αντικατάσταση τους. 

Η αύξηση του μεγέθους των καταστημάτων συνοδεύεται και από 
μία παράλληλη και πολύ μεγάλη αύξηση του κεφαλαιακού εξοπλισμού, 
όπως εκφράζεται από τη μεταβολή της εγκατεστημένης κινητήριας δύ
ναμης, που για τη χώρα ολόκληρη τετραπλασιάστηκε στην περίοδο 
1963-1978, ενώ σε ορισμένες περιφέρειες, όπως της Κεντρικής και Δυ
τικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας 
πενταπλασιάστηκε ως εξαπλασιάστηκε περίπου, και στις υπόλοιπες πε
ριφέρειες αυξήθηκε από 2 περίπου έως 3,5 φορές (Πίνακας 46 και Διά
γραμμα 10). 

Στην ίδια περίοδο, εξάλλου, η ένταση του κεφαλαιουχικού εξοπλι
σμού, όπως εκφράζεται από τη μεταβολή του λόγου εγκατεστημένη 
ισχύς/αριθμό απασχολουμένων αυξήθηκε επίσης σε σημαντικό βαθμό, 
για μεν ολόκληρη τη χώρα από 4,7 ίππους ανά απασχολούμενο το 
1963 σε 6,7 ίππους το 1978. Το 1963, ο λόγος αυτός κυμαινόταν μετα-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 

Εγκατεστημένη ισχύς (Ίπποι ανά απασχολούμενο 
στη μεταποίηση 1963 και 1978) 

D Ισχύς ανά απασχολούμενο το 1963 

Αύξηση 1963-1978 

Ξ Μείωση 1963-1978 
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ξύ περιφερειών από 2,2 έως 9,4 ίππους ανά απασχολούμενο, αλλά στις 
περισσότερες περιφέρειες μεταξύ 3,5 και 4,0 ίππους. Η εξέλιξη του λό
γου αυτού διαφοροποιείται κατά περιφέρεια μεταξύ 1963 και 1978, με 
αποτέλεσμα το 1978 ο λόγος να κυμαίνεται μεταξύ 5,1 και 12,3 ίππους 
ανά απασχολούμενο, αλλά πάλι με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο κατώ
τατο παρά το ανώτατο όριο. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι στην πε
ρίοδο αυτή η απόσταση μεταξύ των περιφερειών, αναφορικά με την κε
φαλαιακή ένταση της παραγωγής σμικρύνθηκε, δεδομένου ότι η αναλο
γία ισχύος/απασχόλησης αυξήθηκε πολλαπλά ταχύτερα στις περιφέ
ρειες που η αναλογία ήταν σχετικά χαμηλή. 

Συμπερασματικά, μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι σχετικές μεταβολές 
στην περιφέρεια που περιλαμβάνεται η πρωτεύουσα είναι κατά κανόνα 
σχεδόν αντίθετες με τις εξελίξεις των άλλων περιφερειών. Έτσι το μέ
γεθος των καταστημάτων μειώνεται αντί να αυξάνεται, η μεταβολή της 
εγκατεστημένης κινητήριας δύναμης αυξάνεται σε μικρότερο βαθμό 
από ό,τι στις περισσότερες περιφέρειες και το σημαντικότερο ίσως, η 
κεφαλαιακή εμβάθυνση, δηλαδή ο λόγος εγκατεστημένης κινητήριας 
δύναμης ανά απασχολούμενο είναι και στα δύο έτη, 1963 και 1978, η 
μικρότερη από όλες τις περιφέρειες (εκτός μιας το 1963). Το τελευταίο 
αυτό σημαίνει ότι με αναφορά στη βιομηχανία στο σύνολο της, η πα
ραγωγή στην πρωτεύουσα είναι, όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, περισ
σότερο έντασης εργασίας από ό,τι στις άλλες περιφέρειες της χώρας. 
Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το μέγεθος των καταστημάτων είναι, 
στην πρωτεύουσα και στα δύο υπό εξέταση χρόνια, κατά πολύ μεγαλύ
τερο από ό,τι σε όλες τις άλλες περιφέρειες. Το τελευταίο αυτό σημαί
νει ότι οι δραστηριότητες έντασης κεφαλαίου δεν διεξάγονται αναγκα
στικά σε μεγάλες μονάδες παραγωγής. 

9.3. Τομέας μεταφορών 

Στον ευρύ τομέα των μεταφορών η περιφερειακή ανισότητα στη 
σχετική υποδομή και τα παραγωγικά μέσα εξετάζεται με βάση το οδικό 
δίκτυο κάθε περιφέρειας και την αναλογία όλων των οχημάτων ή μόνο 
των φορτηγών, σε σχέση με τον πληθυσμό ή την οικονομική δραστη
ριότητα της περιφέρειας. 

Η χρησιμοποίηση του συνόλου των αυτοκίνητων οχημάτων κάθε 
κατηγορίας και μορφής αποτελεί ένα πολύ αδρό μέτρο της μεταφορικής 
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ικανότητας των περιφερειών, γιατί αγνοεί τη σύνθεση των οχημάτων 
κατά ειδική κατηγορία και μέγεθος. Ως αποτέλεσμα, η σχετική ανισότη
τα των περιφερειών μετρούμενη με αυτό το δείκτη είναι ενδεχόμενο να 
νοθεύεται σε ορισμένο βαθμό. Ακριβώς για την αποφυγή τουλάχιστον 
του παράγοντος της ετερογένειας των οχημάτων, όχι όμως και των 
προβλημάτων του μεγέθους τους, χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο αριθ
μός των φορτηγών αυτοκινήτων. Συνδυαζόμενος με τον πληθυσμό μιας 
περιφέρειας ή την οικονομική δραστηριότητα σε ορισμένους τομείς, ό
πως της βιομηχανίας και του εμπορίου, που εξυπηρετούνται από τα 
φορτηγά, παρέχεται ένας περισσότερο εξειδικευμένος και περισσότερο 
προσεγγιστικός δείκτης της σχετικής μεταφορικής ικανότητας των περι
φερειών. 

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι, λόγω της φύσης της, η μεταφορική 
ικανότητα μιας περιφέρειας, είτε με βάση το οδικό δίκτυο, είτε με βάση 
τα οχήματα, δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ίδια 
περιφέρεια. Αν και το δημιουργούμενο προϊόν από το μεταφορικό έργο 
οπουδήποτε καταλογίζεται σ' αυτήν, η σχετική υποδομή και τα μεταφο
ρικά μέσα δεν συνδέονται στην ολότητα τους με τη διαδικασία και τον 
όγκο παραγωγής της περιφέρειας που ανήκουν. Κατά συνέπεια, η 
συσχέτιση της μεταφορικής ικανότητας μιας περιφέρειας με την παρα
γωγή της, για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας ή της σχετι
κής επάρκειας της μεταφορικής υποδομής, περιπλέκεται από τη διαπερι
φερειακή διασύνδεση της μεταφορικής υποδομής και του μεταφορικού 
έργου, γεγονός που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται στις σχετικές αξιολο
γήσεις. 

9.3.1. Οδικό δίκτυο 

Η υποδομή στο χερσαίο οδικό δίκτυο της χώρας παρουσιάζει, γενι
κά, αρκετά μεγάλες διαφορές μεταξύ περιφερειών. Η πυκνότητα του κυ-
κλοφορούμενου οδικού δικτύου που ήταν το 1978, για το σύνολο της 
χώρας, 30,5 χιλιόμετρα ανά 100 τετρ. χιλ. επιφάνειας εδάφους, κυμαι
νόταν μεταξύ 20,5 χιλιόμετρα στην Ανατολική Στερεά και τη Θράκη 
και 36,0 περίπου χιλιόμετρα στην Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά και 
στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με εξαίρεση από το εύρος αυτό 
την Κρήτη με 47,2 χιλιόμετρα ανά 100 τετρ. χιλ. επιφάνειας εδάφους 
(Πίνακας 47). Εξάλλου στην περίοδο 1971-1978 όλες οι περιφέρειες 
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σημείωσαν μικρή σχετικά και σχεδόν παραπλήσια αύξηση στην πυκνό
τητα του οδικού τους δικτύου, με μέση αύξηση για τη χώρα 4,5%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 47 

Πυκνότητα οδικού δικτύου ανά 100ΚΜ2 επιφάνειας, 1978 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Μήκος δρόμου ανά 
100 KM2 επιφάνειας 

30,5 

31,0 

24,0 

35,8 
27,6 
20,5 
47,2 
34,1 
20,6 

55,4 

-

Δείκτης 
(χώρα = 100) 

100 

102 

79 

117 
90 
67 

155 
112 
68 

116 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Μεταφορές: Διαπεριφερειακή και Περιφερειακή Διάσταση, Αθήνα, 
. ΚΕΠΕ, Μάιος 1980, σελ. 46. 

Όσον αφορά δε την κατάσταση του δίκτυου αυτού, δεν διαφέρει 
ουσιωδώς μεταξύ περιφερειών, δεδομένου ότι περίπου 60% του δίκτυου 
στις επτά περιφέρειες χαρακτηρίζεται από «καλή» βατότητα1, ενώ στις 
άλλες δύο περιφέρειες, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και των 
Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, «καλή» βατότητα έχει το 55% και 
51% του οδικού δικτύου αντίστοιχα. 

1. ΚΕΠΕ, Μεταφορές, ό.π., σ. 38. 

190 



9.3.2. Αυτοκίνητα οχήματα 

Ο δεύτερος δείκτης παραγωγικών μέσων στον τομέα των μεταφο
ρών είναι, όπως αναφέρθηκε, η αναλογία των αυτοκίνητων οχημάτων 
στον πληθυσμό κάθε περιφέρειας: ο αριθμός των οχημάτων (επιβατηγά 
αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά και μοτοσυκλέτες) ανά 1000 κατοί
κους κυμαινόταν το 1979 μεταξύ 183 στην περιφέρεια της Ανατολικής 
Στερεάς και Νησιών και 79 στη Θράκη, με μέσο όρο για ολόκληρη τη 
χώρα 137 οχήματα ανά 1000 κατοίκους (Πίνακας 48). 

Μεγάλες είναι επίσης οι περιφερειακές διαφορές στην αναλογία 
φορτηγών αυτοκινήτων σε σχέση με τον πληθυσμό των περιφερειών. Η 
περιφέρεια της Κρήτης έχει την υψηλότερη αναλογία που ήταν, το 
1979, 58 φορτηγά ανά 1000 κατοίκους, ενώ οι περιφέρειες με τις δυ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 48 

Αυτοκίνητα οχήματα σε κυκλοφορία ανά 1000 κατοίκους, 1979 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Αριθμός αυτοκίνητων 
οχημάτων ανά 1000 

κατοίκους* 

137 

183 

126 

94 
98 
95 

128 
86 
79 

104 

Αριθμός φορτηγών 

αυτοκινήτων ανά 
1000 κατοίκους 

37 

34 

42 

42 
37 
38 
58 
32 
28 

31 

* Περιλαμβάνονται επιβατηγά, λεωφορεία, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. 
Πηγές: ΕΣΥΕ, Στατιστική Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών, 1980. 

Παρεμβολικές εκτιμήσεις πληθυσμού της περιόδου 1971-1981. 
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σμενέστερες αναλογίες ήταν η Ήπειρος, η Θράκη και τα Νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου με 28-32 φορτηγά ανά 1000 κατοίκους, όταν ο μέ
σος όρος της χώρας ήταν 37. 

Δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι μεταφορές με φορτη
γά αυτοκίνητα εξυπηρετούν κυρίως το εμπόριο και τη βιομηχανία, το 
έργο των μεταφορών είναι χρήσιμο να σταθμιστεί εναλλακτικά και με 
την οικονομική δραστηριότητα στους κλάδους αυτούς. Η στάθμιση μό
νο με τον πληθυσμό ενέχει το μειονέκτημα ότι οι διαχρονικές εξελίξεις 
του πληθυσμού μπορεί να μεταβάλουν την αναλογία οχημάτων/πληθυ
σμού χωρίς να μεταβάλλεται ταυτόχρονα και η μεταφορική ικανότητα 
του στόλου των φορτηγών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ως δεί
κτης της οικονομικής δραστηριότητας της βιομηχανίας και του εμπο
ρίου, ελλείψει καλύτερου, ο αριθμός των απασχολουμένων στους κλά
δους αυτούς. Η αναλογία επομένως αριθμού φορτηγών/απασχολουμέ
νων μετράει το βαθμό εξυπηρέτησης των δύο κλάδων από τις μεταφο
ρές, διατηρώντας πάντοτε την πιο πάνω επιφύλαξη της διαπεριφερεια
κής εξυπηρέτησης των μεταφορών. 

Η αναλογία αυτή διαφέρει όπως και στην περίπτωση της αναλογίας 
φορτηγών/πληθυσμού μεταξύ των περιφερειών, με την Ανατολική Στε
ρεά και Νησιά που έχει τη χαμηλότερη αναλογία, 184 φορτηγά, και 
την Κρήτη που έχει την υψηλότερη, 515 φορτηγά ανά 1000 απασχο
λουμένους στη βιομηχανία και το εμπόριο (Πίνακας 49). Στην έκταση 
βέβαια που μέρος του μεταφορικού έργου σε κάθε περιφέρεια γίνεται με 
μεταφορικά μέσα άλλων περιφερειών επηρεάζεται ανάλογα και η σχετι
κή ιεράρχηση των περιφερειών βάσει αυτού του δείκτη. 

Η βελτίωση που επήλθε σε όλες τις περιφέρειες στην περίοδο 1969-
1978, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των παραγωγικών κλάδων της οι
κονομίας από τις μεταφορές, ήταν τεράστια. Ο απόλυτος αριθμός των 
φορτηγών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 3-4 φορές σε όλες τις περιφέ
ρειες εκτός της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών που αυξήθηκε κατά 
2,7 φορές. Από το σύνολο, οι 6 περιφέρειες είχαν μία σχεδόν παραπλή
σια αύξηση 3,3-3,9 φορές του αριθμού των φορτηγών τους αυτοκινή
των. Δεδομένου όμως ότι ταυτόχρονα αυξάνει σε όγκο και το μεταφο
ρικό έργο, η μεταβολή του αριθμού των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει 
να σταθμιστεί ανάλογα για να δείξει τη μεταβολή στο βαθμό εξυπηρέ
τησης των περιφερειών από τα φορτηγά αυτοκίνητα. Η στάθμιση γίνε
ται, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, με τον αριθμό των απασχολουμένων 
στη βιομηχανία και το εμπόριο, που χρησιμοποιείται ως προσεγγιστική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 49 

Βαθμός εξυπηρέτησης περιφερειών από τις μεταφορές 
(Αριθμός φορτηγών αυτοκινήτων ανά 1000 απασχολούμενους 

στη βιομηχανία και το εμπόριο), 1969 και 1978 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

1969 

104 

89 

120 

122 
106 
130 
161 
107 
126 

81 

1978 

256 

. 

184 

287 

376 
321 
321 
515 
312 
336 

267 

1978/1969 

2,46 

2,07 

2,39 

3,08 
3,03 
2,47 
3,20 
2,92 
2,67 

3,30 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας, 1969, 1978. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών, 1969, 1978. 

μεταβλητή της αύξησης του μεταφορικού έργου. Στην περίοδο 1969-
1978 η αναλογία φορτηγών ανά 1000 απασχολουμένους στους δύο 
κλάδους αυξήθηκε κατά 2-3,3 φορές (Πίνακας 49). 

Η βελτίωση αυτή της μεταφορική εξυπηρέτησης ήταν σχετικά μεγα
λύτερη σε περιφέρειες που είχαν μικρότερη αναλογία το 1969, όπως η 
Θεσσαλία και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και σε περιφέ
ρειες που είχαν την καλύτερη εξυπηρέτηση το 1969, όπως η Πελοπόν
νησος και Δυτική Στερεά και η Κρήτη. Ειδικότερα στην Ανατολική 
Στερεά και Νησιά που είχαν τη μικρότερη αναλογία το 1969, η βελτίω
ση της εξυπηρέτησης των δύο παραγωγικών κλάδων ήταν η μικρότερη 
σε σύγκριση με όλες τις άλλες περιφέρειες. 

193 



9.4. Τουρισμός 

Ο τουρισμός αποτελεί κλάδο των υπηρεσιών με ξεχωριστή σημασία 
για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για ορισμένες περιφέρειες της 
χώρας. Η αξιολόγηση όμως της σχετικής συμβολής του τουρισμού 
στην ανάπτυξη της οικονομίας των περιφερειών παρουσιάζει ορισμένες 
δυσχέρειες για δύο βασικούς λόγους: Πρώτο, ο τουρισμός δεν εμφανί
ζεται στις στατιστικές ως αυτόνομος κλάδος και κατά συνέπεια πολλές 
δραστηριότητες που εξυπηρετούν τον τουρισμό εντάσσονται στατιστικά 
σε άλλους κλάδους και δεν μπορούν να απομονωθούν. Δεύτερο, υπάρ
χει σημαντική διαφυγή πολλών εισοδημάτων που δημιουργούνται από 
τον τουρισμό (όπως από αδήλωτα ενοικιαζόμενα δωμάτια, υπηρεσίες 
πλοίων κτλ.). 

Επειδή όμο>ς ο κλάδος αυτός λόγω της οικονομικής σημασίας του 
δεν μτορεί να αγνοηθεί από τη συζήτηση των περιφερειακών ανισοτή
των, γίνεται προσπάθεια έστω και μερικής αξιολόγησης της σχετικής 
του συμβολής, με κίνδυνο όμως η εικόνα που θα παρουσιαστεί να νο
θεύει σε ορισμένο (άγνωστο) βαθμό τη σχετική σημασία του κλάδου 
στην ανάπτυξη των περιφερειών. 

Η διαπεριφερειακή σύγκριση της τουριστικής υποδομής ως στοι
χείου ανισότητας δεν είναι πολύ διαφωτιστική, γιατί τα απώτερα όρια 
ανάπτυξης της διαφοροποιούνται ανάλογα με την ύπαρξη τουριστικών 
πόρων και δυνατοτήτων που επιδέχονται αξιοποίηση και λιγότερο από 
την προσπάθεια εκμετάλλευσης της. Παρά τις αδυναμίες αυτές, η σχετι
κή σημασία του τουρισμού κατά περιφέρεια ως κλάδου παραγωγής και 
δημιουργού εισοδήματος και απασχόλησης μπορεί να αξιολογηθεί, έ
στω και επιφανειακά, με βάση από τη μία μεριά τον αριθμό των κλινών 
σε κύρια και βοηθητικά καταλύματα και την πληρότητα από πλευράς 
διανυκτερεύσεων σε αυτά από την άλλη. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης η 
αναλογία του αριθμού των απασχολουμένων στα εστιατόρια και ξενο
δοχεία που περικλείουν ένα σημαντικό μέρος της παροχής υπηρεσιών 
τουρισμού, στο σύνολο της απασχόλησης της περιφέρειας. 

Ο αριθμός των κλινών και η διαχρονική μεταβολή του, όπως επί
σης και η συμμετοχή του κλάδου εστιατόρια και ξενοδοχεία στην 
απασχόληση κάθε περιφέρειας, μπορεί να αποτελέσει ένα προσεγγιστικό 
δείκτη της τουριστικής υποδομής κατά περιφέρεια, ενώ ο βαθμός πλη
ρότητας των κλινών θα δείξει την ένταση της αξιοποίησης της υπάρ-

194 



χουσας υποδομής και τη σχετική συμβολή του τομέα του τουρισμού 
στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. 

Επειδή όμως ποικίλες υπηρεσίες τουρισμού προσφέρουν, όπως ση
μειώθηκε πιο πάνω, πολλοί κλάδοι της οικονομίας, χωρίς να είναι στα
τιστικά δυνατή η τεκμηρίωση του χρόνου που αφιερώνεται ή του εισο
δήματος που δημιουργείται, η αξιολόγηση θα είναι μόνο προσεγγιστική 
και θα συγκεντρωθεί κυρίως στη διαχρονική εξέλιξη της τουριστικής 
υποδομής και της αξιοποίησης της, που μπορεί να διαφωτίσει τη σχετι
κή συμβολή του κλάδου στην οικονομική σύγκλιση των περιφερειών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Πίνακα 50 η σχετικά μεγαλύτερη υποδο
μή τουρισμού, όπως εκφράζεται από τον αριθμό των κλινών, συναντά
ται, όπως άλλωστε είναι γνωστό και φυσικό, στην περιφέρεια της Ανα
τολικής Στερεάς και Νησιών, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 50 

Αριθμός κλινών σε κύρια και βοηθητικά καταλύματα 
κατά περιφέρεια 1973, 1978 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Συνολικός αριθμός 
τουριστικών 
1973 

258.372 

94.946 

33.761 

40.809 
14.912 
8.530 

13.349 
18.330 
3.738 

29.997 

κλινών 
1978 

353.019 

125.193 

45.187 

51.062 
17.285 
10.994 
28.634 
29.121 
4.548 

40.995 

Μεταβολή αριθμού 
κλινών (%) 

1973-78 

36,6 

31,8 

33,8 

25,1 
15,9 
28,9 

114,5 
58,9 
21,7 

36,7 

Πηγή: Στοιχεία από EOT. 
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(λόγω Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα) και στα Νησιά του Ανα

τολικού Αιγαίου. 
Όσον αφορά την αξιολόγηση της σχετικής σημασίας των τουριστι

κών υπηρεσιών ως κλάδου παραγωγής με στάθμιση την απασχόληση 
της περιφέρειας, οι 6 περιφέρειες της χώρας έχουν παραπλήσιες αναλο
γίες απασχολουμένων στα εστιατόρια και ξενοδοχεία ως προς την συ
νολική απασχόληση της περιφέρειας, ενώ οι περιφέρειες της Κρήτης, 
Ηπείρου και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ξεχωρίζουν, με πε
ρίπου διπλάσιες αναλογίες (1981) στις δύο πρώτες από ό,τι στις 6 περι
φέρειες και περίπου τριπλάσια αναλογία στα Νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου (Πίνακας 51). Τα δεδομένα αυτά δείχνουν το σχετικά μεγάλο 
βάρος που έχει ο τουρισμός ως οικονομικός κλάδος στις τρεις αυτές 
περιφέρειες, σε σύγκριση με όλες τις άλλες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 51 

Ποσοστό απασχολουμένων στα εστιατόρια και ξενοδοχεία 
επί του συνόλου των απασχολουμένων 

σε κάθε περιφέρεια 1971, 1981 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
(Περιφέρεια Πρωτεύουσας) 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

1971 

2,55 

3,29 
(3,51 

2,21 

1,79 
1,84 
1,66 
2,22 
2,66 
1,37 
4,54 

1981 

3,07 

3,03 
(3,10) 

2,64 

2,21 
2,09 
2,32 
4,98 
4,97 
2,01 
8,41 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1971, 1981. 
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Η διαχρονική εξέλιξη, από την άλλη μεριά, που έχει μεγαλύτερο 
νόημα, δείχνει ότι στην περίοδο 1973-1978, η σημαντικότερη αύξηση 
της τουριστικής υποδομής πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, την Ήπει
ρο και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η σχετικά μικρότερη στη 
Θεσσαλία και στη Θράκη, ενώ στην περιφέρεια της Ανατολικής Στε
ρεάς και Νησιών η αύξηση ήταν χαμηλότερη από το μέσο όρο της χώ
ρας. Αυτό, σε συνδυασμό με την σημαντική ενίσχυση της τουριστικής 
υποδομής στην Ήπειρο και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που εί
ναι οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες, δείχνει ότι η ανάπτυξη της 
τουριστικής υποδομής στην περίοδο 1973-1978 ευνόησε τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τα διαθέσιμα παραγωγικά τους 
μέσα. 

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε αναλογία με τις διαθέσιμες κατά 
περιφέρεια κλίνες δείχνει, από την άλλη μεριά, ότι η τουριστική υποδο
μή αξιοποιήθηκε αποτελεσματικότερα και στα δύο έτη αναφοράς, 1973 
και 1978, στην Κρήτη και στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ η 
αξιοποίηση της ήταν σχετικά μικρή στην Κεντρική και Ανατολική Μα
κεδονία, στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Στερεά (Πίνακας 52). 

Η πληρότητα των τουριστικών κλινών στην περίοδο 1973-1978 αυ
ξήθηκε στις περιφέρειες της Κρήτης κατά 4%, της Ηπείρου κατά 8%, 
της Θράκης κατά 22%, ενώ μει«θηκε σε όλες τις άλλες περιφέρειες, σε 
μεγάλο βαθμό στην Ανατολική Στερεά και Νησιά (14%) και στην Κεν
τρική και Δυτική Μακεδονία (25%). Επομένως από την άποψη της δη
μιουργίας εισοδήματος, η διαχρονική εξέλιξη των τουριστικών υπηρε
σιών φαίνεται να ευνόησε τη σμίκρυνση των περιφερειακών αποστά
σεων. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή δεν αντικατοπτρίζει 
ούτε την πραγματική υποδομή, ούτε περισσότερο το εισόδημα από τον 
τουρισμό, επειδή τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν δεν 
συλλαμβάνουν όλα τα βοηθητικά καταλύματα, όπως τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και τις άλλες υπηρεσίες τουρισμού, πέρα από αυτές που αν
τιπροσωπεύονται από τις κλίνες και την πληρότητα στα γνωστά και δη
λωμένα καταλύματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52 

Μέση ετήσια πληρότητα στα κύρια καταλύματα 
(δείκτης, σύνολο χώρας = 1,00) 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Πληρότητα 
καταλυμ< 

1973 

1,00 

1,05 

1,00 

0,68 
0,88 
0,83 
1,12 
0,98 
1,02 

1,20 

κύριων 
ίτων 

1978 

1,00 

0,97 

0,81 

0,70 
0,94 
0,89 
1,27 
1,13 
1,35 

1,22 

Μεταβολή 
πληρότητας (%) 

1973-78 

- 7 

- 1 4 

-25 

- 4 
— 
— 

+4 
+8 

+22 

- 6 

Πηγή: Στοιχεία EOT. 

9.5. Κρατικός τομέας 

Το κράτος υπό τη διπλή του ιδιότητα ως σημαντικός τομέας της οι
κονομίας, ο οποίος δημιουργεί προϊόν, παρέχει υπηρεσίες και απασχο
λεί μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας, και ως φορέας 
της οικονομικής πολιτικής, επηρεάζει την ανάπτυξη των περιφερειών 
και μπορεί να συμβάλει στη σμίκρυνση αλλά και στη διεύρυνση των 
περιφερειακών ανισοτήτων. Λόγω της δυσβατότητας των στατιστικών 
δεδομένων που αναφέρονται στον αριθμό των απασχολουμένων στο δη
μόσιο γενικά τομέα κατά περιφέρεια, η σχετική σημασία του τελευταίου 
αξιολογείται, προσεγγιστικά φυσικά, με βάση το συνολικό κονδύλι των 
αμοιβών των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υιοθετώντας την υπόθε
ση ότι το σχετικό ύψος των αμοιβών κατά περιφέρεια αντικατοπτρίζει 
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ανάλογη περιφερειακή κατανομή του αριθμού των απασχολουμένων και 
εκφράζει την ανάλογη σημασία του κρατικού τομέα στην περιφέρεια. 

Η αντιπαράθεση της συμμετοχής των αμοιβών αυτών κάθε περιφέ
ρειας στο αντίστοιχο εθνικό σύνολο, με την περιφερειακή σύνθεση του 
πληθυσμού, δίνει ένα μέτρο του σχετικού βάρους του δημόσιου τομέα 
κατά περιφέρεια (Πίνακας 53). Με την έννοια αυτή, ο δημόσιος τομέας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 53 

Περιφερειακή διάρθρωση του κονδυλίου αμοιβών δημοσίων υπαλλήλων σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη διάρθρωση του πληθυσμού 1971, 1981 

Διάρθρωση Διάρθρωση Δείκτης 
αμοιβών (%) πληθυσμού (%) (1):(2) 

Περιφέρειες (1) (2) 
1971 1981 1971 1981 1971 1981 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

100,0 

52,2 

13,5 

11,3 
5,3 
3,7 
4,2 
4,6 
2,3 

2,9 

100,0 

53,0 

13,2 

10,5 
5,5 
3,4 
4,3 
4,1 
574 

2,6 

100,0 

38,7 

16,8 

14,6 
7,5 
4,7 
5,2 
4,9 
3,8 

3,8 

100,0 

41,0 

17,4 

13,3 
7,1 
4,4 
5,2 
4,6 
3,5 

3,5 

1,00 

1,36 

0,80 

0,77 
0,71 
0,79 
0,81 
0,94 
0,60 

0,76 

1,00 

1,29 

0,76 

0,79 
0,77 
0,77 
0,83 
0,89 
0,69 

0,74 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Δελτίο Στατιστικής Δημοσίων Οικονομικών, (Μάρτιος 1972, Δ' τρίμηνο 1981). 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1971, 1981. 

ως παραγωγική οντότητα έχει (1981) ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρω
τεύουσα και σημαντική αλλά πολύ μικρότερη σημασία στην Κρήτη και 
στην Ήπειρο. Οι υπόλοιπες 6 περιφέρειες έχουν σχετικά παρόμοιους 
δείκτες μεταξύ τους, με το χαμηλότερο δείκτη στην περιφέρεια της 
Θράκης. 

Διαχρονικά όμως η δραστηριότητα του δημόσιου τομέα, όπως του-
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λάχιστον εκφράζεται χονδρικά από την παραπάνω συσχέτιση, φαίνεται 
να έχει συμβάλει στη μείωση της ανισότητας μεταξύ των περιφερειών, 
δεδομένου ότι ο σχετικός δείκτης του Πίνακα 53 έχει μειωθεί μεταξύ 
1971 και 1981 σε περιφέρειες που ήταν υψηλότερος, όπως είναι η Ανα
τολική Στερεά και Νησιά — όχι όμως τόσο στην πρωτεύουσα —, στην 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Αντίθετα ο δείκτης 
έχει αυξηθεί σε περιφέρειες που ήταν σχετικά χαμηλός το 1971, όπως 
στην Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη Θράκη. 

Η δραστηριότητα του κράτους ως φορέα οικονομικής πολιτικής 
στην περιφέρεια αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία της οικο
νομικής υποδομής των περιφερειών, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο 
στην περιφερειακή επίδοση της οικονομίας. Η υποδομή αυτή μπορεί να 
ποσοτικοποιείται στον όγκο των κρατικών επενδύσεων, ο οποίος σε 
αναλογία με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας μπορεί να δείξει τη συμμε
τοχή της κρατικής υποδομής στα παραγωγικά μέσα της περιφέρειας και 
το σχετικό ρόλο στην ανάπτυξη της. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 54, οι κρατικές δαπάνες ανά κά
τοικο, για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής υποδομής ήταν 
παραπλήσιες στην περίοδο 1976-1984 στις 6 περιφέρειες της χώρας 
(συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγαλύτερων). Ανάμεσα στις υπόλοι
πες τρεις περιφέρειες η κρατική φροντίδα ήταν εντονότερη στην Ήπει
ρο και τη Θράκη, που ήταν οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Πο
λύ χαμηλότερες ήταν οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων στην περιφέ
ρεια της Θεσσαλίας, η οποία εντούτοις είναι μια περιφέρεια σημαντικής 
βιομηχανικής και γεωργικής ανάπτυξης. Η σχετικά μεγαλύτερη κατα
νομή των δημοσίων επενδύσεων στις περιφέρειες μικρότερης ανάπτυ
ξης ήταν, επομένως, προς τη σωστή κατεύθυνση για την άμβλυνση των 
περιφερειακών ανισοτήτων. 

Διαφωτιστική επίσης εικόνα για τη σχετική έμφαση της κρατικής 
φροντίδας μεταξύ των περιφερειών δίνεται από τη γενικότερη δημοσιο
νομική διαχείριση των φορολογικών εσόδων από κάθε περιφέρεια, η 
οποία δείχνει και το βαθμό ανακατανομής των φορολογικών εσόδων 
ανάμεσα στις περιφέρειες. Από την άποψη αυτή, η σύγκριση μεταξύ 
φορολογικών εσόδων και κρατικών δαπανών παρέχει και ορισμένα 
συμπεράσματα αναφορικά με την ορθολογική ή μη αναπτυξιακή περι
φερειακή πολιτική. 

Όπως δείχνει ο Πίνακας 55, οι 7 περιφέρειες της χώρας χρηματο
δότησαν το 1981 μέρος των κρατικών δαπανών (τρεχουσών και επεν-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54 

Κατά κεφαλή δαπάνη για δημόσιες επενδύσεις στην περίοδο 1976-1984 

Δαπάνη κατά Κατά κεφαλή 
περιφέρεια 1976-84 δαπάνη (δρχ.) 

Περιφέρειες (εκατ. δρχ. σταθερές επί πληθυσμού 1981 
τιμές 1970) 

Σύνολο χώρας 104.900* 10.147+ 

17.343+ 

Ανατολική Στερεά & 

Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 

Μακεδονία 

Πελοπόννησος & Δυτική 

Στερεά 
Θεσσαλία 

Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 

Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 

Αιγαίου 

25.447 

9.955 

8.573 
3.065 
3.216 

2.889 
3.204 

3.408 

2.032 

9.363 

9.700 

10.987 

7.786 
11.057 

11.260 
12.369 
16.602 

10.984 

* Λόγω επενδύσεων 43.111 εκατ. δρχ. που δεν μπορούν να κατανεμηθούν κατά περι
φέρεια, υπάρχει διαφορά του αθροίσματος των περιφερειών και του γενικού συνό
λου. 

+ Η συνολική κατά κεφαλή δαπάνη για τη χώρα είναι 17.343 δρχ. και συμπεριλαμ
βάνει περιπτώσεις επενδύσεων που δεν έχουν ταξινομηθεί σε συγκεκριμένες περι
φέρειες. Ο αριθμός 10.143 προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών των περιφε
ρειών. 

Πηγή: Γ. Μπίτσικας, Χωροταξική Κατανομή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
της Ελλάδας, 1976-1984, Αθήνα, ΚΕΠΕ, 1985. 

δύσεων) της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και της Ηπείρου, αν λη
φθεί υπόψη ότι η συμμετοχή στα κρατικά έσοδα των περιφερειών αυ
τών ήταν μεγαλύτερη από την εισροή των κρατικών δαπανών. 

Συγκρίνοντας την αναλογία των κρατικών εσόδων-κρατικών δαπα
νών με το σχετικό κατά κεφαλή προϊόν των περιφερειών, είναι φανερό 
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ότι οι δύο πιο πάνω περιφέρειες δέχτηκαν σχετικά μεγαλύτερη εισροή 
πόρων από πιο εύρωστες οικονομικά περιφέρειες, όπως της Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και σχετικά μικρότερη από 
τις άλλες περιφέρειες. Η μεταφορά φορολογικών πόρων προς την Ή
πειρο ήταν πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι η περι
φέρεια αυτή είναι από τις πτωχότερες της χώρας, κάτι που δεν μπορεί 
όμως καταρχήν να λεχθεί και για την εισροή πρόσθετων φορολογικών 
πόρων προς την περιφέρεια της Πρωτεύουσας. Η αξιολόγηση αυτή, ό
σον αφορά την πρωτεύουσα, οφείλει να λάβει πρόσθετα υπόψη, πρώτο, 
τις πραγματικές ανάγκες της πρωτεύουσας από πλευράς κατανομής των 
πόρων και δεύτερο, το γεγονός ότι πολλές από τις δαπάνες αυτές (όπως 
π.χ. οι δαπάνες για την υγεία ή την παιδεία) εξυπηρετούν σημαντικά 
και τον πληθυσμό όλων των άλλων περιφερειών της χώρας. 

Η τωρινή αυτή εικόνα της ανακατανομής των φορολογικών πόρων 
μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ήταν διαφορετική μια ΙΟετία νωρί
τερα (το 1971). Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στον Πίνακα 55 πρόσθε
τους κρατικούς πόρους, σε σύγκριση με την εισφορά τους στον κρατι
κό προϋπολογισμό, είχαν δεχθεί, εκτός από την,Ανατολική Στερεά και 
Νησιά και την Ήπειρο και οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας 
και της Θράκης. Στο ίδιο έτος η επιβάρυνση της χρηματοδότησης άλ
λων περιφερειών ήταν μεγαλύτερη για την Κεντρική και Δυτική Μακε
δονία, την Κρήτη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ αντίθετα 
η επιβάρυνση ήταν ελαφρότερη για την Πελοπόννησο και Δυτική Στε
ρεά και για τη Θεσσαλία. 

Υπήρχε κατά συνέπεια ένα στοιχείο ανορθολογικότητας στη μετα
φορά κρατικών πόρων μεταξύ περιφερειών το 1971, γιατί η σχετική 
εκροή φορολογικών πόρων ήταν υψηλότερη σε περιφέρειες χαμηλότε
ρου κατά κεφαλή εισοδήματος, όπως η Κρήτη και τα Νησιά του Ανα
τολικού Αιγαίου και υψηλότερη σε περιφέρειες σχετικά μεγαλύτερου 
κατά κεφαλή εισοδήματος, όπως η Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
και η Θεσσαλία. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, στην ΙΟετία 1971-1981, η δημο
σιονομική πολιτική μάλλον διεύρυνε παρά περιόρισε τις διαπεριφερεια
κές ανισότητες, όσον αφορά την άμεση ανακατανομή των φορολογικών 
πόρων μεταξύ των 9 περιφερειών της χώρας, χωρίς όμως αυτό να αν
τανακλά αναγκαστικά και ανάλογη σχετική εξυπηρέτηση των περιφε
ρειών από την ανακατανομή αυτή, δεδομένου ότι, όπως σημειώθηκε και 
πιο πάνω, ο πληθυσμός πολλών περιφερειών εξυπηρετείται από την 
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υποδομή άλλων, ενώ από την άλλη μεριά άλλες κρατικές δαπάνες, ό
πως κυρίως οι δαπάνες άμυνας και εκπαίδευσης, είναι αδιαίρετες κατά 
περιφέρεια. 

9.6. Συμπεράσματα 

Σκιαγραφώντας την τωρινή κατάσταση των περιφερειών, από πλευ
ράς παραγωγικών μέσων στους κύριους τομείς της οικονομίας, διαπι
στώνεται ότι πραγματοποιήθηκε πολύ σημαντική πρόοδος σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας, ενώ η προηγηθείσα πορεία προς την κατάληξη 
αυτή ήταν γενικά διαφοροποιημένη και άνιση, με αποτέλεσμα η από
σταση μεταξύ των περιφερειών να σμικρύνεται ή να διευρύνεται ανάλο
γα με το κριτήριο αξιολόγησης της. Πράγματι, η τωρινή σύγκριση της 
παραγωγικής υποδομής μεταξύ των περιφερειών οδηγεί στο συμπέρα
σμα ότι η εκμηχάνιση της γεωργίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των πε
ριφερειών, παρά την τεράστια αύξηση σε όλες τις περιφέρειες. 

Πρέπει πάντως να αναγνωριστεί ότι η διαφορά αυτή δεν αντικατοπ
τρίζει αποκλειστικά ανάλογη ανισότητα στις παραγωγικές δυνατότητες 
των περιφερειών, γιατί επηρεάζεται από τη φύση των εδαφών (πεδινά-
ορεινά) και από το είδος της παραγωγής. Οι παράγοντες αυτοί θέτουν 
ορισμένα όρια στην εφαρμογή της μηχανικής καλλιέργειας και κατά 
συνέπεια η ανισότητα των περιφερειών σε ορισμένο βαθμό αντανακλά 
και τις περιοριστικές τους δυνατότητες από την άποψη αυτή. Σημαντι
κή διαφοροποίηση των περιφερειών υπάρχει ακόμα αναφορικά με τις 
καλλιεργούμενες και αρδευόμενες εκτάσεις. Είναι μάλιστα αξιοσημείω
το ότι υπάρχει και σημαντική διάσταση μεταξύ του βαθμού εκμηχάνι
σης ορισμένων περιφερειών και του ποσοστού των αρδευόμενων εδα
φών τους, περιφέρειες δηλαδή με σχετικά υψηλή εκμηχάνιση έχουν 
σχετικά περιορισμένες αρδευόμενες εκτάσεις και αντίστροφα. Η διάστα
ση αυτή έχει ασφαλώς ως συνέπεια τον περιορισμό της αποτελεσματι
κότητας από την εκμετάλλευση του συνδυασμού του μηχανικού εξο
πλισμού και του εδάφους. 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της παραγωγής στη βιομηχανία, όπως εκ
φράζεται από την εγκατεστημένη ισχύ σε ίππους ανά απασχολούμενο, 
είναι επίσης άνιση, παρά το γεγονός ότι σε ένα αριθμό περιφερειών η 
αναλογία αυτή είναι παραπλήσια. Είναι ακόμη γεγονός ότι η ύπαρξη 
συναφών μεγεθών βιομηχανικών μονάδων, σύμφωνα με τον αριθμό των 
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απασχολουμένων, δεν εξουδετερώνει μία ακόμη πρόσθετη πηγή ανισό
τητας. 

Στον τομέα των μεταφορών, η περιφερειακή διαφοροποίηση της 
υποδομής και των μεταφορικών μέσων είναι επίσης έντονη, είτε συγ
κρίνεται με το συνολικό πληθυσμό, είτε με το έργο που έχει να επιτελέ
σει, την εξυπηρέτηση δηλαδή κυρίως της βιομηχανίας και του εμπο
ρίου. 

Η εξελικτική διαδικασία προς τις πιο πάνω ανισότητες, όπως σημα
τοδοτείται από τις μεταβολές των ίδιων δεικτών της στατικής σύγκρι
σης των περιφερειών, φαίνεται ότι συνέβαλε, τουλάχιστον βάσει των 
περισσότερων κριτηρίων, στη σύγκλιση των περιφερειών ξεκινώντας 
από ένα στάδιο ευρύτερων περιφερειακών ανισοτήτων των αρχών της 
ΙΟετίας του 1970. Πράγματι, η παραγωγική υποδομή, τόσο της γεωρ
γίας, όσο και της βιομηχανίας, αυξήθηκε γενικά με ταχύτερο ρυθμό σε 
ορισμένες από τις περισσότερο καθυστερημένες περιφέρειες, παρά το 
γεγονός ότι ορισμένα παραγωγικά μέσα, όπως η εκμηχάνιση της γεωρ
γίας, παρά τη μεγάλη επέκταση σε όλη τη χώρα, αυξήθηκε ταχύτερα σε 
περιφέρειες που ήταν ήδη σχετικά καλύτερα εφοδιασμένες, με αποτέλε
σμα την όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Η ταχύτερη σχετικά αύξηση της τουριστικής υποδομής σε ορισμέ
νες ασθενέστερες περιφέρειες ενίσχυσε την ανάπτυξη των συνολικών 
παραγωγικών τους μέσων και συνέβαλε στη μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων. Ανάλογο ήταν το αποτέλεσμα και από την αξιοποίηση της 
τουριστικής υποδομής, η οποία συνέβαλε στην ταχύτερη αύξηση του 
εισοδήματος ορισμένων ασθενέστερων σχετικά περιφερειών. 

Θετικός ήταν και ο ρόλος του κρατικού τομέα στη μείωση των πε
ριφερειακών ανισοτήτων, τόσο αναφορικά με την υποδομή των υπηρε
σιών του, όσο και με τη δραστηριότητα του ως φορέα οικονομικής και 
ειδικότερα περιφερειακής πολιτικής, όπως αυτή εκδηλώνεται με τη δη
μιουργία οικονομικής υποδομής μέσω των κρατικών επενδύσεων. Ό
σον αφορά όμως τη δημοσιονομική πολιτική του κράτους ως μέσου 
ανακατανομής των φορολογικών εσόδων μεταξύ των περιφερειών και 
κατά συνέπεια επηρεασμού των περιφερειακών ανισοτήτων, τα σχετικά 
δεδομένα δεν δίνουν σαφή εικόνα, γιατί είναι δύσκολη η αξιολόγηση 
του βαθμού εξυπηρέτησης του πληθυσμού και ιδιαίτερα η αξιολόγηση 
της διαπεριφερειακής σημασίας ορισμένων κρατικών δαπανών. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται, όπως άλλωστε είναι φυσικό, ότι η 
ιεράρχηση των περιφερειών και το μέτρο των περιφερειακών ανισοτή-
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των διαφοροποιείται ανάλογα με το συγκεκριμένο δείκτη, γεγονός που 
δυσχεραίνει τη διαμόρφωση μιας συνοπτικής και ενιαίας εικόνας, ως 
προς το βαθμό υπεροχής ή υστέρησης μίας περιφέρειας έναντι των λοι
πών και ως προς τη διαπίστωση της διαχρονικής μεταβολής — σμί
κρυνσης ή διεύρυνσης — των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Η αυστηρή ιεράρχηση των περιφερειών κατά ενιαίο τρόπο βάσει 
της ομαδοποίησης των σχετικών δεικτών προσκρούει ακόμη στην ετε-
ρογένεια των μεγεθών που αντιπροσωπεύουν οι δείκτες αυτοί. Παρά τις 
αδυναμίες αυτές για την τελική διατύπωση ενός συνοπτικού συμπερά
σματος, από τη μέχρι εδώ διερεύνηση και χωρίς να επηρεάζεται η πα
ραπέρα ανάλυση, χρησιμοποιείται ο απλός μέσος όρος των σχετικών 
δεικτών για κάθε ομάδα χαρακτηριστικών. Ο ενιαίος αυτός δείκτης πα
ρέχει μία πολύ αδρή ένδειξη του εύρους της απόστασης μεταξύ περιφε
ρειών, αναφορικά με την επίδραση των ομαδοποιημένων χαρακτηριστι
κών στη σχετική ιεράρχηση τους. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, η κατάταξη των περιφερειών ανάλο
γα με το μέγεθος των σχετικών ομαδοποιημένων δεικτών σε τρεις βαθ
μίδες εξέλιξης τους (ανά τρεις περιφέρειες) δείχνει τα εξής (Πίνακας 
56)1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 56 

Ιεράρχηση περιφερειών βάσει ομαδοποιημένων δεικτών παραγωγικών μέσων 
(σύνολο χώρας = 100), 1977 ή 1978 

Θέση περιφερειών κατά βαθμίδα ανάπτυξης 

Ομαδοποιημένος Ι II III 
δείκτης παράγω-
γικών μέσων Περιφέρειες Εύρος Περιφέρειες Εύρος Περιφέρειες Εύρος 
κατά τομέα δεικτών δεικτών δεικτών 

Συνολικός Β, Δ, ΣΤ 107-113 Α, Γ, Ε 100-106 Ζ, Η, Θ 78-88 
Γεωργίας Β, Δ, Ε 120-121 Α, Γ, Η 86-106 ΣΤ, Ζ, Θ 66-76 
Βιομηχανίας Α, Δ, Ε 105-136 Β, Γ, Η 80-100 ΣΤ, Ζ, Θ 62-79 
Μεταφορών Α, Γ, ΣΤ 101-151 Β, Δ, Θ 96-99 Ε, Ζ, Η 83-95 

Πηγές: Υπολογισμοί από Πίνακες 41, 43, 44, 47, 48 και 49. 

1. Η κατάταξη δεν περιλαμβάνει την υποδομή του τουρισμού και του κρατικού 
τομέα, γιατί υπάρχουν προβλήματα, εννοιολογικά και στατιστικά, στην αυστηρή ιε
ράρχηση των περιφερειών με τα κριτήρια αυτά. 
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Ενώ ο ενιαίος δείκτης όλων των παραγωγικών μέσων θέτει στην 
πρώτη βαθμίδα ανάπτυξης τις περιφέρειες Β, Δ και ΣΤ, στην ενδιάμεση 
βαθμίδα τις περιφέρειες Α, Γ και Ε και στη χαμηλότερη βαθμίδα τις πε
ριφέρειες Ζ, Η και Θ, η ιεράρχηση αυτή διαφοροποιείται ως προς τους 
επιμέρους δείκτες των τριών ομάδων παραγωγικών μέσων. Με βάση 
τους δείκτες παραγωγικών μέσων της γεωργίας, π.χ., στην πρώτη βαθ
μίδα είναι οι περιφέρειες Β, Δ και Ε κ.ο.κ. 

Το γενικότερο συμπέρασμα από την εξέταση των περιφερειακών 
ανισοτήτων, όσον αφορά τον εξοπλισμό της οικονομίας τους με παρα
γωγικά μέσα στο γεωργικό και βιομηχανικό τομέα, είναι ότι, τουλάχι
στον για τις επτά από τις εννιά περιφέρειες (με εξαίρεση δηλαδή τις 
δύο πρώτες), η ιεράρχηση τους με βάση τα γεωργικά και τα βιομηχανι
κά μέσα συμπίπτει, έτσι ώστε οι Δ και Ε περιφέρειες έχουν τους υψη
λότερους δείκτες, οι Γ και Η ανήκουν στην ενδιάμεση βαθμίδα και οι 
ΣΤ, Ζ και Θ στην κατώτερη. Πιο συγκεκριμένα, οι περιφέρειες της 
Θεσσαλίας (Δ) και της Ανατολικής Μακεδονίας (Ε), παρά το σχετικά 
έντονο γεωργικό τους χαρακτήρα, με το ήμισυ περίπου της απασχόλη
σης τους στη γεωργία, έχουν αναπτύξει και σημαντική βιομηχανική 
δραστηριότητα, αφιερώνοντας το ένα τέταρτο περίπου του εργατικού 
δυναμικού στη βιομηχανική απασχόληση. Οι περιφέρειες της Πελοπον
νήσου και Δυτικής Στερεάς (Γ) και της Θράκης (Η), από την άλλη με
ριά, με εντονότερο το γεωργικό χαρακτήρα σε σύγκριση με τις δύο 
προηγούμενες, αλλά ασθενέστερη βιομηχανία, ανήκουν στην αμέσως 
χαμηλότερη βαθμίδα λόγω της ορεινής και ημιορεινής φύσης των εδα
φών της πρώτης και τη μη αξιοποίησης των αρδευτικών δυνατοτήτων 
της δεύτερης. Τέλος, στη χαμηλότερη θέση από πλευράς και των δύο 
κριτηρίων ανήκουν οι περιφέρειες της Κρήτης (ΣΤ), Ηπείρου (Ζ) και 
Νησιών Ανατολικού Αιγαίου (Θ), που ενώ, τουλάχιστον οι δύο πρώτες 
από αυτές, έχουν σημαντική γεωργία, έχουν αναπτύξει σε σχέση με τις 
προηγούμενες περισσότερο τον τριτογενή τους τομέα. 

Όσον αφορά τέλος την ανάπτυξη των μεταφορών, υπάρχει μια ση
μαντική ανακατάταξη των περιφερειών, που διαφέρει από την ιεράρχη
ση βάση της γεωργικής και βιομηχανικής υποδομής τους. Πρώτη θέση 
από την πλευρά αυτή κατέχουν οι περιφέρειες της Ανατολικής Στεράς 
και Νησιών, της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς, και της Κρήτης, 
ενώ στη χαμηλότερη βαθμίδα κατατάσσεται η Ανατολική Μακεδονία, η 
Ήπειρος και η Θράκη. 

Η δυσαρμονία αυτή των περιφερειών της χώρας στο βαθμό ανάπτυ-
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ξης της γεωργικής και βιομηχανικής υποδομής από τη μια μεριά και 
της μεταφορικής υποδομής από την άλλη, δημιουργεί ίσως προσκόμμα
τα σε ορισμένες περιφέρειες, όπως της Θεσσαλίας και της Ανατολικής 
Μακεδονίας, ενώ αντίθετα αποτελεί μία ευνοϊκή προϋπόθεση παραπέρα 
ανάπτυξης, ιδιαίτερα όσον αφορά το οδικό δίκτυο, για τις περιφέρειες 
της Πελοποννήσου και της Δυτικής Στερεάς και της Κρήτης. 

Για τη μέτρηση τώρα των σχετικών ανισοτήτων των περιφερειών 
και της μεταβολής τους, οι σχετικοί υπολογισμοί δίνονται πιο κάτω μα
ζί με τους αντίστοιχους υπολογισμούς για τους δείκτες της οικονομι
κής επίδοσης και του βιοτικού επιπέδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία σύντομη σκιαγράφηση και αξιολόγη
ση των διαφορών επίδοσης των περιφερειών, χρησιμοποιώντας ως δεί
κτες αναφοράς το κατά κεφαλή ακαθάριστο προϊόν, την τομεακή διάρ
θρωση της απασχόλησης, την παραγωγικότητα της εργασίας και τέλος 
το βαθμό υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού. 

10.1. Κατά κεφαλή προϊόν 

Το κατά κεφαλή προϊόν, που εκφράζει επίσης και το επίπεδο δια
βίωσης του πληθυσμού, δείχνει μία σημαντική ανισότητα μεταξύ των 
περιφερειών, που οριοθετείται από τη διαφορά μεταξύ της Ανατολικής 
Στερεάς και Νησιών με το ανώτατο μέγεθος και της Θράκης, της 
οποίας το κατά κεφαλή προϊόν είναι το 57% εκείνου της πρώτης περι
φέρειας (Πίνακας 57). 

Με εξαίρεση τις δύο πρώτες περιφέρειες με το σχετικά υψηλότερο 
μέγεθος, μπορούν να διακριθούν δύο ομάδες περιφερειών με σχετικά 
παραπλήσιο ύψος κατά κεφαλή προϊόντος. Η πρώτη περιλαμβάνει τις 
περιφέρειες της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, 
της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης με κατά κεφαλή προϊόν 
81%-88% σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, ή 68%-74% σε σχέση 
με την πρώτη περιφέρεια. Η άλλη ομάδα περιλαμβάνει την Ήπειρο, τη 
Θράκη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με το χαμηλότερο σχετι
κά κατά κεφαλή προϊόν 68%-76% του μέσου όρου της χώρας, ή 57%-
64% του επιπέδου της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών. Η περιφέρεια 
τέλος της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται πολύ κοντά 
στο μέσο όρο της χώρας (97%) και υπολείπεται του κατά κεφαλή 
προϊόντος της πρώτης περιφέρειας κατά 19%. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το κατά κεφαλή προϊόν αποτελεί έ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 57 

Κατά κεφαλή ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν 1979 (σε χιλ. δρχ. και τρέχουσες τιμές) 
και ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) 1970-1979 (σε σταθερές τιμές 1970) 

Κατά κεφαλή Δείκτης Δείκτης Μέσος ετήσιος 
ακαθάριστο (χώρα=100) (Ανατολική ρυθμός 

Περιφέρειες περιφερειακό Στερεά και μεταβολής (%) 
προϊόν (τρέ- Νησιά=100) (σταθερές 
χουσες τιμές) τιμές 1970) 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

130,7 

155,8 

126,4 

115,4 
113,0 
112,7 
105,8 
95,8 
88,6 

99,4 

100 

119 

97 

88 
86 
86 
81 
73 
68 

76 

-

100 

81 

74 
73 
73 
68 
61 
57 

64 

3,2 

2,4 

3,5 

3.6 
4,4 
4,6 
3,3 
4,2 
4.1 

3,0 

Πηγές: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Εθνικοί Λογαριασμοί (μη δημοσιευμένα στοιχεία). 
ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, διάφορα τεύχη (για τον αποπληθωριστή). 

ναν πολύ αδρό δείκτη του βαθμού αξιοποίησης των παραγωγικών μέ
σων και μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε παραπλανητικές συγκρίσεις από 
την άποψη αυτή. Το κατά κεφαλή προϊόν μπορεί να είναι αποτέλεσμα, 
π.χ., μίας άριστης αξιοποίησης των παραγωγικών μέσων μίας περιφέ
ρειας, αλλά η φύση και το είδος της υποδομής και των παραγωγικών 
πόρων της περιορίζει το ύψος του κατά κεφαλή προϊόντος σε ορισμένο 
επίπεδο. Ή και αντίθετα, το κατά κεφαλή προϊόν μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα πλημμελούς χρησιμοποίησης των παραγωγικών μέσων, τα 
οποία έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγής και θα είχαν υψηλό
τερη απόδοση με μία ορθολογικότερη εκμετάλλευση τους. Η διαπίστω
ση της ύπαρξης της μίας ή της άλλης περίπτωσης, η οποία μπορεί να 
τεκμηριωθεί με βάση την παραγωγικότητα, έχει φυσικά μεγάλη σημα
σία για τη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής. 
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Ας σημειωθεί πάντως ότι στις περισσότερες περιφέρειες υπάρχει μία 
αντιστοιχία στην ιεραρχική διαφοροποίηση τους με βάση το κατά κεφα
λή προϊόν και την παραγωγικότητα στη βιομηχανία. Αυτό είναι μάλι
στα περισσότερο αληθές κυρίως για περιφέρειες που έχουν και έντονο 
γεωργικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι, σε μεγάλη έκταση, ο 
αποφασιστικός παράγων για την άνοδο του προϊόντος είναι η μη γεωρ
γική δραστηριότητα. Είναι όμως επίσης χαρακτηριστικό ότι σε ένα 
αριθμό περιφερειών, ιδιαίτερα εκείνων με το σχετικά υψηλότερο ποσο
στό απασχόλησης στη γεωργία, υπάρχει ομοίως κάποια αντιστοιχία με
ταξύ του κατά κεφαλή προϊόντος και του βαθμού εκμηχάνισης της 
γεωργίας. 

Χαρακτηριστικό των δύο αυτών ομάδων περιφερειών είναι ότι στην 
ομάδα με το σχετικά υψηλότερο κατά κεφαλή προϊόν (πλην της Κρή
της), η βιομηχανία συμμετέχει κατά μεγαλύτερο ποσοστό (29%-38%, 
βάσει του προϊόντος του δευτερογενούς τομέα και 12%-14,7% βάσει 
της απασχόλησης στη βιομηχανία) στη συνολική οικονομική δραστη
ριότητα των περιφερειών, ενώ στις τρεις περιφέρειες με το σχετικά χα
μηλότερο κατά κεφαλή προϊόν, η βιομηχανία τους έχει μικρότερη συμ
μετοχή (26%-26,8% στο προϊόν και 9,6%-10,2% στην απασχόληση). 
Τα δεδομένα αυτά παρέχουν την ένδειξη, ότι οι περιφέρειες με την εν
τονότερη βιομηχανική δραστηριότητα δημιουργούν καταρχήν μεγαλύ
τερο κατά κεφαλή προϊόν σε σύγκριση με τις περιφέρειες στις οποίες η 
γεωργία κυριαρχεί στην παραγωγή τους. 

Πέρα όμως από τη συμβολή του όγκου της βιομηχανικής παραγω
γής, το ύψος του κατά κεφαλή προϊόντος εξαρτάται πολύ σημαντικά 
από το επίπεδο της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς της οικονο
μίας. Όπως θα δειχθεί εκτενέστερα στο σχετικό κεφάλαιο, η παραγωγι
κότητα στη γεωργία είναι γενικά μεγαλύτερη στην ομάδα των περιφε
ρειών με το υψηλότερο κατά κεφαλή προϊόν, ενώ η παραγωγικότητα 
της βιομηχανίας είναι σχετικά υψηλή σε ορισμένες από τις περιφέρειες 
και των δύο ομάδων. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι για ορισμένες περι
φέρειες, όπως της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας, η υψη
λή παραγωγικότητα της γεωργίας έχει σημαντική συμβολή στην αύξη
ση του κατά κεφαλή προϊόντος. Αντίθετα, σε άλλες περιφέρειες, όπως 
της Θράκης και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, η σχετικά υψη
λή παραγωγικότητα στη βιομηχανία δεν είναι επαρκής για τη δημιουρ
γία υψηλού κατά κεφαλή προϊόντος, δεδομένου ότι η βιομηχανία απο
τελεί μικρό μόνο τμήμα της οικονομικής τους δραστηριότητας. 
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Είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι στην περίοδο 1970-1979 η αύ
ξηση του πραγματικού προϊόντος των περισσότερων περιφερειών 
(εκτός της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς και των Νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου), ως δείκτης της οικονομικής επίδοσης των περι
φερειών, ήταν ταχύτερη από την αύξηση του προϊόντος στην Ανατολι
κή Στερεά και Νησιά και με μικρό εύρος απόκλισης μεταξύ των περιφε
ρειών (4,2%-4,9%) σε σύγκριση με 4,0% της πρώτης περιφέρειας (Πί
νακας 57). 

Πραγματοποιήθηκε, κατά συνέπεια, αφενός μεν σχεδόν ομοιόμορφη 
οικονομική μεγέθυνση στις 6 τουλάχιστον περιφέρειες της χώρας, και 
αφετέρου η απόσταση των περιφερειών αυτών σε σύγκριση με την 
Ανατολική Στερεά και Νησιά, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την πε
ριφέρεια Πρωτεύουσας, σμικρύνθηκε μεταξύ 1970 και 1979. Αντίθετα 
οι περιφέρειες της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς και ιδιαίτερα 
των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου απομακρύνθηκαν τόσο ως προς 
την περιφέρεια της Πρωτεύουσας όσο και ως προς όλες τις άλλες περι
φέρειες της χώρας. 

Εξάλλου η μεταβολή του κατά κεφαλή προϊόντος που εκφράζει και 
τη μεταβολή στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, όπως εξετάζεται πιο 
κάτω, ήταν σε όλες τις περιφέρειες ταχύτερη, μεταξύ 3,0% και 4,6% 
ανάλογα με την περιφέρεια, σε σύγκριση με 2,4% στην περιφέρεια Ανα
τολικής Στερεάς και Νησιών και 3,2% για το σύνολο της χώρας. Κατά 
συνέπεια, είναι φανερό ότι σμικρύνθηκε η ανισότητα στο επίπεδο ευη
μερίας, στην έκταση βέβαια που εκφράζεται από το κατά κεφαλή 
προϊόν, όλων των περιφερειών σε σύγκριση με την περιφέρεια που πε
ριλαμβάνει την πρωτεύουσα. Η ανισότητα πάντως, παρά τη σύγκλιση 
αυτή τα τελευταία χρόνια, είναι ακόμη για ορισμένες ιδίως περιφέρειες 
αρκετά σημαντική (π.χ., το κατά κεφαλή προϊόν της Θράκης ήταν 
(1979) το 55% εκείνου της πρώτης περιφέρειας, της Ηπείρου 60,0%, τα 
αντίστοιχα ποσοστά το 1970 ήταν 48,1% και 51,7%). 

10.2. Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης 

Η τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης, ως δείκτη του βαθμού 
επίδοσης των περιφερειών, αντιπροσωπεύει το στάδιο στο οποίο βρί
σκεται κάθε περιφέρεια από πλευράς προοδευτικής εξέλιξης της προς 
μη γεωργικές δραστηριότητες και το βαθμό απομάκρυνσης της από ορι-
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σμένα εγγενή χαρακτηριστικά μίας έντονα αγροτικής οικονομίας και 
κοινωνίας. Δείχνει ακόμη την απόσταση που έχει διανυθεί από την επι
κίνδυνη εξειδίκευση της σε ένα ασταθή τομέα παραγωγής, όπως είναι ο 
γεωργικός, προς μία πιο ισόρροπη ανάπτυξη. Οι εξελίξεις αυτές αποτε
λούν αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέ
δου οικονομικής βάσης που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση δυναμι
κών τμημάτων του πληθυσμού στην περιφέρεια και για τη δημιουργία 
παράλληλα δυνατοτήτων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη κοινωνικής 
και πολιτιστικής υποδομής. 

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί (Πίνακας 58) στις 6 κατεξοχήν γεωρ
γικές περιφέρειες, στις οποίες κατοικεί το 38% του πληθυσμού και ερ
γάζεται το 42% του εργατικού δυναμικού της χώρας, η γεωργική 
απασχόληση αποτελεί το 45%-59% περίπου της συνολικής τους 
απασχόλησης, ενώ στο σύνολο της χώρας το ποσοστό αυτό είναι 29% 
περίπου, συμπεριλαμβανομένων των γερόντων και των παιδιών κάτω 
των 14 ετών, που προσφέρουν συνήθως μικρού χρόνου απασχόληση. 

Η συμμετοχή εξάλλου του δευτερογενούς τομέα στην απασχόληση 
διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ περιφερειών. Στις περιφέρειες που 
περιλαμβάνονται τα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης, το ποσοστό των απασχολουμένων στο δευτερογενή 
τομέα ήταν το 1981 αντίστοιχα 38,4% και 36,0%, ενώ κυμαινόταν με
ταξύ 17,5% και 24% στις άλλες περιφέρειες. Παρατηρείται επίσης ότι 
στις περιφέρειες με σχετικά μικρά ποσοστά απασχόλησης στο δευτερο
γενή τομέα, οι μεταποιητικές δραστηριότητες διεξάγονται σε μονάδες 
σχετικά μικρού μεγέθους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής βιο
μηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων του 1978, στην περιφέρεια 
της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών, με το σχετικά υψηλό ποσοστό 
απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα, το μέσο μέγεθος των μονάδων 
(στη μεταποίηση) ήταν 6,4 άτομα και στην Κεντρική και Δυτική Μακε
δονία 5,2 άτομα. Στις περιφέρειες της Πελοποννήσου και Δυτικής Στε
ρεάς, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας, οι μονάδες ήταν 
μεγέθους 4,1-4,6 ατόμων, και στις υπόλοιπες περιφέρειες 2,5-3,4 ατό
μων. 

Στον τριτογενή, τέλος, τομέα, με εξαίρεση την πρώτη και την τε
λευταία περιφέρεια με τα σχετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης, οι δια
φορές μεταξύ των άλλων περιφερειών, στα ποσοστά απασχόλησης, εί
ναι ίσως μικρότερες από ό,τι στο δευτερογενή. Κατά πολύ υψηλότερο 
ποσοστό απασχόλησης παρατηρείται στην περιφέρεια της Ανατολικής 
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Στερεάς και Νησιών (53,9%), που ακολουθείται από τα Νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου (45,3%) και την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
(36,1%). Στις υπόλοιπες περιφέρειες τα ποσοστά είναι 23,4%-33,7%. 

Από την άποψη της τομεακής διάρθρωσης της απασχόλησης μπορεί 
επομένως να λεχθεί ότι η εκβιομηχάνιση των περιφερειών, ή γενικότε
ρα η αστικοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, διακρίνεται 
ακόμη από σημαντικές περιφερειακές διαφορές. Δεν είναι όμως εύκολο 
να διαπιστωθεί σε ποια έκταση οι διαφορές αυτές μπορούν να χαρακτη
ριστούν και ανισότητες, έννοια που υπονοεί την ύπαρξη δυνατοτήτων 
μείωσης των περιφερειακών διαφορών και περιέχει ίσως και τη μομφή 
ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 
Δεν πρέπει όμως να λησμονείται, όπως αναπτύχθηκε και στην εισαγω
γή αυτής της μελέτης, ότι οι σχετικές δυνατότητες των περιφερειών έ
χουν ορισμένα όρια, έτσι ώστε ακόμη και η άριστη εκμετάλλευση των 
παραγωγικών τους πόρων να δικαιολογεί σημαντικές διαφορές στην 
απόσταση μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται επομένως συζήτηση η ανεδαφι
κότητα του προσδιορισμού μίας ενιαίας ίσως διάρθρωσης της απασχό
λησης κατά τομέα, που να ισχύει για όλες τις περιφέρειες και να είναι 
επιθυμητή και επιδιώξιμη, αλλά ούτε ακόμη και ξεχωριστής για κάθε 
περιφέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδική μελέτη των συνθηκών και περι
θωρίων αξιοποίησης της υφιστάμενης υποδομής καθώς και των δυνατο
τήτων αύξησης της. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν υποτεθεί ότι είναι επιθυμητή η ανα
διάρθρωση των περιφερειών προς μη γεωργικές και ιδιαίτερα προς βιο
μηχανικές δραστηριότητες, η αξιολόγηση του σταδίου — πρώιμο, ενδιά
μεσο ή προχωρημένο — που βρίσκεται κάθε περιφέρεια από πλευράς 
διάρθρωσης της οικονομίας της δεν είναι ευχερής. Σε μία τέτοια αξιο
λόγηση μπορεί πάντως να συμβάλει επικουρικά, κατ' αναλογία, η μελέ
τη των σταδίων ανάπτυξης άλλων οικονομιών που πέρασαν παρόμοιες 
συνθήκες εξέλιξης. 

Αν όμως από στατική σκοπιά υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στην 
αξιολόγηση των περιφερειακών ανισοτήτων, η μελέτη της διαχρονικής 
μεταβολής της διάρθρωσης των περιφερειών είναι σε θέση να διαφωτί
σει, σε κάποιο βαθμό, την επιθυμητή έκταση των μεταβολών αυτών. 

Κατά τη ΙΟετία 1971-1981 έχει παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή 
της κλαδικής διάρθρωσης της απασχόλησης από τον πρωτογενή προς 
τον τριτογενή τομέα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και προς όφελος της 
βιομηχανικής δραστηριότητας. 
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Σε εθνικό επίπεδο, η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη συνολι
κή απασχόληση της χώρας μειώθηκε από 40,0% σε 29,1%, μείωση σε 
απόλυτους αριθμούς κατά 264 χιλ. άτομα περίπου σε μία ΙΟετία. Αντί
θετα, η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα αυξήθηκε από 27,4% το 
1971 σε 30,5% και του τριτογενή τομέα από 32,6% το 1971 στο υψηλό 
ποσοστό του 40,4% το 1981. Πραγματοποιήθηκε δηλαδή αύξηση 
απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα 170 χιλ. άτομα (μέση ετήσια αύ
ξηση 1,83%) και στον τριτογενή 336 χιλ. άτομα (μέση ετήσια αύξηση 
2,86%) σε μία ΙΟετία (Πίνακας 59). 

Η εξέλιξη αυτή της ζήτησης εργασίας στους μη γεωργικούς τομείς 
της οικονομίας (αύξηση κατά 507 χιλ. άτομα) κατέστησε δυνατή την 
απορρόφηση του ιαοδύναμου της αύξησης του εργατικού δυναμικού 
(255 χιλ. άτομα) και μέρους των παλιννοστούντων και των μετακινη-
θέντων ιπό τον πρωτογενή τομέα, χωρίς όμως παρά το σημαντικό ύ-
ψος "Τ,ς να είναι αρκετή να απορροφήσει τη σχετικά πολύ μεγάλη προ
σφορά εργασίας στους μη γεωργικούς τομείς της οικονομίας, με αποτέ
λεσμα σημαντική αύξηση της ανεργίας μεταξύ 1971 και 1981. 

. ΠΙΝΑΚΑΣ 59 

Εξέλιξη απασχόλησης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 1971-1981 

Τομείς 

Πρωτογενής 

Δευτερογενής 
Τριτογενής 

Μη γεωργικοί 

τομείς 

Όλοι οι τομείς 

Αριθμός απασχολούμενων 
(χιλ. άτομα) 

1971 

1250 
860 

1030 

1890 

3140 

% 

40,0 

27,4 
32,6 

60,0 

100,0 

1981 

986 
1031 
1366 

2397 

3383 

% 

29,1 
30,5 
40,4 

70,9 

100,0 

Μεταβολή απασχόλησης (1971-81) 

χιλ. άτομα 

-264 
+ 171 
+336 

+507 

+243 

Μέση ετήσια μεταβολή % 

-2,34 
+ 1,83 
+2,86 

+2,4 

+0,75 

Πηγή: Απογραφή πληθυσμού, 1971, 1981. 

Η μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας που κατέστησε δυ
νατή την πιο πάνω αύξηση της απασχόλησης ήταν στο δευτερογενή 
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τομέα 6,2% κατά μέσο όρο ετησίως και στον τριτογενή 3,7%. Ταυτό
χρονα η μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα κατά 2,3% 
ετησίως πραγματοποιήθηκε με αύξηση του γεωργικού προϊόντος κατά 
1,46% λόγω της σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας στον τομέα 
αυτό. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στις 6 πε
ριφέρειες της χώρας, η γεωργική απασχόληση έχει μεγάλη συμμετοχή, 
στις 4 μάλιστα από αυτές το ποσοστό γεωργικής απασχόλησης είναι 
σχεδόν ομοιόμορφο, γύρω στο 50% περίπου της απασχόλησης όλων 
των κλάδων κάθε περιφέρειας, ενώ στη Θράκη ήταν 58,6% (Πίνακας 
58). 

Διαχρονικά όμως, στη ΙΟετία 1971-1981, η αναδιάρθρωση που ση
μειώθηκε στην απασχόληση της χώρας, κυρίως από τον πρωτογενή 
προς τον τριτογενή τομέα, και λίγο προς το δευτερογενή, αντανακλά 
ανάλογες μεταβολές σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ειδικότερα, το 
εύρος της συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στη συνολική απασχόλη
ση κάθε περιφέρειας μεταβλήθηκε από 42,0%-68,3% το 1971 σε 27,9%-
51,1% περίπου το 1981 — το ποσοστό της τάξης 50% απαντάται 
ομοιόμορφα σε 5 περιφέρειες. Έξω από το εύρος αυτό βρίσκεται η 
Ανατολική Στερεά και Νησιά, της οποίας το ποσοστό από 12,1% μειώ
νεται στο 7,7% και της Θράκης από 68,3% σε 58,6%. 

Μικρή σχετικά ήταν και η αύξηση της συμμετοχής του δευτερογε
νούς τομέα στις περισσότερες περιφέρειες, της οποίας το εύρος ποσο
στών 12,2%-28,4% το 1971, εξελίχθηκε στο εύρος 17,5%-38,4% το 
1981. Τη σημαντικότερη αύξηση παρουσίασε η Ανατολική Μακεδονία 
από 14,8% το 1971 σε 24,0% το 1981, με σημαντική μείωση της συμ
μετοχής της γεωργικής απασχόλησης και αρκετά υψηλή αύξηση της 
απασχόλησης του τριτογενή τομέα. 

Τέλος έντονη ήταν η αύξηση της συμμετοχής του τριτογενή τομέα 
στη συνολική απασχόληση των περιφερειών, όπου από 19,5%-47,7% 
το 1971, ανάλογα με την περιφέρεια, αυξήθηκε σε 23,4%-53,9% το 
1981. Εντυπωσιακή αύξηση σημείωσαν ιδιαίτερα οι περιφέρειες της 
Κρήτης, της Ηπείρου και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπου 
το ποσοστό αυξήθηκε περίπου κατά 50% σε καθεμία από αυτές. 

Παράλληλα με τη μείωση της συμμετοχής της γεωργικής απασχό
λησης σε κάθε περιφέρεια μεταξύ 1971 και 1981, μειώθηκε η βαρύτητα 
του τομέα και στο γεωργικό προϊόν. Λόγω όμως της σχετικά με τους 
άλλους κλάδους χαμηλότερης παραγωγικότητας της εργασίας στη 
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γεωργία, η συμμετοχή του γεωργικού προϊόντος στο αντίστοιχο συνο
λικό προϊόν κάθε περιφέρειας ήταν πολύ χαμηλότερη από τη συμμετο
χή της απασχόλησης, κυμαινόμενη, για τις ίδιες πιο πάνω 6 περιφέ
ρειες, μεταξύ 24,4%-36,9%. Το εύρος αυτό συγκρινόμενο με το αντί
στοιχο εύρος της συμμετοχής της γεωργικής απασχόλησης επισημαίνει 
τις διαφορές στην παραγωγικότητα της εργασίας στον πρωτογενή το
μέα μεταξύ περιφερειών (Πίνακας 60). Φυσικά ανάλογα συμπεράσματα 
από την αντίστοιχη σύγκριση του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα 
προκύπτουν και για την παραγωγικότητα των τομέων αυτών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 60 

Εύρος ποσοστών απασχόλησης και προϊόντος κατά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας και κατά περιφέρεια 

(πλην της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών) 

Τομείς 

Πρωτογενής 
Δευτερογενής 
Τριτογενής 

Ποσοστά απασχόλησης 

1971 1981 

42,096-68,3% 27,996-58,6% 
12,2%-28,4% 17,5%-36,0% 
19,5%-31,9% 23,4%-45,3% 

Ποσοστά 

1970 

23,9%-42,8% 
22,8%-33,4% 
34,4%-51,4% 

προϊόντος 

1979 

24,4%-36,9% 
22,4%-35,5% 
36,3%-59,7% 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού 1971, 1981. 
Υπουργείο Συντονισμού, Εκτιμήσεις Περιφερειακού Προϊόντος, 1970, 1979. 

10.3. Διαπεριφερειακές και διακλαδικές ανισότητες 
στην παραγωγικότητα της εργασίας 

10.3.1. Γενικά 

Η παραγωγικότητα της εργασίας (προϊόν ανά απασχολούμενο άτο
μο) είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό μέτρο του βαθμού επίδοσης 
ενός παραγωγικού τομέα ή μιας γεωγραφικής περιφέρειας, γιατί αντικα
τοπτρίζει, καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή, την αποτελε
σματικότητα από την εκμετάλλευση των παραγωγικών συντελεστών και 
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γενικότερα της παραγωγικής υποδομής του τομέα ή της περιφέρειας. Η 
επισήμανση δε των παραγόντων, που σε κάθε περίπτωση προσδιορί
ζουν το ύψος της παραγωγικότητας, μπορεί να οδηγήσει στον εντοπι
σμό των αδυναμιών που δημιουργούν προσκόμματα στην πλήρη αξιο
ποίηση των παραγωγικών μέσων. Η γνώση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την ανάπτυξη τομέων ή περιφερειών που η παραγωγικότητα είναι 
σχετικά χαμηλή, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη η τάση που υπάρχει της με
τακίνησης των συντελεστών της παραγωγής, τόσο της εργασίας όσο 
και του κεφαλαίου, από τομείς και περιφέρειες χαμηλής παραγωγικότη
τας προς τομείς και περιφέρειες υψηλής ή δυνητικά υψηλής παραγωγι
κότητας, με πιθανό αποτέλεσμα να διευρύνεται η ανισότητα μεταξύ πε
ριφερειών. 

Το σχετικό ύψος της παραγωγικότητας μπορεί, κατ' ακολουθία, να 
αποτελέσει ένα σημαντικό δείκτη για την πολιτική αναδιάρθρωσης των 
επιμέρους δραστηριοτήτων μέσα στον ίδιο τομέα παραγωγής ή μεταξύ 
τομέων μέσα στην ίδια περιφέρεια ή ακόμη για ευρύτερες διαπεριφε
ρειακές αναδιαρθρώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την 
αύξηση του προϊόντος κατά περιφέρεια και κατ' επέκταση του συνολι
κού εγχώριου προϊόντος της χώρας. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η διαφοροποίηση της παραγωγικότη
τας μεταξύ των τομέων της γεωργίας και της βιομηχανίας σε κάθε περι
φέρεια και κάθε τομέα μεταξύ περιφερειών, ώστε να επισημανθούν οι 
σχετικές ανισότητες στην παραγωγικότητα της εργασίας. Διερευνάται 
επίσης αντίστοιχα η διαχρονική εξέλιξη της παραγωγικότητας, με σκο
πό την εκτίμηση του σχετικού βαθμού αποτελεσματικότητας κατά την 
αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων τομέων και περιφερειών. 

10.3.2. Παραγωγικότητα γεωργίας 

Διαπεριφερειακά το ύψος της παραγωγικότητας της εργασίας στη 
γεωργία έχει ένα σημαντικό εύρος (1979) με δείκτες 62-144 (χώ
ρ α ^ 00). Πολύ μεγάλη είναι η απόσταση των δύο πρώτων περιφε
ρειών, με δείκτες παραγωγικότητας 144 και 130 αντίστοιχα, από όλες 
τις άλλες περιφέρειες (Πίνακας 61). Το στοιχείο αυτό είναι ενδιαφέρον, 
αν ληφθεί υπόψη ότι το σχετικό βάρος της γεωργικής δραστηριότητας 
στις δύο αυτές περιφέρειες είναι το χαμηλότερο στη χώρα είτε μετρηθεί 
με το ποσοστό της γεωργικής απασχόλησης, είτε με το ποσοστό του 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 61 

Παραγωγικότητα εργασίας στη γεωργία και ποσοστό 
γεωργικής απασχόλησης κατά περιφέρεια, 1979 

Δείκτης πάρα- Ποσοστό (%) γεωργικής Ποσοστό (%) 
γωγικότητας απασχόλησης στο γεωργικού προϊόντος 

εργασίας σύνολο της απασχόλησης στο σύνολο 
(χώρα=100) της περιφέρειας (1981) προϊόντος περιφέρειας 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 

Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 

Πελοπόννησος & Δυτική 

Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

100,0 

144,2 

129,7 

97,1 
93,4 

93,3 
88,1 
62,0 
67,5 

88,5 

28,6 

7,4 

27,4 

50,5 
47,2 
49,4 

50,0 
43,7 
57,8 

31,1 

15,9 

4,6 

20,7 

31,1 
31,1 
32,4 

27,7 
24,4 
36,9 

14,4 

Πηγές: Υπουργείο Συντονισμού, Εκτίμηση ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά περιφέρεια 
και νομό, 1979. 
ΚΕΠΕ, Εκτιμήσεις απασχόλησης κατά τομέα και περιφέρεια, 1979. 

γεωργικού προϊόντος (εκτός των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου). 
Αντίθετα, περιφέρειες με έντονη γεωργική δραστηριότητα, όπως η Κρή
τη, η Ήπειρος και η Θράκη έχουν τη χαμηλότερη παραγωγικότητα στη 
χώρα. Είναι μάλιστα ενδεχόμενο ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, η 
χαμηλή δηλαδή παραγωγικότητα, που εξηγεί το υψηλό ποσοστό 
απασχόλησης στη γεωργία και το χαμηλό σε σύγκριση με την απασχό
ληση γεωργικό προϊόν στις περιφέρειες αυτές. 

Όσον αφορά τη δυναμική εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργα
σίας στη γεωργία,, αυτή αυξήθηκε στην περίοδο 1971-1980 κατά 48% 
στη χώρα ολόκληρη, κυμαινόμενη μεταξύ 32% και 67%, ανάλογα με 
την περιφέρεια, εκτός των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που αυξή
θηκε μόνο κατά 13%. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η γεωργική απασχό
ληση μειώθηκε κατά 23% στη χώρα και 11%-28% στις 8 περιφέρειες 
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(39% στα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου). Αντίστοιχα το γεωργικό προϊόν 
αυξήθηκε συνολικά κατά 14%, ενώ στις 7 περιφέρειες 15%-19%. Από 
τις άλλες δύο περιφέρειες, το γεωργικό προϊόν έμεινε σχεδόν στάσιμο 
στην Ανατολική Στερεά και Νησιά, ενώ στα Νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου μειώθηκε κατά 31% (Πίνακας 62). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω (Πίνακες 61 και 62) η παραγω
γικότητα της εργασίας στη γεωργία, αυξήθηκε ταχύτερα σε ορισμένες 
περιφέρειες, όπως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, που 
είχαν χαμηλότερα μεγέθη παραγωγικότητας, σε σύγκριση με την Ανα
τολική Στερεά και Νησιά με την υψηλότερη παραγωγικότητα στη χώ
ρα. Κατά συνέπεια, με βάση την πρώτη περιφέρεια της χώρας, το χά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 62 

Εξέλιξη της μηχανοποίησης της γεωργικής παραγωγής, της παραγωγικότητας 
της εργασίας, του προϊόντος και της απασχόλησης στη γεωργία 

κατά περιφέρεια, 1971-1980. Δείκτης (1971 = 100)1 

Ισχύς γεωργικών Παραγωγικότητα Γεωργικό Απασχόληση 
Περιφέρειες ελκυστήρων (προϊόν ανά , προϊόν (αριθμός 

(ίπποι ανά απασχολούμενο) ατόμων) 
απασχολούμενο) 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & 
Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

352 

326 

351 

369 
276 
418 
609 
333 
342 

462 

148 

143 

167 

148 
135 
163 
143 
161 
132 

113 

114 

103 

119 

118 
121 
119 
116 
115 
117 

69 

77 

72 

72 

80 
89 
73 
81 
72 
89 

61 

1. Τα στοιχεία για προϊόν αναφέρονται στα έτη 1970 και 1979. 
Πηγές:. ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού, 1971. 

ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού, 1981. 
Υπουργείο Συντονισμού, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας. 
Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση εκμηχάνισης της γεωργίας (αδημοσίευτα στοιχεία). 
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σμα παραγωγικότητας σμικρύνθηκε για τις δύο αυτές περιφέρειες, όπως 
επίσης και για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόν
νησο και Δυτική Στερεά, οι οποίες όμως έχουν από τα υψηλότερα με
γέθη παραγωγικότητας. Η απόσταση όμως μεταξύ της παραγωγικότη
τας των υπόλοιπων περιφερειών και της πρώτης περιφέρειας της χώρας 
διευρύνθηκε. 

Η εξήγηση του ύψους και της μεταβολής της παραγωγικότητας της 
εργασίας στη γεωργία μπορεί να διευκολυνθεί από τη συσχέτιση των 
μεταβλητών γεωργική εκμηχάνιση — παραγωγικότητα — προϊόν — 
απασχόληση. Όπως παρατηρείται (Πίνακας 62), η αύξηση της αναλο
γίας ιπποδύναμης γεωργικών ελκυστήρων ανά απασχολούμενο που κα
τά προσέγγιση αποτελεί, όπως ήδη σημειώθηκε, ένα δείκτη της αναλο
γίας κεφαλαίου/εργασίας στη γεωργία, δεν συνοδεύεται απαραιτήτως 
και από ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας. Έτσι, περιφέρειες, ό
πως η Κρήτη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που πραγματο
ποίησαν πολύ μεγάλη αύξηση της κεφαλαιακής τους έντασης, 4-6 φο
ρές σε μία ΙΟετία, είχαν σχετικά με άλλες περιφέρειες πολύ μικρότερη 
αύξηση στην παραγωγικότητα και στο προϊόν τους. Αντίθετα, άλλες 
περιφέρειες, όπως η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος, 
με πολύ μικρότερη αύξηση του λόγου κεφαλαίου/εργασίας πραγματο
ποίησαν μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγικότητα τους. 

Μπορεί ακόμη να παρατηρηθεί ότι η αύξηση της κεφαλαιακής έντα
σης στη γεωργική παραγωγή δεν εκτόπισε ανάλογα την εργασία από τη 
γεωργία, ως πλεονάζουσα, ούτε η σχετικά μικρή πρόοδος στην εκμηχά
νιση οδήγησε σε ανάλογη αποχώρηση ατόμων από τη γεωργία, λόγω 
της ενδεχόμενης απογοήτευσης τους για τη στασιμότητα στην εξέλιξη 
του τομέα. Οι εκτιμήσεις αυτές επαληθεύονται από τις περιπτωσιακές 
εξελίξεις των περιφερειών. Στην Κρήτη, π.χ., με τη συντριπτικά μεγα
λύτερη αύξηση της γεωργικής εκμηχάνισης, η μείωση της γεωργικής 
απασχόλησης ήταν στη ΙΟετία 19%, ενώ στα Νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, με επίσης σημαντική αύξηση της μηχανικής ισχύος ανά 
απασχολούμενο, η μείωση της γεωργικής απασχόλησης ήταν 39%. Τέ
λος, στη Θεσσαλία, που είχε τη μικρότερη αύξηση της γεωργικής εκμη
χάνισης από όλες τις περιφέρειες, η γεωργική απασχόληση μειώθηκε 
μόνο κατά 11%. 

Οι διαφοροποιήσεις στη γεωργική παραγωγικότητα των περιφε
ρειών με βάση το πιο πάνω πλέγμα συσχετίσεων, οφείλονται συνεπώς 
και σε άλλα στοιχεία που συμβάλλουν επίσης στη μεταβολή της παρα-

222 



γωγικότητας, όπως πρωτίστως οι αρδευόμενες εκτάσεις, τα είδη καλ
λιεργειών, η συντήρηση και λίπανση εδαφών κτλ., των οποίων η διε
ρεύνηση και η λεπτομερής αξιολόγηση των επιπτώσεων τους δεν ανή
κει στο αντικείμενο αυτής της μελέτης. Από μία απλή παρατήρηση (Πί
νακες, 43 και 62) και από την οπτική σύγκριση των Διαγραμμάτων 8 
και 9, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ένταση της μηχανικής καλλιέρ
γειας δεν συμβάδισε, στις περισσότερες περιφέρειες, με παράλληλη βελ
τίωση της ποιότητας των εδαφών μέσω των αρδεύσεων, ο συνδυασμός 
των οποίων θα μπορούσε να είχε συμβάλει σε ακόμη μεγαλύτερη αύξη
ση της παραγωγικότητας της γεωργίας στις περιφέρειες αυτές. Σε περι
φέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, η Κρήτη και Νησιά του Ανατο
λικού Αιγαίου, όπου, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, πραγματοποιήθηκε 
μεγάλου βαθμού εκμηχάνιση της γεωργίας, ενώ οι αρδευόμενες εκτά
σεις αυξήθηκαν λίγο, σημαντική συμβολή στην αύξηση της παραγωγι
κότητας τους φαίνεται να είχε συνεπώς περισσότερο η εκμηχάνιση και 
λιγότερο η άρδευση. 

Συνοψίζοντας, οι πιο πάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι παρά την ύπαρξη μιας διαφοροποίησης στην αύξηση της παραγωγι
κότητας στη γεωργία μεταξύ των περιφερειών, που είχε ως αποτέλεσμα 
τη διεύρυνση της ανισότητας μεταξύ ορισμένων περιφερειών και της 
πρώτης περιφέρειας της χώρας, γεγονός παραμένει ότι σε όλες τις περι
φέρειες πραγματοποιήθηκε σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα 
της εργασίας στη γεωργία σε μικρό χρόνο, είτε αυτή οφείλεται στην εκ
μηχάνιση, είτε στις αρδεύσεις, ή ακόμη σε άλλους παράγοντες. Είναι 
μάλιστα αξιοσημείωτο ότι σε ορισμένες περιφέρειες ο ρυθμός αύξησης 
της γεωργικής παραγωγικότητας ξεπερνά τον αντίστοιχο ρυθμό αύξη
σης της παραγωγικότητας στη βιομηχανία, όπως θα δειχθεί πιο κάτω. 

10.3.3. Παραγωγικότητα βιομηχανίας 

Στατικά, η διαφορά στην παραγωγικότητα του δευτερογενούς τομέα 
της οικονομίας (για τη μεταποίηση ξεχωριστά δεν υπάρχουν στοιχεία 
προϊόντος) μεταξύ περιφερειών έχει ένα εύρος 79,6-111,8 (χώρα=100) 
με 6 περιφέρειες κάτω του μέσου όρου της χώρας και 3 περιφέρειες ά
νω του μέσου όρου. Οι περιφέρειες με την υψηλότερη παραγωγικότητα 
είναι η Ανατολική Στερεά και Νησιά, η Πελοπόννησος και Δυτική Στε
ρεά και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τη μικρότερη παραγω
γικότητα έχει η Ανατολική Μακεδονία και η Ήπειρος (Πίνακας 63). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 63 

Μέγεθος καταστημάτων, εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς ανά απασχολούμενο 

και παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία 1978 (χώρα=100) 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 

Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 

Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Αριθμός απασ

χολουμένων ανά 
κατάστημα 

100 

123 

100 

82 
88 
79 

51 
56 

65 

49 

Είδος δεικτών 

Εγκατεστημένη κινη

τήρια ισχύς (ίπποι 
ανά απασχολούμενο) 

100 

87 

102 

118 
183 
143 

98 
102 

95 

76 

Παραγωγικότητα * 

(προϊόν ανά απασ
χολούμενο) 

100,0 

102,5 

97,2 

111,8 
91,6 
79,6 
99,5 

85,9 
93,1 

105,5 

* Στο δευτερογενή τομέα, λόγω έλλειψης στοιχείων προϊόντος για τη βιομηχανία. 
Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή βιομηχανικών-βιοτεχνικών καταστημάτων, 1978. 

Εκτιμήσεις περιφερειακού προϊόντος, 1979. 

Η διαπεριφερειακή σύγκριση κεφαλαιακής έντασης και παραγωγικό
τητας στη βιομηχανία δείχνει μία δυσαρμονία μεταξύ των δύο μεταβλη
τών. Με αναφορά στις πιο ακραίες τιμές, χαμηλός σχετικά συντελεστής 
κεφαλαιακής έντασης και υψηλή παραγωγικότητα παρατηρείται στην 
Ανατολική Στερεά και Νησιά, στην Κρήτη και στα Νησιά του Ανατο
λικού Αιγαίου. Αντίθετα, στις περιφέρειες της Θεσσαλίας, της Ανατολι
κής Μακεδονίας και της Ηπείρου σημειώνεται υψηλός συντελεστής κε
φαλαιακής έντασης και σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα. Στις υπόλοι
πες περιφέρειες εμφανίζεται ορισμένου βαθμού ανταπόκριση μεταξύ 
των δύο μεγεθών. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν συνεπώς ενδείξεις ότι το 
ύψος της παραγωγικότητας δεν εξαρτάται αναγκαία από την τεχνολο
γία έντασης κεφαλαίου, ενώ η τελευταία δεν εξασφαλίζει απαραιτήτως 
υψηλότερη παραγωγικότητα. 
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Το γεγονός ότι η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία ξεχωρί
ζουν με σημαντική απόσταση από όλες τις άλλες περιφέρειες, έχοντας 
το μεγαλύτερο συντελεστή κεφαλαιακής έντασης, ενώ η περιφέρεια της 
Ανατολικής Στερεάς και Νησιών, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο βιο
μηχανικό συγκρότημα της χώρας έχει το χαμηλότερο συντελεστή (με 
εξαίρεση τη Θράκη) εξηγείται από το χαρακτήρα της βιομηχανικής 
τους δραστηριότητας. Όσον αφορά την περίπτωση της Ανατολικής 
Στερεάς και Νησιών, υπάρχει ένας δυαδισμός στη βιομηχανική δραστη
ριότητα. Η περιφέρεια αυτή περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις με
γαλύτερες βιομηχανίες έντασης κεφαλαίου της χώρας, αλλά ταυτόχρο
να και μία πληθώρα μικρών επιχειρήσεων έντασης εργασίας, ορισμένες 
από τις οποίες έχουν χαμηλή και άλλες υψηλή παραγωγικότητα, ο με
γάλος αριθμός των οποίων διαμορφώνει ουσιαστικά τα συνολικά δεδο
μένα της περιφέρειας1. Από την άλλη μεριά, οι περιφέρειες της Θεσσα
λίας και της Ανατολικής Μακεδονίας, με τους υψηλότερους συντελε
στές κεφαλαιακής έντασης κυριαρχούνται, επίσης, από κλάδους έντα
σης εργασίας2, όπως και η πρώτη περιφέρεια της χώρας. 

Είναι επομένως φανερό ότι η διαφοροποίηση της Θεσσαλίας και 
της Ανατολικής Μακεδονίας με τον υψηλό συντελεστή κεφαλαιακής 
έντασης και τη σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, από την περιφέρεια 
της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών με το σχετικά χαμηλό συντελεστή 
κεφαλαιακής έντασης και τη σχετικά υψηλή παραγωγικότητα, δεν οφεί
λεται σε διαφορετική κλαδική σύνθεση της βιομηχανίας, αφού τέτοια 
δεν φαίνεται να υπάρχει. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι τόσο η Θεσσα
λία όσο και Ανατολική Μακεδονία παρά την επικράτηση των κλάδων 
έντασης εργασίας, έχουν αναπτύξει σημαντικούς κλάδους έντασης κε

ι. Το 68% της βιομηχανικής απασχόλησης της περιφέρειας ανήκει σε κλάδους με 
συντελεστή κεφαλαιακής έντασης χαμηλότερο από τον αντίστοιχο συντελεστή της 
συνολικής μεταποίησης της χώρας. Ειδικότερα, το 36% της συνολικής βιομηχανικής 
απασχόλησης της περιφέρειας ανήκει στους κλάδους των υφαντικών, ένδυσης και 
υπόδησης και μεταφορικών μέσων, που είναι κλάδοι μεγάλης έντασης εργασίας. 

2. Οι κλάδοι με συντελεστή κεφαλαιακής έντασης χαμηλότερο από εκείνο του συ
νόλου της μεταποίησης για τη χώρα, συγκεντρώνουν αντίστοιχα το 67% και το 61% 
της βιομηχανικής απασχόλησης στις δύο περιφέρειες, ενώ οι τρεις κλάδοι έντασης ερ
γασίας των υφαντικών, ένδυσης-υπόδησης, και μεταφορικών μέσων, απασχολούν στις 
δύο περιφέρειες, αντίστοιχα, το 34% και 30% του βιομηχανικού τους εργατικού δυνα
μικού. 
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φαλαίου, η μεν πρώτη βιομηχανία χάρτου, μαρμάρων και τσιμέντων 
μέσα στις βιομηχανικές περιοχές του Βόλου και της Λάρισας, η δε δεύ
τερη βιομηχανίες χάρτου και λιπασμάτων, πέρα από την ανάπτυξη και 
άλλων βιομηχανιών χαμηλής έντασης κεφαλαίου, όπως επεξεργασίας 
γεωργικών προϊόντων και βάμβακος. 

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι το ύψος της παραγωγικότητας στη βιο
μηχανία δεν συσχετίζεται διαπεριφερειακά με το μέγεθος των παραγωγι
κών μονάδων, όπως αυτό εκφράζεται από τον αριθμό των απασχολου
μένων. Η σχετικά υψηλή παραγωγικότητα της Πελοποννήσου και Δυ
τικής Στερεάς, της Κρήτης και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, 
συνοδεύεται από σχετ.κά μικρό μέγεθος βιομηχανικών μονάδων, ενώ η 
Κεντρική και Δυτιι ή Μακεδονία και η Θεσσαλία με μεγαλύτερο σχετι
κά μέγεθος βιομηχανικών μονάδων έχουν αναλογικά μικρότερη παρα
γωγικότητα. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παραγω
γή έντασης κεφαλαίου δεν διεξάγεται κατ' ανάγκη σε μεγάλες μονάδες 
και αντίστροφα μεγάλες μονάδες μπορεί να λειτουργούν και σε δραστη
ριότητες έντασης εργασίας. Είναι ανάγκη όμως να επισημανθεί ότι τα 
συμπεράσματα αυτά βασίζονται στα γενικά μέσα μεγέθη ολόκληρων πε
ριφερειών, και δεν αποκλείουν την ύπαρξη όλων των ειδών των μονά
δων από πλευράς μεγέθους, παραγωγικότητας και έντασης κεφαλαίου ή 
εργασίας ή διαφόρων συνδυασμών αυτών μέσα στην ίδια περιφέρεια. 

10.3.4. Διακλαδικές διαφορές παραγωγικότητας 

Η σύγκριση μεταξύ τομέων οικονομικής δραστηριότητας δείχνει ότι 
η παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία είναι στις περισσότερες 
περιφέρειες πολύ κάτω από το ήμίσυ της παραγωγικότητας στους μη 
γεωργικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγικότητα της εργασίας 
στον πρωτογενή τομέα αντιστοιχούσε το 1979 στο 39,2% της παραγω
γικότητας των μη γεωργικών τομέων, για το σύνολο της χώρας. Κατά 
περιφέρεια, το άνοιγμα της παραγωγικότητας μεταξύ των δύο τομέων 
ήταν μικρότερο στην Ανατολική Στερεά και Νησιά, ποσοστό 53,8% και 
στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, ποσοστό 53,1%. Μεγαλύτερο ή
ταν το άνοιγμα στην Ήπειρο, ποσοστό 28,5%. Στις υπόλοιπες περιφέ
ρειες κυμαινόταν μεταξύ 30,8% στη Θράκη και 47,4% στα Νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου (Πίνακας 64). 

Το μικρότερο χάσμα παραγωγικότητας γεωργίας/βιομηχανίας στις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 64 

Διακλαδικά και διαπεριφερειακά ανοίγματα παραγωγικότητας της εργασίας, 1979 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 

Νησιά 
Κεντρική & 
Δυτική Μακεδονία 
Πελοπόννησος & 

Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 

Αναλογία 

παραγω
γικότητας 

πρωτογε
νούς & 
λοιπών 

τομέων 

% 

39,2 

53,8 

53,1 

38,8 

41,0 
Ανατολική Μακεδονία 41,5 

Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

33,7 

28,5 

30,8 

47,4 

Αναλογία 

παραγωγι
κότητας 

πρωτογε-
γενούς & 
δευτερο

γενούς 
τομέα % 

44,6 

62,7 

59,5 

38,7 

45,5 

52,3 
39,5 
32,2 
32,3 

37,4 

Δείκτες παραγωγικότητας 

Πρωτογενής 

100,0 

144,2 

129,7 

97,1 
93,4 

93,3 
88,1 

62,0 
67,5 

88,5 

Λοιποί 

Τομείς 
(Δευτε
ρογενής 

& τριτο
γενής) 

100,0 

105,2 

95,8 

98,3 

89,3 
88,2 

102,5 

85,5 
86,0 

73,2 

κατά τομέα 

Δευτερο-

ρογενής 

100,0 

102,5 

97,2 

111,8 
91,6 

79,6 
99,5 

85,9 
93,1 

105,5 

Αριθμός 
απασχολου

μένων ανά 

κατάστημα 
στη μετα

ποίηση 

1978 

5.2 

6,4 

5,2 

4,3 
4,6 

4,1 
2,6 
2.9 
3,4 

2,5 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών Καταστημάτων, 1978. 
Υπουργείο Συντονισμού, Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό, 1979. 
ΚΕΠΕ, Εκτιμήσεις απασχόλησης κατά τομέα και περιφέρεια, 1979. 

δύο πρώτες περιφέρειες είναι απόρροια, αφενός μεν της σχετικά πολύ 
υψηλής παραγωγικότητας της γεωργίας σε αυτές, όπως σημειώθηκε πιο 
πάνω, και αφετέρου της ενδιάμεσης, σε σχέση με άλλες περιφέρειες, πα
ραγωγικότητας της βιομηχανίας. Από την άλλη μεριά, το αντίστοιχο 
μεγάλο άνοιγμα της διατομεακής παραγωγικότητας στην Κρήτη, την 
Ήπειρο και τη Θράκη, δημιουργείται περισσότερο από τη σχετικά με 
άλλες περιφέρειες πολύ μικρότερη γεωργική παραγωγικότητα και πολύ 
λιγότερο οφείλεται στο ύψος της παραγωγικότητας του δευτερογενή το
μέα, που μόνο στην Ήπειρο και Θράκη είναι σχετικά μικρότερο, αλλά 
όχι σε έκταση τόση όσο η γεωργική παραγωγικότητα των περιφερειών 
αυτών από εκείνη των άλλων περιφερειών (Πίνακας 64). 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εγκατεστημένη 
ισχύς (μόνο γεωργικών ελκυστήρων) ανά απασχολούμενο στη γεωργία, 
7 ίπποι, ή συντελεστής κεφαλαιακής έντασης ήταν το 1978, για το σύ
νολο της χώρας, ελαφρώς υψηλότερος από τον αντίστοιχο συντελεστή 
στη βιομηχανία-βιοτεχνία, 6,7 ίπποι (Πίνακας 65). Η υπεροχή αυτή της 
εκμηχάνισης της γεωργίας σε σύγκριση με το βαθμό κεφαλαιακής έντα
σης της βιομηχανίας συναντάται σε 4 περιφέρειες της χώρας, την Ανα
τολική Στερεά και Νησιά, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, την 
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταξύ αυτών οι τρεις πρώτες 
διακρίνονται, όπως είδαμε πιο πάνω, από σχετικά υψηλή παραγωγικό-

ΠΙΝΑΚΑΣ 65 

Εγκατεστημένη ισχύς σε ίππους ανά απασχολούμενο 
στη γεωργία και βιομηχανία 1971, 1977 και 1978 

Περιφέρειες Γεωργία Βιομηχανία-Βιοτεχνία 

(Ισχύς γεωργικών ελκυστήρων) 

1971 1977 1971* 1978 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & 
Δυτική Μακεδονία 
Πελοπόννησος & 
Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

2,9 

3,3 

5,2 

1,6 
4,6 
3,3 
1,1 
0,9 
3,9 

0,8 

7,0 

7,8 

13,5 

3,6 
8,9 

10,0 
4,6 
1,8 
9,1 

2,1 

5,2 

5,1 

5,8 

5,5 
6,2 
5,2 
4,1 
3,8 
4,9 

3,8 

6,7 

5,8 

6,8 

8,0 
12,5 
9,5 
6,5 
6,9 
6,3 

5,1 

* Μέσος όρος 1969 και 1973. 
Πηγές: Υπουργείο Γεωργίας, Αδημοσίευτα στοιχεία. 

ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1971. 
ΕΣΥΕ, Ειδική Έρευνα για τη Γεωργία, 1977/78. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών καταστημάτων, 1963, 1969, 1978. 
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τητα στη γεωργία, οι δε δύο πρώτες και από υψηλή παραγωγικότητα 
στη βιομηχανία. 

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μία ένδειξη ότι η κεφαλαιακή ένταση 
της γεωργικής παραγωγής, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες περιφέρειες, 
συμβάλλει σχετικά περισσότερο στην παραγωγικότητα της γεωργίας, σε 
σύγκριση με τη συμβολή ανάλογης κεφαλαιακής έντασης στην παρα
γωγικότητα της βιομηχανίας. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται εξάλλου και 
από το γεγονός, ότι περιφέρειες στις οποίες η κεφαλαιακή ένταση της 
γεωργίας υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό εκείνης της βιομηχανίας, όπως 
της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς και της Ηπείρου, η σχέση 
γεωργικής/μη γεωργικής παραγωγικότητας είναι η μικρότερη στη χώ
ρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπερσκέλιση της κεφαλαιακής έντασης 
της βιομηχανίας από τη γεωργία πραγματοποιήθηκε μετά από μία εντυ
πωσιακή άνοδο της εκμηχάνισης της γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες 
της χώρας, όπως έχει σημειωθεί και στο οικείο κεφάλαιο. Σε διάστημα 
6-7 ετών η εγκατεστημένη ισχύς ανά απασχολούμενο στη γεωργία από 
2,9 ίππους το 1971 ανήλθε σε 7 ίππους το 1977, με αποτέλεσμα η κατά 
80% περίπου υπεροχή της βιομηχανίας το 1971 να εκμηδενιστεί το 
1978 (Πίνακας 65). 

10.3.5. Παραγωγικότητα και υποαπασχόληση 

Για την υποαπασχόληση δεν υπάρχει, όπως είναι γνωστό, μία συγ
κεκριμένη έννοια και ένας ενιαίος ορισμός. Γι' αυτό το λόγο, η αξιολό
γηση και οι μετρήσεις της υποαπασχόλησης έχουν έντονο το στοιχείο 
της αυθαιρεσίας και εξαρτώνται πολλές φορές από το σκοπό για τον 
οποίο γίνεται η μέτρηση και ακόμη από το είδος και την πληρότητα 
των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων. Στο τμήμα αυτό της μελέτης, 
το ενδιαφέρον για το μέγεθος της υποαπασχόλησης έγκειται κυρίως 
στη συσχέτιση του με την παραγωγικότητα, αλλά η μέτρηση της περιο
ρίζεται πράγματι από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα 
σχετικά δεδομένα, ως υποαπασχολούμενο εργατικό δυναμικό μπορεί να 
θεωρηθεί εκείνο το τμήμα του συνολικού εργατικού δυναμικού που ερ
γάστηκε «λιγότερο από το κανονικό ωράριο ή καθόλου» για λόγους, ό
πως αναφέρεται «τεχνικούς, κλιματολογικούς, οικονομικούς, εργατικές 
διαφορές, ασθένεια, ατύχημα, άδεια, μητρότητα, διακοπές, προσωπικοί 
ή άλλοι λόγοι». Ο μειωμένος αυτός χρόνος απασχόλησης αναφέρεται 
σε εβδομαδιαία εργασία κάτω των 35 ωρών. 
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Δεδομένου ότι η χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων γίνεται, ό
πως αναφέρθηκε πιο πάνω, για τη συσχέτιση με την παραγωγικότητα 
της εργασίας, ο ορισμός αυτός της υποαπασχόλησης είναι αποδεκτός. 
Ειδικότερα όμως για τον πρωτογενή τομέα χρησιμοποιείται και μία 
εναλλακτική έννοια της υποαπασχόλησης, η οποία προκύπτει από την 
ειδική δειγματοληπτική έρευνα για τον πρωτογενή τομέα του έτους 
1977. Στην περίπτωση αυτή, το μέρος των υποαπασχολουμένων αποτε
λείται από όσους εργάστηκαν κατά μέσο όρο 130 ημέρες σε ένα έτος, 
σε σχέση με το σύνολο των απασχολουμένων που πραγματοποίησαν 
201-226 ημερομίσθια κατά μέσο όρο, ανάλογα με την περιφέρεια. Είναι 
ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι η ταξινόμηση των περιφερειών ανάλογα 
με το μέγεθος της υποαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα διαφέρει 
ελάχιστα με τους δύο εναλλακτικούς ορισμούς. Αν μάλιστα ληφθεί 
υπόψη ότι τα σχετικά στοιχεία αναφέρονται σε δύο χρονικά σημεία που 
απέχουν 4 έτη, η διαφοροποίηση μπορεί να είναι ακόμη πιο ασήμαντη 
(Πίνακας 66). Κατά συνέπεια στο βαθμό που η ομοιότητα αυτή αποτε
λεί μία ένδειξη της συγκρισιμότητας των στοιχείων των δύο πηγών, εί
ναι σαφές ότι σε όλες τις περιφέρειες πλην της Ηπείρου, πραγματο
ποιήθηκε μία αύξηση της υποαπασχόλησης μεταξύ 1977 και 1981. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό υποαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 
παρατηρείται τόσο το 1977 όσο και το 1981 στην περιφέρεια των Νη
σιών του Ανατολικού Αιγαίου, με ποσοστό το 1981 της τάξης του 
25%, ενώ τη μικρότερη υποαπασχόληση έχουν η Θράκη (13%) και η 
Ανατολική Μακεδονία (13,6%). 

Βάσει των δεικτών αυτών, ο βαθμός υποαπασχόλησης φαίνεται να 
συσχετίζεται θετικά, αν και όχι με στενή συναρτησιακή σχέση, και όχι 
πάντως σε όλες τις περιφέρειες, με το σχετικό ύψος της παραγωγικότη
τας της εργασίας στη γεωργία. Υπάρχουν περιφέρειες με σχετικά υψη
λή παραγωγικότητα και σχετικά υψηλή υποαπασχόληση, όπως η Ανα
τολική Στερεά και Νησιά, με την υψηλότερη παραγωγικότητα αλλά και 
την υψηλότερη υποαπασχόληση στη γεωργία (με εξαίρεση τα Νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου) και η Ήπειρος και Θράκη με τη χαμηλότερη 
παραγωγικότητα αλλά και με χαμηλή υποαπασχόληση. Άλλες περιφέ
ρειες, όπως η Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά καθώς και η Κρήτη, έ
χουν επίσης σχετικά υψηλή παραγωγικότητα και σχετικά υψηλή υποα
πασχόληση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 66 

Υποαπασχόληση και παραγωγικότητα στη γεωργία, 1977, 1981 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & 
Δυτική Μακεδονία 
Πελοπόννησος & 

Δυτική Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 

Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 

Νησιά Ανατολικού 

Αιγαίου 

% απασχολουμένων 

με μέσο όρο 130 
ημερομίσθια, σε 

σχέση με το σύνο
λο των απασχολου
μένων με μέσο όρο 

201-226 ημερομί
σθια (1977) 

16,0 

20,9 

15,8 

16,6 
14,9 
12,5 

16,1 

16,3 
9,8 

21,9 

Ποσοστό απασχο

λουμένων με 
γότερο από 

λι
τό 

κανονικό ωράριο 
σε σχέση με το 

σύνολο των απασχο
λουμένων (1981) 

18,0 

21,3 

16,9 

22,4 

14,9 
13,6 

19,9 
14,0 

13,1 

24,9 

Δείκτης παραγωγι

κότητας στον πρω
τογενή τομέα 

(1979) 

100,0 

144,2 

129,7 

97,1 
93,4 

93,3 

88,0 
62,0 

67,5 

88,5 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Δειγματοληπτική έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών-κτηνοτροφικών εκμε
ταλλεύσεων και την απασχόληση του γεωργικού πληθυσμού 1977-1978. 
ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2ο τρίμηνο, 1981. 
Πίνακας 64. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν αυτό που συνήθως πιστεύεται, ότι ο 
βαθμός υποαπασχόλησης στη γεωργία είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλε
σμα παραγόντων που έχουν σχέση, γενικά, με τη φύση της γεωργικής 
παραγωγής, το είδος των καλλιεργειών και το βαθμό εποχικότητας 
τους. Η σύμπτωση όμως υψηλής (χαμηλής) υποαπασχόλησης και υψη
λής (χαμηλής) παραγωγικότητας, που διαπιστώθηκε σε πολλές περιφέ
ρειες, είναι ενδεχόμενο να παρέχει μία ένδειξη ότι το ύψος της παραγω
γικότητας της εργασίας συμβάλλει στο ύψος της υποαπασχόλησης. 

Στους μη γεωργικούς εξάλλου τομείς της οικονομίας, η υποα
πασχόληση είναι στις 6 από τις 9 περιφέρειες μικρότερη από ό,τι είναι 
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στον πρωτογενή τομέα, ενώ στη Θράκη, την κατεξοχήν γεωργική περι
φέρεια της χώρας, η υποαπασχόληση είναι κατά πολύ υψηλότερη 
στους μη γεωργικούς τομείς (Πίνακας 67). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 67 

Ποσοστό (%) εργασθέντων λιγότερο από το κανονικό ωράριο στους μη γεωργικούς 
τομείς, 1981 και αντίστοιχος δείκτης της παραγωγικότητας της εργασίας, 1979 

Ποσοστό (%) εργασθέντων Δείκτης Παραγωγικότητα 

π , λιγότερο από το κανονικό (χώρα=100) της εργασίας, 1979 
ωράριο στους μη γεωργι- (χώρα=100) 

κούς τομείς, 1981 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

17,0 

18,5 

13,1 

17,6 
12,2 
7,7 

22,0 
14,5 
29,6 

19,4 

100,0 

108,8 

77,0 

103,5 
71,8 
45,3 

129,4 
85,3 

174,1 

114,1 

100,0 

105,2 

95,8 

98,3 
89,3 
88,2 

102,5 
85,5 
86,0 

73,2 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2ο τρίμηνο 1981. 
Πίνακας 64. 

Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στη γεωργία, δεν παρατηρείται σε μεγά
λο αριθμό περιφερειών θετική συσχέτιση παραγωγικότητας και υποα
πασχόλησης στους μη γεωργικούς τομείς. Υπάρχουν ορισμένες περιφέ
ρειες (Ανατολική Στερεά και Νησιά, Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά, 
Κρήτη) όπου εμφανίζεται ταυτόχρονα σχετικά υψηλό ποσοστό υποα
πασχόλησης και σχετικά υψηλή παραγωγικότητα. Σε άλλες όμως περι
φέρειες, όπως η Θράκη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που έ
χουν την υψηλότερη υποαπασχόληση και τη χαμηλότερη παραγωγικό
τητα από όλες τις περιφέρειες (πλην Κρήτης), η σχέση των δύο μεγε-
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θών είναι αρνητική. Στις υπόλοιπες περιφέρειες η συσχέτιση υποαπα-
σχόλησης-παραγωγικότητας δεν είναι μονοσήμαντη. 

Ειδικότερα στο δευτερογενή τομέα (Πίνακας 68), στις 6 περιφέρειες 
της χώρας η υποαπασχόληση είναι υψηλότερη, τόσο από εκείνη του 
πρωτογενούς, όσο και του τριτογενούς τομέα και με ευρύτερες αποκλί
σεις μεταξύ των περιφερειών από ό,τι στους άλλους τομείς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 68 

Ποσοστό (%) εργασθέντων λιγότερο από το κανονικό ωράριο στο δευτερογενή 
τομέα της οικονομίας, 1981 και αντίστοιχος δείκτης παραγωγικότητας, 1979 

Ποσοστό (%) εργασθέντων Δείκτης Παραγωγικότητα 

π , λιγότερο από το κανό- (χώρα=100) της εργασίας, 1979 
ς νικό ωράριο στο δεύτε- Δείκτης (χώρα=100) 

ρογενή τομέα, 1981 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 

Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

19,4 

22,8 

13,1 

23,1 
11,5 
6,1 

29,3 
15,3 
32,3 

24,7 

100,0 

117,5 

67,5 

119,1 
59,3 
31,4 

151,0 
78,9 

166,5 

127,3 

100,0 

102,5 

97,2 

111,8 
91,6 
79,6 
99,5 
85,9 
93,1 

105,6 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2ο τρίμηνο 1981. 
Πίνακας 64. 

10.3.6. Συμπεράσματα 

Η διαπεριφερειακή και διατομεακή σύγκριση της παραγωγικότητας 
της εργασίας, που προηγήθηκε, οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα. 
Πρώτο, η παραγωγικότητα της γεωργίας είναι σε όλες τις περιφέρειες 
πολύ μικρότερη από την παραγωγικότητα των μη γεωργικών τομέων 
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της οικονομίας. Υπάρχει όμως σημαντική διαφοροποίηση στην απόστα
ση αυτή μεταξύ των περιφερειών, η οποία κυμαίνεται σε ένα εύρος από 
28% έως 54%. Προς το ανώτατο όριο του εύρους αυτού πλησιάζουν οι 
δύο πρώτες περιφέρειες της χώρας, παρά την έντονη μη γεωργική τους 
δραστηριότητα, με σημαντική μάλιστα απόσταση από όλες τις άλλες 
περιφέρειες. Αυτό δείχνει ότι οι δύο αυτές περιφέρειες μπορεί να έχουν 
σχετικά πιο περιορισμένη, αλλά όμως δυναμική γεωργική δραστηριότη
τα, σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες που έχουν έντονο τον αγροτικό 
χαρακτήρα. 

Δεύτερο, η παραγωγικότητα της γεωργίας καθεαυτή είναι πολύ άνι
ση μεταξύ περιφερειών. Μεταξύ της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών 
με την υψηλότερη γεωργική παραγωγικότητα και της Ηπείρου με τη 
χαμηλότερη υπάρχει μία τεράστια απόσταση με το ύψος της πρώτης 
περιφέρειας να είναι 2-3 φορές μεγαλύτερο από εκείνο της Ηπείρου. Ό 
σον αφορά όμως τις άλλες περιφέρειες, όπως και στην περίπτωση του 
κατά κεφαλή προϊόντος, μπορούν να διακριθούν οι ίδιες δύο ομάδες πε
ριφερειών (συν τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) με παραπλήσια με
γέθη γεωργικής παραγωγικότητας: Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά, 
Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία, Κρήτη και Νησιά Ανατολικού Αι
γαίου με σχετικά υψηλότερη παραγωγικότητα, από τη μια μεριά, και 
Ήπειρος και Θράκη με τη σχετικά χαμηλότερη παραγωγικότητα από 
την άλλη. Το μεγάλο εύρος της παραγωγικότητας στη γεωργία μεταξύ 
περιφερειών μπορεί να δικαιολογηθεί από παράγοντες όπως η μεγάλη 
διαφοροποίηση των φυσικών πόρων, των κλιματολογικών συνθηκών, 
των έργων γεωργικής υποδομής και των καλλιεργειών. 

Τρίτο, από πλευράς μη γεωργικών τομέων, οι περιφερειακές ανισό
τητες της παραγωγικότητας είναι σχετικά μικρότερες από ό,τι στη 
γεωργία. Η περιφέρεια της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών έχει, όπως 
και στην περίπτωση της γεωργίας, την υψηλότερη μη γεωργική παρα
γωγικότητα, με δεύτερη κατά σειρά την Κρήτη αντί της Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας, όπως και στην περίπτωση της γεωργίας. Η τελευ
ταία καταλαμβάνει την τρίτη θέση, μετά την Πελοπόννησο και Δυτική 
Στερεά. Όλες οι άλλες περιφέρειες, με εξαίρεση τα Νησιά του Ανατολι
κού Αιγαίου, έχουν πολύ μικρές διαφορές 85%-89% σε σχέση με το μέ
σο όρο στη μη γεωργική παραγωγικότητα. 

Τέταρτο, ειδικότερα στο δευτερογενή τομέα, η Ανατολική Στερεά 
και Νησιά δεν καταλαμβάνει την πρώτη αλλά την τρίτη-θέση μετά την 
Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά και τα Νησιά του Ανατολικού Αι-
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γαίου. Σε όλες τις άλλες περιφέρειες, εκτός ίσως της Ανατολικής Μακε
δονίας, η ανισότητα στην παραγωγικότητα του δευτερογενή τομέα είναι 
σχετικά μικρή με ένα εύρος 86-99%, σε σύγκριση με το μέσο όρο της 
χώρας. 

Πέμπτο, η περιφερειακή διαφοροποίηση της παραγωγικότητας του 
δευτερογενούς τομέα δεν φαίνεται να συσχετίζεται με το μέγεθος των 
επιχειρήσεων, όπως αυτό μετριέται με τον αριθμό των απασχολουμένων 
ανά κατάστημα. Πράγματι, σε περιφέρειες, όπως η Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία και η Θεσσαλία, των οποίων οι παραγωγικές μονάδες έχουν 
σχετικά υψηλό μέγεθος (5,2 και 4,6 άτομα αντίστοιχα), η παραγωγικό
τητα ήταν αντίστοιχα 97,2% και 91,6% της μέσης παραγωγικότητας 
του δευτερογενούς τομέα για τη χώρα. Αντίθετα, σε περιφέρειες, όπως 
η Κρήτη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που χαρακτηρίζονται 
από μικρότερο μέγεθος παραγωγικών μονάδων (2,5 σε κάθε μία), έχουν 
παραγωγικότητα σχετικά υψηλότερη (99,5% και 105,6% αντίστοιχα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ! ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

11.1. Γενικά 

Το κατά κεφαλή προϊόν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη μέτρηση 
των περιφερειακών ανισοτήτων, έχει ορισμένες αδυναμίες ως δείκτης 
της οικονομικής ευημερίας των περιφερειών. Η ανεπάρκεια του αυτή 
έγκειται στο ενδεχόμενο να υπάρχει απόκλιση μεταξύ του κατά κεφαλή 
προϊόντος και του κατά κεφαλή εισοδήματος1 από το οποίο εξαρτάται 
αμεσότερα το επίπεδο ευημερίας του πληθυσμού. Η διαφορά αυτή έχει 
να κάνει με τις κάθε μορφής μεταβιβάσεις εισοδήματος όπως συντάξεις 
ΟΓΑ, εμβάσματα από το εξωτερικό (από μετανάστες, ναυτικούς) ή από 
το εσωτερικό (συγγενείς από άλλη περιφέρεια), συντήρηση σπουδαστών 
που σπουδάζουν σε άλλη περιφέρεια. 

Αν η εισροή των εισοδηματικών μεταβιβάσεων σε μια περιφέρεια εί
ναι μεγαλύτερη από την εκροή, τότε το κατά κεφαλή εισόδημα της πε
ριφέρειας είναι υψηλότερο από το κατά κεφαλή προϊόν και αντίστροφα. 
Ως επακόλουθο, σε περιφέρειες με μεγάλη μετανάστευση ή με πολλούς 
ναυτικούς, το ύψος του κατά κεφαλή προϊόντος είναι πολύ πιθανό να 
υποεκτιμά το πραγματικό βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού και να αλ
λοιώνει τις περιφερειακές ανισότητες. Για το λόγο αυτό χρησιμο
ποιούνται πέρα από το κατά κεφαλή προϊόν και άλλοι περισσότερο 
εξειδικευμένοι γνωστοί δείκτες ευημερίας για τη θεμελίωση πιο στέρεων 
συμπερασμάτων, αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις των περιφερειών 
στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. 

Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν γι' αυτό το σκοπό είναι οι 
εξής: ι) ο αριθμός των κατοικιών σε σχέση με τον πληθυσμό, ιι) η κατά 

1. Βλέπε, π.χ. Αθανασίου, Λ., Η Διανομή του Εισοδήματος στην Ελλάδα, Επιστη
μονικές Μελέτες, αριθ. 6, Αθήνα, ΚΕΠΕ, 1984, σσ. 142-145. 
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κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς σκοπούς και 
ιιι) ο αριθμός των Ι.Χ. αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους που εκφράζει 
την πέρα της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών οικονομική ευχέρεια 
του πληθυσμού κάθε περιφέρειας, γιατί το Ι.Χ. αυτοκίνητο δεν είναι 
απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. 

11.2. Συνθήκες κατοικίας 

Η αναλογία αριθμού κατοικιών ανά 1000 κατοίκους είναι ένας αρ
κετά αδρός δείκτης των συνθηκών κατοικίας, γιατί παραγνωρίζει αφε
νός μεν το μέγεθος των κατοικιών και αφετέρου την ποιότητα τους. Έ
στω όμως και με αυτές τις αδυναμίες, δεδομένα για το σύνολο των κα
τοικιών δεν υπάρχουν για πρόσφατα έτη. Έτσι αντί του αριθμού των 
υφιστάμενων κατοικιών για το 1977, χρησιμοποιείται στη θέση του το 
άθροισμα του αποθέματος κατοικιών το 1971 και των νέων κατοικιών 
της περιόδου 1971 -1977 (Πίνακας 69). Καταλληλότερα δεδομένα για 
την αξιολόγηση των συνθηκών στέγασης θα ήταν ο αριθμός των δωμα
τίων ή η επιφάνεια των κατοικιών, τα οποία όμως δεν υπάρχουν. 

Διατηρώντας πάντοτε τις επιφυλάξεις αναφορικά με το μέγεθος και 
την ποιότητα των κατοικιών, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στις περισ
σότερες περιφέρειες της χώρας, οι συνθήκες στέγασης του πληθυσμού 
δεν διαφέρουν πολύ σημαντικά μεταξύ τους, με σχετικά χειρότερες 
συνθήκες στη Θεσσαλία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και 
σχετικά καλύτερες στην Ανατολική Στερεά και Νησιά και τα Νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου. Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των κατοικιών που είναι κενές και κατά 
συνέπεια και το στοιχείο αυτό εκτός από το μέγεθος και την ποιότητα 
μπορεί ν' αλλοιώνει, σε ορισμένο βαθμό, τις διαπεριφερειακές ανισότη
τες στις συνθήκες στέγασης του πληθυσμού. 

Παρά την έλλειψη όμως των επιθυμητών στοιχείων για την εκτίμη
ση της βελτίωσης των συνθηκών στέγασης, είναι λογικό να υποτεθεί ό
τι διαχρονικά τόσο το μέγεθος όσο και η ποιότητα των κατοικιών βελ
τιώνονται συνεχώς. Ενώ, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, στη στατική ει
κόνα των διαπεριφερειακών διαφορών δεν υπάρχουν ουσιαστικά σημαν
τικές αποκλίσεις, η διαχρονική εξέλιξη προς αυτή την κατάληξη χαρα
κτηρίζεται από πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ περιφερειών, στην περίο
δο 1971 - 1977, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαπεριφερειακών ανισο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 69 

Αριθμός κατοικιών κατά περιφέρεια, 1977 και μεταβολή 1971 -1977 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Αριθμός 
κατοικιών 
ανά 1000 
κατοίκους 

451 

483 

434 

427 
383 
408 
458 
429 
363 

550 

Δείκτης 
(χώρα=100) 

100 

107 

96 

95 
85 
90 

102 
95 
80 

122 

Αύξηση 
αριθμού 

κατοικιών 
ανά 1000 
κατοίκους 
1971-77 

109 

141 

115 

79 
69 
75 
74 
86 
71 

76 

Δείκτης 
αύξησης 

(χώρα=100) 

100 

129 

106 

73 
63 
69 
68 
79 
65 

70 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών, 1971. Τόμος Ι. 
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδας (διάφορα τεύχη). 

τήτων. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 69, ο δείκτης αύξη
σης των κατοικιών στην περίοδο αυτή (χώρα = 100) ήταν στην Ανατο
λική Στερεά και Νησιά και την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 129 
και 106 αντίστοιχα, ενώ όλες οι άλλες περιφέρειες έμειναν πίσω σημαν
τικά κατά 20 - 35% από το μέσο όρο της χώρας. Η εικόνα είναι ακόμη 
δυσμενέστερη από όσο δείχνουν οι σχετικοί αριθμοί, αν ληφθεί υπόψη 
ότι στις δύο πρώτες περιφέρειες σημειώθηκε σημαντική αύξηση πληθυ
σμού, ενώ στις υπόλοιπες μείωση πληθυσμού. Κατά το μέγεθος των με
ταβολών αυτών μειώνεται φυσικά ο αριθμός των κατοικιών ανά 1000 
κατοίκους, στην πρώτη περίπτωση, και μειώνεται στη δεύτερη ακόμη 
και με μηδενική οικοδομική δραστηριότητα, γιατί ο ίδιος αριθμός κα-
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τοικιών μοιράζεται αντίστοιχα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό ατό
μων. 

Η σχετική βέβαια αυτή χειροτέρευση, γιατί όπως λέχθηκε πιο πάνω 
υπάρχει απόλυτη βελτίωση, κατά 16 - 25% κατά τη διάρκεια της περιό
δου 1971-1977, στις συνθήκες κατοικίας των 7 περιφερειών, σε σύγ
κριση με τις δύο πρώτες και ιδιαίτερα με την Ανατολική Στερεά και 
Νησιά, είναι συνέπεια τόσο της εξόδου πληθυσμού, όσο και του σχετι
κά ταχύτερου γηρασμού του πληθυσμού σε πολλές από τις περιφέρειες 
αυτές, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νέων ζευγαριών να είναι σχετικά 
μικρότερος από ό,τι στην πρώτη ή τις δύο πρώτες περιφέρειες. 

11.3. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή 
χρήση, από τον Πίνακα 70 παρατηρείται ότι οι 8 περιφέρειες της χώρας 
υπολείπονται σημαντικά από το επίπεδο κατανάλωσης της Ανατολικής 
Στερεάς και Νησιών ανάμεσα στη Θράκη, με κατανάλωση 33% και 
στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, με κατανάλωση 68% εκείνης 
της πρώτης περιφέρειας. 

Τόσο απόλυτα όσο και σχετικά με την Ανατολική Στερεά και Νη
σιά, που περιλαμβάνει την περιφέρεια Πρωτεύουσας με την υψηλότερη 
κατανάλωση, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς σκο
πούς αυξήθηκε μεταξύ 1971 και 1977 σε ποσοστά μεταξύ 209,7% στα 
Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 390,9% στη Θράκη (Πίνακας 70). 
Στην περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς και Νησιών αυξήθηκε κατά 
68,3%, ενώ στο σύνολο της χώρας κατά 122,6%. 

Κατά συνέπεια όλες οι περιφέρειες της χώρας, παρά το γεγονός ότι 
υπολείπονται ακόμη σημαντικά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
για οικιακούς σκοπούς από την πρώτη περιφέρεια, από 67%, όπως η 
Θράκη, μέχρι 32%, όπως η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, εντούτοις 
στο διάστημα αυτό έχει μικρύνει σε μεγάλο βαθμό η απόσταση μεταξύ 
όλων των περιφερειών και της περιφέρειας Πρωτεύουσας. 

Οι διαφορές βέβαια στην οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
δεν αντικατοπτρίζουν, στο σύνολο τους, διαφορές στις συνθήκες δια
βίωσης των κατοίκων, ιδίως όταν συγκρίνονται περιφέρειες με μεγάλες 
πόλεις και άλλες περισσότερο αγροτικές. Ένα μέρος των διαφορών 
οφείλεται και στις συνήθειες του πληθυσμού, όπως π.χ. οι κάτοικοι των 
αγροτικών περιοχών κοιμούνται γενικά νωρίτερα από τους αστούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 70 

Κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή 
χρήση 1980 και μεταβολή 1971 - 1980 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Ετήσια Δείκτης 
κατά κεφαλή (χώρα =100) 
κατανάλωση 

(KWP) 

581 

813 

557 

380 
344 
361 
397 
329 
270 

415 

100 

140 

96 

66 
59 
62 
68 
57 
46 

71 

Δείκτης 
(Ανατολική 
Στερεά & 

Νησιά=100) 

-

100 

68 

47 
42 
44 
49 
41 
33 

51 

Ποσοστιαία 
μεταβολή (%) 
ανά κάτοικο 
1971 - 1980 

122,6 

68,3 

227,6 

236,3 
262,1 
296,7 
222,8 
269,7 
390,9 

209,7 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (διάφορα τεύχη). 
Παρατηρήσεις: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1980, πληθυσμός από Απογραφή 

1981. 

11.4. Επιβατηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα 

Η αναλογία Ι.Χ. επιβατηγών αυτοκινήτων στον πληθυσμό διαφέρει 
σημαντικά (Πίνακας 71) κυρίως μεταξύ των 7 περιφερειών της χώρας 
από τη μία μεριά και της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και της Κεν
τρικής και Δυτικής Μακεδονίας από την άλλη, αν και η διαφορά μετα
ξύ των δύο τελευταίων είναι επίσης πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι η 
πρώτη περιφέρεια έχει κατά 3/4 μεγαλύτερη αναλογία Ι.Χ. αυτοκινήτων 
ανά 1000 κατοίκους από τη δεύτερη. Ενώ η χώρα ολόκληρη είχε κατά 
μέσο όρο, το 1979, 83 Ι.Χ. αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους, η περιφέ
ρεια της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών είχε 127, η Κεντρική και Δυ
τική Μακεδονία 74 και οι υπόλοιπες περιφέρειες 38 ως 50. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 71 

Αριθμός Ι.Χ. επιβατηγών αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους, 
1979 και ποσοστιαία μεταβολή 1971-1979 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

Αριθμός Ι.Χ. 
επιβατηγών 

αυτοκινήτων/1000 
κατοίκους 

1979 

83 

127 

74 

38 
50 
41 
49 
41 
44 

50 

Δείκτης 
(χώρα = 100) 

1979 

100 

153 

89 

46 
60 
55 
59 
49 
53 

60 

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

1971-79 

14,4 

12,3 

16,2 

18,6 
19,3 
20,3 
17,6 
20,2 
24,3 

15,5 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Στατιστική συγκοινωνιών και επικοινωνιών, 1972, 1980. 
ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού, 1971. 
Παρεμβολικές εκτιμήσεις πληθυσμού για το 1979. 

Παρά τη σημαντική όμως ανισότητα των περιφερειών στην αναλο
γία των Ι.Χ. αυτοκινήτων προς τον πληθυσμό, η διαχρονική εξέλιξη 
της αναλογίας φαίνεται να περιόρισε την ακόμη μεγαλύτερη ανισότητα 
του παρελθόντος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 71, μέσα σε διάστημα 8 ετών 
(1971 -1979) η αναλογία των Ι.Χ. επιβατηγών αυτοκινήτων στον πλη
θυσμό αυξήθηκε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, εκφράζοντας ανά
λογα και την ταχύτητα αύξησης της οικονομικής ευημερίας, αν μάλι
στα ληφθεί υπόψη και ο ρυθμός με τον οποίο αύξαναν τόσο η τιμή 
αγοράς, όσο και τα έξοδα συντήρησης των αυτοκινήτων. Είναι δε χα
ρακτηριστικό ότι η εξέλιξη αυτή ήταν πολύ ταχύτερη σε περιφέρειες λι-
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γότερο αναπτυγμένες κατά το παρελθόν, όπως είναι η Ανατολική Μα
κεδονία, Ήπειρος και η Θράκη, όπου η κατοχή Ι.Χ. αυτοκινήτων σε 
σχέση με τον πληθυσμό αυξήθηκε κατά 20 - 24% κατά μέσο όρο ετη
σίως (αντίστοιχη αύξηση για ολόκληρη τη χώρα 14,4%). 

Παρά τη μεγάλη όμως αυτή αύξηση, οι περιφέρειες αυτές εξακολου
θούσαν το 1979 να έχουν σχετικά χαμηλή αναλογία Ι.Χ. αυτοκινήτων 
σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας. Πρέπει όμως να παρατηρηθεί 
στο σημείο αυτό ότι στις αγροτικές περιοχές υπάρχει κατοχή από τους 
αγρότες αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία αντικαθιστούν τα Ι.Χ. σε 
πολλές μετακινήσεις και τα οποία επίσης εκφράζουν, έστω και σε μι
κρότερο βαθμό, την ικανότητα του κατόχου να αγοράσει και να συντη
ρήσει το όχημα. 

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω δεδομένα φαίνεται ότι, με βάση την ανα
λογία Ι.Χ. αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους, οι περιφερειακές αποστά
σεις στην ευημερία του πληθυσμού έχουν μειωθεί και στις 8 περιφέ
ρειες, σε σύγκριση με την Ανατολική Στερεά και Νησιά που είχε τον 
υψηλότερο δείκτη το 1971. 

Το γενικότερο συμπέρασμα, που προκύπτει από τη θεώρηση όλων 
των δεικτών που εκφράζουν προσεγγιστικά το βιοτικό επίπεδο του 
πληθυσμού, σ' αυτή τη μελέτη είναι ότι οι σημερινές ανισότητες μεταξύ 
των περιφερειών είναι σημαντικές. Η διαχρονική όμως εξέλιξη των δει
κτών αυτών παρέχει ενδείξεις ότι η απόσταση στο βιοτικό επίπεδο των 
περιφερειών έχει περιοριστεί, σε ένα χρονικό διάστημα 8-10 ετών, ως 
αποτέλεσμα της ταχύτερης αύξησης του στις περισσότερο καθυστερη
μένες περιφέρειες της χώρας. 

Στον Πίνακα 72 παρουσιάζονται συνολικά, υπό μορφή δεικτών, 
(χώρα = 100) οι τωρινές διαφορές μεταξύ των περιφερειών για όλες τις 
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την πιο πάνω αξιολόγηση των 
περιφερειακών ανισοτήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

Για την καλύτερη κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης των περιφε
ρειών, οι 17 ετερογενείς δείκτες μεταβολής των τριών κατηγοριών — 
παραγωγικών μέσων, οικονομικής επίδοσης και βιοτικού επιπέδου — 
που παρουσιάζονται συνολικά στον Πίνακα 73 ταξινομούνται, έτσι ώ
στε να δίνουν μία συνοπτική εικόνα των σχετικών εξελίξεων. Από τα 
δεδομένα των μεταβολών των δεικτών αυτών, παρατηρείται ότι η σειρά 
των περιφερειών αναφορικά με το ρυθμό εξέλιξης των 17 χαρακτηρι
στικών εναλλάσσεται, όπως είναι φυσικό. Έτσι, π.χ., η περιφέρεια της 
Κρήτης έχει την ταχύτερη εξέλιξη και καταλαμβάνει την πρώτη θέση 
από όλες τις άλλες, με βάση την ισχύ γεωργικών ελκυστήρων ανά 
στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης, ενώ κατέχει την έβδομη θέση, μετα
ξύ των περιφερειών, αναφορικά με το μέγεθος των βιομηχανικών κατα
στημάτων. 

Για κάθε δείκτη μεταβολής καθορίζονται τρεις βαθμίδες εξέλιξης, 
ανάλογα με το ύψος του δείκτη σε κάθε περιφέρεια, έτσι ώστε για κάθε 
χαρακτηριστικό οι περιφέρειες κατατάσσονται ανά τρεις σε βαθμίδες τα
χείας εξέλιξης, μέσης εξέλιξης και βραδείας εξέλιξης (Πίνακας 74). 

Εν συνεχεία για κάθε βαθμίδα υπολογίζεται η συχνότητα (ο αριθμός 
των δεικτών) των περιφερειών με τα διάφορα χαρακτηριστικά. Αν, π.χ., 
οι τρεις πρώτες περιφέρειες ήταν οι ίδιες βάσει όλων των δεικτών, τότε 
θα είχαμε το 100% των τριών αυτών περιφερειών στην πρώτη βαθμίδα 
εξελίξεων. Επειδή όμως αυτό δεν συμβαίνει, γιατί οι περιφέρειες έχουν 
διαφορετικές σχετικές μεταβολές για κάθε χαρακτηριστικό δείκτη, η κά
θε περιφέρεια κατατάσσεται και στις τρεις βαθμίδες ανάλογα με τον 
αριθμό των χαρακτηριστικών που εμφανίζεται σε καθεμία από αυτές. 
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων αυτών εμφανίζονται στον πιο κάτω 
Πίνακα 73 με διάκριση και των τριών ομάδων χαρακτηριστικών, δηλα
δή παραγωγικών μέσων, οικονομικής επίδοσης και επιπέδου ευημερίας. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς, την ταχύτερη εξέλιξη με 
αναφορά σε όλους τους δείκτες είχε η περιφέρεια της Ανατολικής Μα-
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κεδονίας με 11 από τους 17 δείκτες να ανήκουν στη βαθμίδα ταχείας 
ανόδου και ακολουθούν η Θεσσαλία με 9 δείκτες στην πρώτη βαθμίδα, 
η Θράκη με σημαντική επίσης εξέλιξη κ.ο.κ. Η περιφέρεια της Ανατο
λικής Στερεάς και Νησιών, που είναι η περισσότερο αναπτυγμένη, ανή
κει στην πρώτη βαθμίδα βάσει της μεταβολής μόνο ενός από τα 17 χα
ρακτηριστικά (τον αριθμό κατοικιών ανά 1000 κατοίκους). Δεδομένου 
ότι όλες οι άλλες περιφέρειες, πλην της Πελοποννήσου και Δυτικής 
Στερεάς, κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα ανάπτυξης, με 6 - 11 από 
τους 17 χαρακτηριστικούς δείκτες, σημαίνει ότι στην περίοδο 1971 -
1980 επήλθε σημαντική μείωση της απόστασης όλων των περιφερειών 

από την πρώτη περιφέρεια της χώρας. 
Εξετάζοντας τον Πίνακα 74 προσεκτικά, μπορεί να διαπιστωθεί ότι 

οι εξελίξεις των περιφερειών με βάση τις τρεις ομάδες χαρακτηριστικών 
δεν έρχονται αναγκαστικά σε αρμονία, ώστε ταχεία άνοδος των παρα
γωγικών μέσων να ακολουθείται αναγκαστικά από ταχεία άνοδο της οι
κονομικής επίδοσης και του επιπέδου ευημερίας. Υπάρχουν περιφέ
ρειες, όπως της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς και της Θεσσα
λίας, που η αρμονία αυτή παρατηρείται, ενώ σε άλλες, όπως της Κεν
τρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενώ παρουσιάζεται σχετική υψηλή ά
νοδος τόσο της επίδοσης όσο και της ευημερίας, η αύξηση των παρα
γωγικών μέσων είναι σχετικά μικρή, πράγμα που σημαίνει ότι η καλύ
τερη αξιοποίηση των υπαρχόντων μέσων οδήγησε στην υψηλή οικονο
μική επίδοση και την αύξηση του επιπέδου ευημερίας. 

Αντίθετα, εκείνο που φαίνεται περισσότερο περίεργο είναι το φαινό
μενο της περιφέρειας της Κρήτης, όπου ενώ υπάρχει σχετική αρμονία 
μεταξύ αύξησης παραγωγικών μέσων και οικονομικής επίδοσης, που 
και τα δύο είναι ευνοϊκά της ανόδου του επιπέδου ευημερίας, οι δείκτες 
ευημερίας συγκεντρώνονται στην τρίτη βαθμίδα ανάπτυξης. Ίσως αυτό 
να σημαίνει για την Κρήτη διαρροές από την αποτελεσματικότητα 
αξιοποίησης των παραγωγικών μέσων που αντί να μεταφράζονται σε 
αύξηση ευημερίας εκρέουν προς άλλες περιφέρειες. Ανάλογη εμφανίζε
ται και η περίπτωση των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα δεδομένα του Πίνακα 74 
συγκρίνουν τη σχετική ταχύτητα εξέλιξης των περιφερειών μεταξύ 
τους, ενώ από πλευράς απόλυτων μεγεθών όλες σχεδόν οι περιφέρειες 
παρουσίασαν στην περίοδο 1971 -1980 πολύ σημαντική αύξηση, όσον 
αφορά κυρίως την επενδυτική υποδομή σε όλους τους τομείς της οικο
νομίας (γεωργικοί ελκυστήρες, εγκαταστημένη κινητήρια δύναμη, οχή-
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ματα φορτηγά και άλλα), καθώς επίσης και στην οικονομική επίδοση 
και το επίπεδο ευημερίας. Στην κατηγορία των παραγωγικών μέσων, η 
αύξηση των διαφόρων δεικτών στην περίοδο 1971 - 1980 κυμαίνεται 
μεταξύ μηδέν και 500%, ανάλογα με το δείκτη και την περιφέρεια. 

Στην κατηγορία της οικονομικής επίδοσης, οι αυξήσεις των δει
κτών είναι σχετικά μικρότερες, κυμαινόμενες μεταξύ 5% και 47%, ενώ 
στους δείκτες ευημερίας το εύρος μεταξύ των αυξήσεων των διαφόρων 
δεικτών είναι πολύ μεγάλο, κυμαινόμενο από μηδέν μέχρι 633% (Πίνα
κας 73). 

Σε σύγκριση με την περιφέρεια της Ανατολικής Στερεάς και Νη
σιών, όλες οι άλλες περιφέρειες κινήθηκαν σχετικά ταχύτερα στην πε
ρίοδο 1971-1980, με αναφορά στους 12-16 από το σύνολο των 17 χα
ρακτηριστικών δεικτών. Όσον αφορά τις επιμέρους τρεις κατηγορίες 
δεικτών, για τα παραγωγικά μέσα, η ταχύτερη μεταβολή των 8 περιφε
ρειών σημειώθηκε σε 6-9 σε σύνολο 9 χαρακτηριστικών, για την οικο
νομική επίδοση σε 3-4 σε σύνολο 4 χαρακτηριστικών και για το βιοτι
κό επίπεδο σε 3 σε σύνολο 4 χαρακτηριστικών (Πίνακας 74). 

Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι στην περίοδο 1971-
1980, η απόσταση μεταξύ των περισσότερων περιφερειών της χώρας 
και της περιφέρειας της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών, στην οποία 
δεσπόζει η περιοχή Πρωτεύουσας, σμικρύνθηκε βάσει πολλών κριτη
ρίων που αναφέρονται πρώτο στην αύξηση των παραγωγικών μέσων 

• που αποκτήθηκαν στις περιφέρειες, δεύτερο, στην οικονομική επίδοση 
των περιφερειών, όπως εκφράζεται από το κατά κεφαλή προϊόν, την 
αναδιάρθρωση της απασχόλησης υπέρ των μη γεωργικών τομέων και 
την παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία και στους μη γεωργι
κούς τομείς και τρίτο στην άνοδο του επιπέδου ευημερίας του πληθυ
σμού. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση αυτή, η διαφοροποίηση στη δια
χρονική ανάπτυξη των περιφερειών και των μεταβολών των ανισοτή
των μεταξύ τους προσδιορίστηκε από τη συχνότητα που μία ποικιλία 
δεικτών εκφράζει μεταβολές για κάθε περιφέρεια και σε σύγκριση με 
την περιφέρεια της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών. Η ανάλυση είναι 
δηλαδή αναγκαστικά ποιοτική και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί 
και η διαφορική ποσοτική εξέλιξη μιας περιφέρειας ως μία συνιστάμενη 
όλων των δεικτών, γιατί οι δείκτες αυτοί εκφράζουν ετερογενή μεγέθη, 
τα οποία μάλιστα ανάλογα με την περιφέρεια έχουν και διαφορετικό 
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βάρος, αναφορικά με τη σημασία τους για τη συνολική εξέλιξη της πε
ριφέρειας. 

Μία συνοπτική, αλλά όμως χονδρική και ατελής, και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ίσως παραπλανητική, εικόνα της σχετικής έντασης της 
ανάπτυξης κάθε περιφέρειας μπορεί να ληφθεί υπολογίζοντας τον απλό 
μέσο όρο των διαφόρων δεικτών, συνολικά ή και κατά κατηγορία κρι
τηρίων. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 73, στην έκταση που δεν ει
σάγονται σοβαρά σφάλματα, οι περιφέρειες της χώρας μπορούν να ιε
ραρχηθούν με τρόπο που να φαίνεται και η ποσοτική διαφορά των εξε
λίξεων, με τις πιο πάνω επιφυλάξεις. 

Πρώτη περιφέρεια με την ταχύτερη εξέλιξη είναι η Θράκη με αύξη
ση του γενικού δείκτη κατά 144% στην περίοδο 1971-1980, και ακο
λουθούν από πολύ κοντά η Κρήτη, η Ανατολική Μακεδονία, η Θεσσα
λία και η Ήπειρος με αύξηση 123-140%. Έπονται οι υπόλοιπες περι
φέρειες με το χαμηλότερο δείκτη από όλες στην Ανατολική Στερεά και 
Νησιά, που σημείωσε αύξηση 73% και την Κεντρική και Δυτική Μακε
δονία με αύξηση ετήσιου δείκτη κατά 102% (Πίνακας 73). 

Η ταχύτερη αυτή ανάπτυξη όλων των περιφερειών, ως προς τις δύο 
πρώτες περιφέρειες, παρουσιάζεται και στον εμπλουτισμό των περιφε
ρειών σε παραγωγικά μέσα καθώς και στην άνοδο του επιπέδου ευημε
ρίας. Η οικονομική όμως επίδοση όλων των περιφερειών είναι ανώτερη 
μόνο σε σχέση με την πρώτη περιφέρεια όχι όμως και ως προς τη δεύ
τερη, που είχε ανάπτυξη ταχύτερη από τρεις τουλάχιστον περιφέρειες 
και ίση με άλλες δύο. Οι χαμηλότεροι γενικά δείκτες των δύο πρώτων 
περιφερειών και ιδιαίτερα της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών παρέ
χουν μία ένδειξη της σχετικής κόπωσης των περιφερειών αυτών όσον 
αφορά την παραπέρα ανάπτυξη τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Μετά την αξιολόγηση των περιφερειακών ανισοτήτων βάσει απλών 
συγκρίσεων των διαφορών που έχουν τα διάφορα οικονομικά μεγέθη, 
επιχειρείται μέτρηση των ανισοτήτων με τη βοήθεια γνωστών στατιστι
κών δεικτών. 

Συντελεστής Gini 

Όπως είναι γνωστό, ο συντελεστής Gini μετρά τις αποκλίσεις μίας 
παρατήρησης από όλες τις άλλες παρατηρήσεις που αναφέρονται σε μία 
μεταβλητή και δίνεται από τον τύπο 

2 ν Χ ; Ψ : 
G = _ 

x„ 
όπου Xj = απόκλιση μίας παρατήρησης από τη «διάμεσο» των παρατη
ρήσεων, Ψ| = η θέση της απόκλισης από τη διάμεσο, Χ = μέσος όρος 
τιμών μεταβλητής και n = αριθμός παρατηρήσεων. Οι ακραίες τιμές του 
δείκτη είναι μηδέν και 1. Σε περίπτωση πλήρους ισότητας των περιφε
ρειών ως προς ένα χαρακτηριστικό ο δείκτης παίρνει την τιμή μηδέν 
και σε περίπτωση πλήρους ανισότητας την τιμή της μονάδας1. 

Το πλεονέκτημα του δείκτη Gini έναντι άλλων δεικτών διασποράς 
των τιμών μίας μεταβλητής, όπως π.χ. η μέση απόκλιση τετραγώνου, 

1. Ο συντελεστής Gini έχει χρησιμοποιηθεί σε έκταση για τον προσδιορισμό της 
κλαδικής σύνθεσης της βιομηχανίας κατά νομό. Βλέπε Κατοχιανού, Δ., Κλαδική-
Χωρική Ανάλυση της Ελληνικής Μεταποίησης, Επιστημονικές Μελέτες, αριθ. 12, Αθή
να, ΚΕΠΕ, 1984, σσ. 85-105 για τα έτη 1963, 1973 και 1978. 
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είναι ότι ο συντελεστής Gini δεν είναι πολύ ευαίσθητος στο βαθμό δια
φοροποίησης των τιμών της μεταβλητής, αντίθετα με τη μέση απόκλι
ση τετραγώνου, που επηρεάζεται σημαντικά από τυχόν ακραίες τιμές. 
Επειδή πράγματι σε πολλές από τις μεταβλητές στις οποίες εφαρμόζε
ται ο Gini, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των τιμών, επελέγη για τη 
μέτρηση της ανισότητας ο δείκτης Gini. Εκείνο που ενδιαφέρει περισ
σότερο είναι η μέτρηση της ανισότητας μεταξύ όσο το δυνατό περισσό
τερων περιφερειών, άσχετα αν υπάρχουν μία ή δύο περιφέρειες που 
διευρύνουν τη διασπορά των τιμών, ενώ στην πραγματικότητα η ανισό
τητα μεταξύ των περισσότερων περιφερειών μπορεί να είναι πράγματι 
μικρότερη ή να έχει περιοριστεί διαχρονικά. 

Ο συντελεστής Gini εφαρμόζεται για κάθε ένα από τα πιο πάνω 17 
κριτήρια αξιολόγησης των περιφερειακών διαφορών στα δεδομένα ενός 
αρχικού και ενός τελικού έτους. Με τη βοήθεια του δείκτη Gini θα δια
πιστωθούν, τόσο οι στατικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, όσο 
και η διαχρονική μεταβολή τους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων βά
σει του συντελεστή Gini δίνονται στον Πίνακα 75 και δείχνουν ότι η 
μικρότερη σχετικά ανισότητα το 1980, παρατηρείται στην παραγωγικό
τητα των μη γεωργικών τομέων (συντελεστής 0,0389) στην αναλογία 
αριθμού κατοικιών/πληθυσμού (0,0652) και στο κατά κεφαλή προϊόν 
(0,0929). Από την άλλη μεριά, η ανισότητα των περιφερειών είναι σχε
τικά μεγαλύτερη ως προς την αναλογία γεωργικών ελκυστήρων ανά 
απασχολούμενο (0,308), και ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης 
(0,227), στην αναλογία IX αυτοκινήτων ως προς τον πληθυσμό 
(0,2017). 

Από την άποψη των 3 κατηγοριών κριτηρίων αξιολόγησης, οι ανι
σότητες είναι γενικά μεγαλύτερες στην κατοχή παραγωγικών μέσων και 
μικρότερες ως προς την οικονομική επίδοση των περιφερειών. Η ύπαρ
ξη της μικρότερης ανισότητας στην οικονομική επίδοση, σε σχέση με 
εκείνη των παραγωγικών μέσων, παρέχει την ένδειξη ότι η αξιοποίηση 
των τελευταίων είναι σχετικά αποδοτικότερη σε περιφέρειες με λιγότερα 
παραγωγικά μέσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η απόσταση 
των περιφερειών από το γεγονός ότι η καλύτερη αξιοποίηση των παρα
γωγικών μέσων συμπληρώνει τη σχετική έλλειψη τους σε ορισμένες πε
ριφέρειες. 

Τέλος, από τη θεώρηση των δεικτών της οικονομικής επίδοσης και 
του βιοτικού επιπέδου που είναι γενικά υψηλότεροι, δίνεται η ένδειξη 
ότι η οικονομική επίδοση δεν μεταφράζεται ανάλογα σε οικονομική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 75 

Μέτρηση ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών βάσει 
διαφόρων μεταβλητών, με το συντελεστή Gini 

Είδος μεταβλητής 
Τιμές Gini 

1971J 19802 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Τομέας γεωργίας 

1. Ισχύς γεωργικών ελκυστή ρω ν/καλλιεργούμενες εκτάσεις 
(ίπποι/1000 στρεμ. καλλιεργούμενης έκτασης) 

2. Ισχύς γεωργικών ελκυστήρων/απασχόληση 
(ίπποι ανά απασχολούμενο) 

3. Καλλιεργούμενες εκτάσεις 
(στρέμματα/απασχολούμενο) 

4. Αρδευόμενες εκτάσεις/καλλιεργούμενες εκτάσεις 

Τομέας βιομηχανίας 

5. Μέγεθος καταστημάτων 
(απασχολούμενοι/κατάστημα) 

6. Εγκατεστημένη κινητήρια δύναμη 
(ίπποι/απασχολούμενο) 

Τομέας μεταφορών 

7. Οχήματα/1000 κατοίκους 
8. Φορτηγά/1000 κατοίκους 
9. Φορτηγά/1000 απασχολούμενοι στη βιομηχανία και εμπόριο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

10. Κατά κεφαλή ακαθάριστο προϊόν 
11. Ποσοστό απασχολουμένων στους μη γεωργικούς τομείς 
12. Παραγωγικότητα γεωργίας 
13. Παραγωγικότητα μη γεωργικών τομέων 

ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

14. Αριθμός κατοικιών/1000 κατοίκους 
15. Κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας για οικιακή χρήση 
16. Αριθμός IX επιβατηγών αυτοκινήτων/1000 κατοίκους 

0,242 

0,317 

0,133 

0,160 

0,1795 

0,1048 

0,2143 

0,1328 

0,1057 

0,1010 

0,1782 

0,1249 

0,0509 

0,0711 

0,3398 

0,3545 

0,227 

0,308 

0,136 

0,165 

0,1685 

0,1426 

0,1433 

0,1157 

0,1342 

0,0929 

0,1327 

0,1386 

0,0389 

0,0652 

0,1744 

0,2017 

1. Ανάλογα με τη μεταβλητή 1970-1973. 
2. Ανάλογα με τη μεταβλητή 1977-1980. 
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ευημερία. Αυτό είναι ενδεχόμενο να οφείλεται σε μεταφορά εισοδήμα
τος μεταξύ περιφερειών, όπως έχει παρατηρηθεί σε άλλο τμήμα της με
λέτης, με τρόπο που να διευρύνει την ανισότητα που υπαγορεύεται από 
τη διαφοροποίηση της οικονομικής επίδοσης των περιφερειών. 

Αναφορικά με τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών Gini, μπορεί να 
παρατηρηθεί ότι στα 11 από τα 16 κριτήρια ο δείκτης ανισότητας μειώ
θηκε σε μία περίοδο δέκα περίπου ετών. Εντονότερη μείωση εμφανίζει 
ο συντελεστής σε ορισμένα από τα στοιχεία της οικονομικής ευημερίας 
για τα οποία υπήρχε η μεγαλύτερη ανισότητα των περιφερειών το 
1971, όπως στην κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 
οικιακούς σκοπούς, όπου οι περιφέρειες είχαν το 1971 την πιο μεγάλη 
ανισότητα 0,3398, η οποία μειώθηκε σε 0,1744 το 1980 και στον αριθ
μό IX αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους από 0,3545 το 1971 σε 0,2017 
το 1981. Ελαφρά υπήρξε επίσης η μείωση της ανισότητας και στις συν
θήκες κατοικίας του πληθυσμού, στο κατά κεφαλή προϊόν και στην πα
ραγωγικότητα των μη γεωργικών τομέων της οικονομίας, ενώ αυξήθη
κε ελαφρά η ανισότητα στην παραγωγικότητα της γεωργίας. 

Στα παραγωγικά μέσα, ανάλογα με το είδος, επήλθαν στην πλειοψη
φία τους μικρές μειώσεις και στα υπόλοιπα μικρές αυξήσεις της ανισό
τητας μεταξύ των περιφερειών. 

Συντελεστής Williamson 

Δεδομένου ότι η μονάδα παρατήρησης για τον υπολογισμό του δεί
κτη Gini είναι η περιφέρεια, ο συντελεστής αυτός δίνει τις διαπεριφε
ρειακές ανισότητες της χώρας και δεν προσφέρεται για την ιεράρχηση 
των περιφερειών. Αυτή όμως μπορεί να γίνει μετά από μέτρηση των εν
δοπεριφερειακών ανισοτήτων των περιφερειών, με μονάδα παρατήρη
σης το νομό και με βάση την ανισότητα του εισοδήματος με το γνωστό 
δείκτη Williamson Vw. 

Ο δείκτης αυτός εκφράζεται με τον τύπο1 

1. Williamson, J.G., «Regional Inequality and the Process of National Develop
ment: A Description of the Patterns» στο Needleman (ed.), Regional Analysis, Middles-
sex, England, Penguin Books Ltd., 1968, σ. 122. 
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όπου 
Yj = το κατά κεφαλή προϊόν της i περιφερειακής μονάδας 
Υ = το κατά κεφαλή προϊόν μίας ευρύτερης περιφερειακής ομάδας ή 

ολόκληρης της χώρας 
Ρ, = ο πληθυσμός της i περιφερειακής ομάδας 
Ν = ο συνολικός πληθυσμός μίας ευρύτερης περιφερειακής μονάδας ή 

της χώρας. 

Ο δείκτης παίρνει την τιμή μηδέν προκειμένου για πλήρη ισότητα 
στο κατά κεφαλή προϊόν μεταξύ περιφερειακών υποδιαιρέσεων της χώ
ρας και την τιμή της μονάδας προκειμένου για πλήρη ανισότητα. Ο 
δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ανισότητας στο 
κατά κεφαλή προϊόν μεταξύ οποιασδήποτε υποδιαίρεσης της χώρας, σε 
σχέση με μία ευρύτερη υποδιαίρεση ή με τη χώρα ολόκληρη. Στη μελέ
τη αυτή ο δείκτης εφαρμόζεται στο κατά κεφαλή προϊόν των νομών με 
δύο εναλλαγές σταθμίσεων, η μία με τις τιμές των μεταβλητών για ολό
κληρη τη χώρα και η άλλη σε σχέση με τις μέσες τιμές της περιφέ
ρειας. Οι σχετικοί υπολογισμοί για τα έτη 1970 και 1979 δίνονται στον 
Πίνακα 76. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς, η μεταξύ περιφερειών δια
φορά ήταν το 1979 σχετικά μικρή, μετρημένη είτε μεταξύ περιφερειών 
(0,1635) είτε μεταξύ νομών (0,2025) και παρουσίασε σημαντική μείωση 
σε σύγκριση με το 1970 που ήταν αντίστοιχα 0,2909 και 0,2729. Είναι 
φανερό ότι η τιμή του δείκτη εξαρτάται από το βαθμό λεπτομέρειας 
στην υποδιαίρεση της χώρας. Η ανισότητα στο κατά κεφαλή προϊόν εμ
φανίζεται εντονότερη, όταν χρησιμοποιούνται οι νομοί, ενώ όταν ως 
μονάδα παρατήρησης χρησιμοποιείται η περιφέρεια, επέρχεται κάποια 
εξομάλυνση στις διαπεριφερειακές ανισότητες. 

Συγκρίνοντας τον αντίστοιχο συντελεστή Gini για το κατά κεφαλή 
προϊόν με το δείκτη Vw, παρατηρείται ότι η μείωση που δείχνει ο τε
λευταίος (0,1635:0,2909 = 0,56) είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από εκεί
νη που δείχνει ο συντελεστής Gini (0,0929:0,1010 = 0,92) που είναι 
ασήμαντη. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές περιφέρειες 
που είχαν σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλή προϊόν, αυτό αυξήθηκε τα
χύτερα από ό,τι σε άλλες περιφέρειες, ώστε να μικρύνει ο όρος 
V(Yj—Υ)2, ταυτόχρονα όμως ο πληθυσμός αυξήθηκε με χαμηλότερο 
ρυθμό σε αυτές, ώστε μίκρυνε και η σχετική στάθμιση στον πιο πάνω 
τύπο. 

Οι υπολογισμοί της ενδοπεριφερειακής ανισότητας ανάμεσα στους 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76 

Εκτίμηση ανισότητας περιφερειών βάσει του τύπου 

y ς <*.-*>•·-§ 

Δείκτης Vw 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

1970 

0,2909' 
0,27292 

0,1170 

0,1200 

0,1367 

0,1014 
0,0699 
0,0835 
0,1625 
0,1133 
0,1009 

1979 

0,1635' 
0,20252 

0,1265 

0,1073 

0,1218 

0,0913 
0,0948 
0,0299 
0,1106 
0,0724 
0,1521 

1. Βάσει παρατηρήσεων περιφερειών. 
2. Βάσει παρατηρήσεων νομών. 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού, 1981 (σύνθεση πληθυσμού κατά νομό). 
Εκτιμήσεις πληθυσμού 1979 κατά νομό. 

νομούς κάθε περιφέρειας δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ομοιομορφία, η μι
κρότερη δηλαδή ανισότητα από την άποψη αυτή, παρατηρήθηκε το 
1979 μεταξύ των νομών της Κρήτης (Vw = 0,0299), της Θράκης 
(0,0724), της Θεσσαλίας (0,0913) και της Ανατολικής Μακεδονίας 
(0,0948). Αντίθετα έντονη εσωτερική διαφοροποίηση παρατηρήθηκε 
στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (0,1521), στην Ανατολική Στερεά 
και Νησιά (0,1215) και στην Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά (0,1218). 
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Γενικά όμως είναι φανερό ότι το εύρος των δεικτών 0,0299 — 0,1521 
δεν προδίδει την ύπαρξη πολύ έντονων διαφοροποιήσεων μεταξύ των 
νομών σε όλες τις περιφέρειες. Στη διαχρονική εξέλιξη της ανισότητας, 
παρατηρείται ότι στις 6 από τις 9 περιφέρειες η ανισότητα μειώθηκε με
ταξύ 1970 και 1979, σε ορισμένες μάλιστα όπως η Κρήτη, η Ήπειρος 
και η Θράκη πολύ έντονα, ενώ η ανισότητα αυξήθηκε ελαφρά μεταξύ 
των νομών της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και έντονα στους νο
μούς της Ανατολικής Μακεδονίας και των Νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου. 

, Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει σύγκριση της διαχρονικής εξέλι
ξης του δείκτη ανισότητας Vw μεταξύ περιφερειών για ολόκληρη τη 
χώρα. Ο Παπαγεωρ νίου1 έχει υπολογίσει το δείκτη Vw για τα 9 γεω
γραφικά διαμερίσμιτα της χώρας, τα οποία εκτός από τρεις περιπτώ
σεις, τη'; Θεσσαλίας, της Θράκης, και της Κρήτης δεν συμπίπτουν με 
τις 9 περιφέρειες της παρούσας μελέτης, για τα έτη 1954, 1958, 1962 
κιι 1965. Οι υπολογισμοί για τα έτη αυτά και οι υπολογισμοί της πα
ρούσας μελέτης έχουν coç εξής: 

Δείκτες Παπαγεωργίου Παρούσας μελέτης 

1954 1958 1962 1965 1970 1979 
0,299 0,305 0,299 0,270 0,291 0,164 

Όπως γίνεται φανερό στην περίοδο των 14 ετών μεταξύ 1965 και 
1979, η ανισότητα στο κατά κεφαλή προϊόν έχει μειωθεί αρκετά σημαν
τικά, ώστε παρά τη διαφορετική διαίρεση της χώρας στα δύο αυτά έτη 
να είναι απίθανο να μην εκφράζει έντονη μείωση της ανισότητας στην 
κατανομή του κατά κεφαλή προϊόντος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες Παπαγεωργίου για τα προηγούμε
να έτη και τους δείκτες αυτής της μελέτης, είναι φανερό ότι σε όλη την 
περίοδο 1954-1979, μόνο στην τελευταία ΙΟετία της περιόδου (1970-
1979) πραγματοποιήθηκε μία σημαντική μείωση της ανισότητας στο 
κατά κεφαλή προϊόν μεταξύ των περιφερειών της χώρας, ενώ στο 
προηγούμενο τμήμα της περιόδου, εκτός από μία μικρή μείωση μεταξύ 

1. Papageorgiou, CL., Regional Employment in Greece, I, Athens, National Centre 
of Social Research, 1973, σ. 44. 
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1962 και 1965 υπήρχε μία σχετική σταθερότητα στη σχέση μεταξύ των 
περιφερειών (γεωγραφικών διαμερισμάτων). 

Γεωγραφική συγκέντρωση βιομηχανίας 

Εκτός από τους προηγούμενους δύο δείκτες μέτρησης της ανισότη
τας μεταξύ περιφερειών, στο τμήμα αυτό γίνεται προσπάθεια μέτρησης 
της συγκέντρωσης της βιομηχανίας. Η ανάλυση αυτή θα συμπληρωθεί 
στο επόμενο κεφάλαιο με τη συζήτηση διαφόρων χαρακτηριστικών των 
κλάδων της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων το ανταγωνιστικό πλεονέ
κτημα και η ειδίκευση των περιφερειών σε συγκεκριμένους κλάδους. 

Μεταξύ των δεικτών αυτών1 είναι ο δείκτης «αναλογικής κατανο
μής» ενός κλάδου σε μία περιφέρεια (location quotient) και δίνεται από 
τον τύπο: 

Ρ« = (Εϋ/Ε&)/(Ε/ΕΧ) 

όπου 
Ε- = απασχόληση i κλάδου στην j περιφέρεια 
E i x = απασχόληση i κλάδου στη χώρα 
Ε. = σύνολο απασχόλησης βιομηχανίας στην j περιφέρεια 
Ε χ = σύνολο απασχόλησης βιομηχανίας στη χώρα. 

Ουσιαστικά ο δείκτης αυτός μετρά την ποσοστιαία συμμετοχή μίας 
περιφέρειας σε ένα συγκεκριμένο κλάδο με την ποσοστιαία συμμετοχή 
της ίδιας περιφέρειας σε ένα συνολικό βασικό μέγεθος, στην προκειμέ
νη περίπτωση το σύνολο της βιομηχανικής απασχόλησης της χώρας. 

όταν Qj ^ 1 η περιφέρεια j έχει αντίστοιχα μεγαλύτερη ή μικρότερη 
συμμετοχή σε σχέση με όλες τις άλλες περιφέρειες στην 
απασχόληση του κλάδου i. 

Ο συντελεστής γεωγραφικής συγκέντρωσης (coefficient of locali
zation) μετράει τη σχετική περιφερειακή συγκέντρωση ενός κλάδου, σε 

1. Για την παρουσίαση και τη σημασία των δεικτών αυτών βλέπε Isard, W., et al., 
Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, M.I.T. Press, 
1960, σσ. 249-266 και Κώττης, ό.π., σσ. 108-116. 
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σύγκριση με ένα συνολικό εθνικό μέγεθος, όπως ο πληθυσμός, η βιομη
χανική απασχόληση, το εισόδημα κτλ. Στην περίπτωση της απασχόλη
σης, ο δείκτης δίνει ουσιαστικά μία σύγκριση της ποσοστιαίας κατανο
μής της απασχόλησης ενός κλάδου κατά περιφέρεια, με την ποσοστιαία 
περιφερειακή κατανομή της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης. Ο 
δείκτης αυτός δίνεται από τον τύπο: 

L = ^-Xl(Eij/Eix)-(Ej/Ex)|, 

όπου Ejj = απασχόληση του κλάδου i στην j περιφέρεια, E i x = απα
σχόληση του κλάδου i στη χώρα, Ej = σύνολο απασχόλησης βιομηχα
νίας στην περιφέρεια j , και ΕΧ = σύνολο απασχόλησης βιομηχανίας στη 
χώρα. Οι τιμές του δείκτη είναι 0 < L < 1 (μηδέν ίση κατανομή). 

Η διαφορά μεταξύ του δείκτη αναλογικής κατανομής και του δείκτη 
γεωγραφικής συγκέντρωσης είναι ότι ο πρώτος υπολογίζεται για κάθε 
κλάδο και κάθε περιφέρεια, ενώ ο δεύτερος δίνει το μέτρο της διαπερι
φερειακής συγκέντρωσης ενός κλάδου. Κατά συνέπεια, ο δείκτης ανα
λογικής κατανομής προσφέρεται και για την εκτίμηση της ενδοπεριφε
ρειακής συγκέντρωσης μεταξύ των κλάδων, ενώ ο δεύτερος μόνο για 
την εκτίμηση της διαπεριφερειακής συγκέντρωσης των κλάδων, που εν
διαφέρει ιδιαίτερα την ανάλυση μας. 

Ο συντελεστής γεωγραφικής συγκέντρωσης, όπως άλλωστε και άλ
λοι παρόμοιοι δείκτες, έχει ορισμένη ευαισθησία στο βαθμό της γεω
γραφικής διαίρεσης της χώρας, με την τάση να δίνει υψηλότερες τιμές, 
όταν εφαρμόζεται σε μικρού μεγέθους πολυάριθμες περιφερειακές υπο
διαιρέσεις της χώρας, όπως π.χ. στην περίπτωση της Ελλάδας σε νο
μούς αντί σε περιφέρειες. Από την άλλη μεριά, ο συντελεστής θα τείνει 
να είναι σχετικά χαμηλός, όταν υπάρχει σύμπτωση σε ορισμένες μεγά
λες περιφέρειες υψηλού ποσοστού της συνολικής βιομηχανίας της χώ
ρας και υψηλού ποσοστού ενός συγκεκριμένου κλάδου. 

Για την εξουδετέρωση των ελαττωμάτων αυτών του «συντελεστή 
γεωγραφικής συγκέντρωσης», χρησιμοποιείται ένας άλλος δείκτης που 
ονομάζεται ((συντελεστής χωρικής διακύμανσης» (coefficient of spatial 
variation) και δίνεται από τον τύπο: 
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CSV = ^ -
x i 

όπου σ ί = \ / ν ( χ . . - χ . ) 2 / Ν X i = -L-— και 
j ^ 

Xjj = απασχόληση i κλάδου στην περιφέρεια j διαιρεμένη με τη συνολι
κή απασχόληση βιομηχανίας στη j περιφέρεια 

Ν = αριθμός των περιφερειών. 
Σύμφωνα με προηγούμενη ονοματολογία αυτού του κειμένου: 

Ε„ _ t V Ε, ' 
Χ„ = —ü-και X j = — '-— 

" Bj ' Ν 

Οι υπολογισμοί για τους δύο αυτούς δείκτες για το 1969 και 1978 
δίνονται στον Πίνακα 77. Τα γενικά συμπεράσματα από τον πίνακα αυ
τόν είναι ότι, πρώτο, η συγκέντρωση των περισσότερων κλάδων είναι 
σχετικά μικρή (1978), όπου οι δείκτες γεωγραφικής συγκέντρωσης κυ
μαίνονται μεταξύ 0,0578 και 0,2558, εκτός των κλάδων 22 και 29 με 
δείκτες συγκέντρωσης αντίστοιχα 0,3679 και 0,5145. Δεύτερο, ενώ από 
ορισμένες απόψεις υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά των κλάδων με εν
τονότερη συγκέντρωση, από άλλες υπάρχει ετερογένεια των κλάδων, 
π.χ., όλοι οι κλάδοι εκτός του 34 είναι κλάδοι παραγωγής καταναλωτι
κών αγαθών, ορισμένοι από τους οποίους, όπως ο 20, 29, 31 και 39 έ
χουν επίσης και σημαντικές εξαγωγές, όπως έχει και ο κλάδος 34 που 
παράγει κεφαλαιουχικά αγαθά. Τρίτο, στους κλάδους της σχετικά υψη
λής συγκέντρωσης υπάρχουν κλάδοι έντασης κεφαλαίου, όπως οι 28, 
32 και 34 αλλά και έντασης εργασίας, ιδιαίτερα οι 22 και 29. Τέλος, ως 
προς το μέγεθος, υπάρχουν κλάδοι με σχετικά μεγάλο μέγεθος αναφορι
κά με τον αριθμό των απασχολουμένων όπως οι 22, 32 και 34 αλλά και 
με μικρότερο μέγεθος, όπως οι κλάδοι 20, 28, 29. 

Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τους κλάδους μικρής γεωγραφι
κής συγκέντρωσης, παρατηρείται ότι η ομάδα περιλαμβάνει κλάδους 
παραγωγής κυρίως κεφαλαιουχικών αγαθών, όπως οι κλάδοι 33, 35 και 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 77 

Βαθμός συγκέντρωσης κλάδων βιομηχανίας 

Κλάδοι βιομηχανίας 

\ Ì J ( E i j / E i x ) - ( E j / E x ) | 
J Συντελεστής 

γεωγραφικής 
συγκέντρωσης 

1969 1978 

Oj/Xj 
Συντελεστής 
γεωγραφικής 
διακύμανσης 

1969 1978 

Κλάδοι σχετικά μεγάλης συγκέντρωσης 
20 Ειδών διατροφής 
22 Καπνού 
28 Εκτυπώσεων και Εκδόσεων 
29 Δέρματος 
31 Χημικών προϊόντων 

32 Παραγώγων πετρελαίου και άνθρακος 
34 Βασικών μεταλλουργικών 

Κλάδοι σχετικά ενδιάμεσης συγκέντρωσης 
21 Ποτών 
25 Ξύλου και φελλού 
27 Χάρτου 

30 Ελαστικού και πλαστικών ειδών 
37 Ηλεκτρικών ειδών 

38 Μεταφορικών μέσων 
39 Λοιπών ειδών 

Κλάδοι σχετικά μικρής συγκέντρωσης 
23 Υφαντικών ειδών 

24 Ειδών ενδυμασίας και υπόδησης 
26 Επίπλων 
33 Προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 
35 Προϊόντων από μέταλλο 

36 Μηχανών και συσκευών εκτός 
ηλεκτρικών 

0,2044 

0,3176 

0,2490 

0,4405 

0,2107 

0,2331 

0,2645 

0,1311 

0,1399 

0,1992 

0,2442 

0,2367 

0,0939 

0,1630 

0,0978 

0,0261 

0,0428 

0,0445 

0,0468 

0,2219 

0,3679 

0,2558 

0,5145 

0,2387 

0,2249 

0,2418 

0,1734 

0,1405 

0,1797 

0,1750 

0,1592 

0,1655 

0,1559 

0,0662 

0,0844 

0,0453 

0,0710 

0,0787 

0,3414 

1,0599 

0,6410 

1,2915 

1,0249 

3,7037 

2,7027 

0,4979 

0,4247 

1,4886 

1,1905 

0,8519 

0,2353 

0,6711 

0,6349 

0,1130 

0,1795 

0,1441 

0,1214 

0,9539 

1,1103 

0,7813 

1,3638 

1,4581 

2,9412 

1,5625 

0,5832 

0,3490 

1,1314 

0,6452 

0,5460 

0,3756 

0,7246 

0,5206 

0,2919 

0,2053 

0,2732 

0,1903 

0,0615 0,0578 0,3300 0,3300 
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I 

Αύξηση (+) 

ή μείωση (—) 
συγκέντρωσης 

μεταξύ 
1969 και 1978 

Βάσει συντελεστή 
γεωγραφικής γεωγραφικής 

συγκέντρωσης διακύμανσης 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

_ 

+ 

+ 
_ 

_ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Αριθμός 

απασχο
λουμένων 

1978 

177.499 
94.322 

9.773 
17.285 
15.550 
26.008 

4.745 
9.816 

180.922 
12.724 
33.010 
11.022 
19.480 
30.404 

63.001 
11.281 

313.079 

78.375 
87.284 
31.264 
39.519 
54.314 

Μέγεθος 
μονάδων 

(απασχολού
μενοι ανά 

κατάστημα) 

1978 

4,9 
74,6 

6,1 
4,1 

23,7 
38,6 

166,4 

6,7 
2,7 

24,8 -
8,9 
5,7 

4,7 
2,9 

15,5 
4,0 
2,9 
7,5 
3,7 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Είδος 
παραγωγής 

Καταναλωτικά 
Καταναλωτικά 
Καταναλωτικά 
Καταναλωτικά 

93% κατ. 7% κεφ. 
87% κατ. 3% κεφ. 

Κεφαλαιουχικά 

Καταναλωτικά 
Κεφαλαιουχικά 
Καταναλωτικά 

3/4 κατ. 1/4 κεφ. 
40% κεφ. 3% κατ. 

κλάδων 

Κεφάλαιο 
εργασία 

7,0 
2,3 

18,7 
2,1 

12,4 
20,4 
55,8 

6,4 
6,5 

20,3 
7,5 

ì 4 Ί 
57% διαρκή καταναλωτικά J 
88%κεφαλ. 12% κατ. 
32% κεφαλ. 68% κατ. 

Καταναλωτικά 
Καταναλωτικά 
Διαρκή κατ. 

3,8 
1,4 

6,3 
0,8 
3,9 

83% κεφ. 17% διαρκή κατ. 16,9 
73% κεφ. 15% κατ. ι 4,4 

Εξαγωγές 
Ακαθάριστη 

αξία 
παραγωγής 

1975(%) 

10,1 
0,1 
4,7 

37,6 
16,5 
28,5 
33,1 

2,2 
3,8 
3,8 
2,5 
9,5 

7,3 
26,3 

12,4 
28,4 

1,6 
18,7 
8,6 

22.323 5,0 

12% διαρκή κατ. 
Κεφαλαιουχικά 4,9 5,7 
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36, καθώς και αποκλειστικά καταναλωτικών αγαθών, όπως οι κλάδοι 23 

και 24. Οι περισσότεροι από τους κλάδους μικρής γεωγραφικής συγ

κέντρωσης είχαν μικρή σχετικά εξαγωγική επίδοση, είναι μάλλον έντα

σης εργασίας και απασχολούν σχετικά μεγάλο αριθμό απασχολουμέ

νων. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι κλάδοι μεγαλύτερης συγκέντρω

σης παρουσίασαν στην πλειονότητα τους αύξηση του δείκτη τους στην 

περίοδο 1969-1978, και το ίδιο συνέβη και με τους κλάδους χαμηλής 

συγκέντρωσης1, ενώ στην πλειοψηφία των κλάδων ενδιάμεσου βαθμού 

συγκέντρωσης παρουσιάστηκε μείωση του σχετικού δείκτη. 

1. Οι χαμηλής συγκέντρωσης κλάδοι για τα έτη 1969 και 1978 (βάσει περιφε
ρειών) αυτής της μελέτης συμπίπτουν σχεδόν με τους χαμηλούς συγκέντρωσης κλά
δους (βάσει νομών) για τα έτη 1963, 1973 και 1978 (Βλέπε Κατοχιανού, ο'.π., σσ. 
107-108). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όσους κλάδους χαμηλής συγκέντρωσης επήλθε αύξη
ση (24, 26, 33, 35) και σε όσους επήλθε μείωση (23, 36) του συντελεστή συγκέντρω
σης στην περίοδο 1969-1978, οι ίδιοι κλάδοι, εκτός του 26, ακολουθούσαν ανάλογη 
τάση συγκέντρωσης ήδη από το 1963 και 1973. Δείκτες συγκέντρωσης της βιομηχα
νίας έχουν υπολογιστεί με διαίρεση της χώρας σε 4 γεωγραφικά διαμερίσματα για το 
1958 (Κουτσουμάρης, Γ.Φ., Το Πρόβλημα της Χωρονομικής Συγκεντρώσεως της Ελ
ληνικής Βιομηχανίας, Σειρά Διαλέξεων No 4, Αθήνα, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, 
1962, σσ. 20-26). Στην έκταση που η διαφορετική διαίρεση της χώρας μπορεί να μην 
επηρεάζει τους σχετικούς υπολογισμούς, η ιεράρχηση των κλάδων βάσει του συντε
λεστή γεωγραφικής συγκέντρωσης είναι τελείως διαφορετική για το 1958 σε σύγκριση 
με τους παραπάνω υπολογισμούς για το 1969 και 1978. Έχουν επίσης υπολογιστεί 
για 10 «οικονομικές περιφέρειες» για το 1963 και 1973, και για 8 αστικά κέντρα 1958, 
1973 (Βλέπε Κώττης, ό.π., σσ. 107-115). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

14.1. Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της δυναμι
κής ανάπτυξης των περιφερειών με βάση το πρόσφορο στοιχείο της 
απασχόλησης κατά τομέα και κλάδο της οικονομίας1. Σκοπός της διε
ρεύνησης αυτής είναι η αξιολόγηση και ανάλυση της σχετικής συμβο
λής των τομέων και κλάδων παραγωγής στην απασχόληση κάθε περι
φέρειας. Η γνώση αυτή εκτός από τη χρησιμότητα που έχει για την 
επισήμανση των πηγών δημιουργίας θέσεων εργασίας, που αποτελεί 
ζωτικό πρόβλημα του καιρού μας, θα διαφωτίσει κατ' επέκταση και τη 
συμβολή των κλάδων παραγωγής στην οικονομική δραστηριότητα των 
περιφερειών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και πιο εκτεταμένη ανάλυση θα 
γίνει στη βιομηχανία γενικά και στους επιμέρους κλάδους της ειδικότε
ρα. Η προτίμηση αυτή, πέρα από το γεγονός ότι διευκολύνεται από την 
ύπαρξη στοιχείων, είναι φυσικό επακόλουθο της σημασίας που έχει η 
βιομηχανία ως παραγωγικός κλάδος με μεγάλες προεκτάσεις και πολ
λαπλασιαστικά αποτελέσματα για την προώθηση όλων των δραστηριο
τήτων σε κάθε περιφέρεια, που οδηγεί στην περισσότερο ισόρροπη ανά
πτυξη τους, ώστε να μη βασίζεται η οικονομία ορισμένων περιφερειών 
σχεδόν αποκλειστικά ή έντονα σε ένα κλάδο, τη γεωργία. 

Είναι κατά συνέπεια σκόπιμο να επισημανθούν οι κλάδοι που έδει
ξαν δυναμισμό και είναι αναπτυσσόμενοι και εκείνοι που έδειξαν μαρα
σμό και είναι φθίνοντες, είτε γενικά είτε κατά περιφέρεια, αξιολογώντας 

1. Εκτός από την απασχόληση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το προϊόν, για το 
οποίο όμως δεν υπάρχουν στοιχεία κατά κλάδο. Ας σημειωθεί πάντως ότι διεθνώς και 
σε περιπτώσεις που σχετικά στοιχεία προϊόντος είναι διαθέσιμα, σε τέτοιες αναλύσεις 
χρησιμοποιείται περισσότερο η απασχόληση (βλέπε π.χ. Jackson, ό.π., σσ. 95-96 για 
τις ΗΠΑ). 
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επίσης και τις αιτίες που τους οδήγησαν σε αυτή τους την πορεία. 
Χρήσιμη είναι επίσης η εξερεύνηση της ορθολογικής ή όχι εξειδίκευ
σης των περιφερειών σε ορισμένους κλάδους και του πλεονεκτήματος 
που είχαν οι περιφέρειες για την ανάπτυξη αυτών των κλάδων. Από 
την ανάλυση αυτή θα συναχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη 
μελλοντική χάραξη πολιτικής, όσον αφορά την επιδίωξη σχετικά ταχύ
τερης ανάπτυξης ορισμένων κλάδων έναντι άλλων καθώς επίσης και 
για την επωφελή χωροθέτησή τους. 

14.2. Απασχόληση 

14.2.1. Απασχόληση μη γεωργικών τομέων1 

Η συνολική μη γεωργική απασχόληση στη χώρα, που περιλαμβάνει 
τον ιδιωτικό τομέα — εκτός των ελεύθερων επαγγελμάτων — και τις 
υπηρεσίες αγοράς του δημοσίου και συμποσούται σε 83% της συνολι
κής μη γεωργικής απασχόλησης της χώρας, αυξήθηκε στην περίοδο 
1969-1978, για την οποία υπάρχουν πρωτογενή στατιστικά στοιχεία, 
κατά 337 χιλ. άτομα, ή κατά μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,4%. Τα
χύτερη άνοδος, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, σημειώθηκε 
στις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (3,5%), της 
Ηπείρου (3,4%) και της Θεσσαλίας (2,6%). Περίπου στο μέσο όρο της 
χώρας βρίσκονται οι περιφέρειες της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών, 
της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ σημαντική σχετική 
καθυστέρηση σημειώθηκε στις περιφέρειες της Πελοποννήσου και Δυτι
κής Στερεάς (0,8%), της Κρήτης (1,3%) και των Νησιών του Ανατολι
κού Αιγαίου (1,0%) (Πίνακας 78). Όπως είναι φανερό, στις 6 περιφέ
ρειες της χώρας το ήμισυ περίπου της αύξησης της απασχόλησης οφεί
λεται στη μεταποίηση, ενώ σε δύο έντονα τουριστικές περιφέρειες, την 

1. Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των Απογραφών Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας 1969 
και 1978 και όχι τα στοιχεία των Απογραφών Πληθυσμού 1971 και 1981 για δύο βα
σικούς λόγους: πρώτο, για το 1971 δεν δίνεται η απασχόληση κατά κλάδο και περι
φέρεια, δεύτερο γιατί στις Απογραφές Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας δίνονται αμιγώς οι πα
ραγωγικοί κλάδοι του ιδιωτικού τομέα που έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα 
μελέτη. 
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Κρήτη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, περισσότερο από το ή
μισυ της αύξησης ανήκει στον κλάδο του εμπορίου, που περιλαμβάνει 
τις δραστηριότητες των εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πάντως οι δύο 
κλάδοι της μεταποίησης και του εμπορίου συνέβαλαν, σε όλες τις περι
φέρειες, εκτός της Ηπείρου και των Νησιών του Ανατ. Αιγαίου, κατά 
68%-80% στην αύξηση της απασχόλησης στην περίοδο 1969-1978. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παράθεση των πιο πάνω 
στοιχείων είναι ότι στην περίοδο αυτή μεγάλωσε η απόσταση στο επί
πεδο ανάπτυξης τριών περιφερειών της χώρας έναντι όλων των άλλων, 
της Πελοποννήσου.και Δυτικής Στερεάς, της Κρήτης και των Νησιών 
του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ η απόσταση στην εκβιομηχάνιση της 
χώρας μεγάλωσε ελαφρά μεν για τις περιφέρειες Ανατολικής Στερεάς 
και Νησιών, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης προς όφε
λος όμως των περιφερειών της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Μακεδο
νίας και της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς. Το φαινόμενο αυτό 
της σχετικής συγκράτησης της εκβιομηχάνισης των δύο μεγάλων περι
φερειών είναι βέβαια επιθυμητό στα πλαίσια των επιδιώξεων αποσυμφό
ρησης των δύο μεγάλων αστικών κέντρων και μείωσης των ανισοτήτων 
ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών. 

Οι 9 περιφέρειες μπορούν να διακριθούν σε περιφέρειες ταχείας, μέ
σης και χαμηλής ανάπτυξης, ανάλογα με το ρυθμό αύξησης της 
απασχόλησης τους στην περίοδο 1969-1978 σε σχέση με τον αντίστοι
χο ρυθμό της χώρας (Πίνακας 78). Περιφέρειες ταχείας ανάπτυξης είναι 
η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος και η Θεσσαλία με ρυθ
μούς αύξησης της απασχόλησης 2,6%-3,5%, περιφέρειες μέσης ανάπτυ
ξης η Ανατολική Στερεά και Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
η καθεμιά με ρυθμό αύξησης 2,4% ακριβώς όσο και ο μέσος όρος της 
χώρας. Τέλος περιφέρειες χαμηλής ανάπτυξης είναι η Πελοπόννησος 
και Δυτική Στερεά, η Κρήτη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με 
ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης 0,8%-1,3%. 

Από πλευράς σημασίας τους στο συνολικό ύψος της βιομηχανικής 
απασχόλησης της χώρας, οι περιφέρειες μέσης ανάπτυξης καλύπτουν 
το 60% της βιομηχανικής απασχόλησης της χώρας και σχεδόν ανάλο
γη, 62%, ήταν και η συμβολή τους στην αύξηση της βιομηχανικής 
απασχόλησης στην περίοδο 1969-1978. Αντίθετα, η συμβολή των περι
φερειών ταχείας ανάπτυξης στην αύξηση της βιομηχανικής απασχόλη
σης ήταν μεγαλύτερη (32%) από το σχετικό τους βάρος στη συνολική 
βιομηχανική απασχόληση της χώρας (26,6%). Τέλος, οι περιφέρειες χα-
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μηλής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν και σχετικά μικρή σημασία από 
πλευράς όγκου απασχόλησης είχαν, όπως είναι φυσικό, και πολύ μι
κρότερη συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης. 

Από πλευράς κλαδικής συμβολής στην αύξηση της απασχόλησης 
σε κάθε περιφέρεια, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η συμβολή κάθε κλάδου 
δεν είναι γενικά ανάλογη με το βαθμό ανάπτυξης της συνολικής 
απασχόλησης σε μια περιφέρεια, αλλά ούτε ακόμη και με το βάρος που 
έχει κάθε κλάδος στην περιφέρεια. Υπάρχουν, π.χ., 5 περιφέρειες των 
οποίων ο κλάδος της βιομηχανίας είχε συμβολή παραπλήσια στην αύ
ξηση της απασχόλησης των περιφερειών, 47,5%-55% των οποίων, ό
μως, τόσο ο βαθμός ανάπτυξης, όσο και το βάρος της βιομηχανικής 
απασχόλησης στη συνολική τους απασχόληση είναι διάφορα. 

14.2.2. Απασχόληση βιομηχανίας 

Δεδομένου ότι η βιομηχανία είχε στις περισσότερες περιφέρειες τη 
μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γενικότερη σημασία που έχει η ανάπτυξη της βιομηχανίας σε 
μια περιφέρεια, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στα επόμενα εξετάζεται λε
πτομερέστερα η εξέλιξη της απασχόλησης της βιομηχανίας και των επι
μέρους κλάδων της. 

Από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βιομηχανικής εξέλι
ξης στην περίοδο 1969-1978 είναι, πρώτο, ότι η βιομηχανική ανάπτυξη 
της χώρας εξαρτήθηκε σε πολύ μεγάλη έκταση από τις δύο μεγάλες πε
ριφέρειες, αν ληφθεί υπόψη ότι συνέβαλαν κατά 80% στη βιομηχανική 
απασχόληση της χώρας, εξέλιξη που κατά αντιδιαστολή δίνει και το 
μέτρο της σημασίας της βιομηχανίας των άλλων περιφερειών από 
πλευράς εθνικής οικονομίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι, παρά 
την τεράστια σημασία των δύο μεγάλων περιφερειών, σημαντική ήταν 
η αύξηση της βιομηχανικής απασχόλησης και περιφερειών όπως η 
Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, που είχαν σχετικά 
πολύ μικρότερη σημασία από πλευράς εθνικής βιομηχανικής παραγω
γής και που η βιομηχανία αποτελούσε σχετικά μικρό τμήμα της παρα
γωγικής τους δραστηριότητας. Οι δύο τελευταίες μάλιστα αναπτύχθη
καν με πολύ έντονο ρυθμό στην βραχεία περίοδο 1973-1978. Τρίτο, 
στη μακροχρονιότερη περίοδο 1963-1978 πραγματοποιήθηκαν σημαντι
κές διακυμάνσεις, τόσο στη βιομηχανική απασχόληση όλων των περι-
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φερειών, όσο και διαφοροποίησης στην εξέλιξη μεταξύ περιφερειών. Εί
ναι γεγονός ότι στην περίοδο 1963-1969 η βιομηχανική απασχόληση 
στις 6 περιφέρειες της χώρας έμεινε σχεδόν σταθερή ή μειώθηκε, στις 
δε 5 από τις 6 περιφέρειες η μείωση ή στασιμότητα συνεχίστηκε μέχρι 
το 1973. Και μόνο μετά το 1973 οι περισσότερες περιφέρειες είχαν μια 
εντυπωσιακή αύξηση στην βιομηχανική τους απασχόληση. 

Παρά τις εξελίξεις όμως αυτές στις 6 περιφέρειες, η βιομηχανική 
απασχόληση στη χώρα αυξήθηκε σημαντικά στην περίοδο 1963-1973, 
λόγω μεγάλης αύξησης της στις υπόλοιπες περιφέρειες που βαρύνουν 
στη διαμόρφωση της απασχόλησης στη βιομηχανία της χώρας. 

Η διαφορά αυτή στην αύξηση της βιομηχανικής απασχόλησης δεν 
αντικατοπτρίζει πάντως και αντίστοιχη διαφορά στην αύξηση της βιο
μηχανικής παραγωγής, αν ληφθεί υπόψη ότι η ελληνική βιομηχανία 
πραγματοποίησε στην περίοδο 1963-1973, που σημειώθηκε η σχετικά 
μικρή αύξηση της απασχόλησης στις 6 περιφέρειες, πολύ μεγάλη άνοδο 
της παραγωγικότητας της (9,3% κατά μέσο όρο ετησίως), ενώ μετά την 
πρώτη οικονομική κρίση και μέχρι το 1978, όπου σημειώθηκε και η 
σημαντική αύξηση της βιομηχανικής απασχόλησης στις πιο καθυστε
ρημένες περιφέρεειες, η βιομηχανία συνέχισε να αναπτύσσεται, αλλά με 
πολύ μικρούς ρυθμούς παραγωγικότητας (1,6%) ετησίως. Η μεγάλη αυ
τή διαφοροποίηση της παραγωγικότητας στις δύο περιόδους συνοδεύ
τηκε από ανάλογη διαφοροποίηση στους ρυθμούς αύξησης του βιομη
χανικού προϊόντος (με ετησίους ρυθμούς 11,8% και 3,7% αντίστοιχα 
στις δύο περιόδους), με αποτέλεσμα η απασχόληση, παρά την τεράστια 
διαφορά βιομηχανικής ανάπτυξης να αυξηθεί σχεδόν ομοιόμορφα στις 
δύο περιόδους (ετήσιοι ρυθμοί 2,5% και 2,1%). 

Για τους παραπάνω λόγους, η αξιολόγηση της βιομηχανικής ανά
πτυξης βάσει της εξέλιξης της απασχόλησης θέλει προσοχή, γιατί μπο
ρεί να εισάγει, σε ορισμένο βαθμό, σφάλματα. Ο κίνδυνος αυτός είναι ί
σως μεγαλύτερος κατά τη συζήτηση του ρυθμού της βιομηχανικής ανά
πτυξης των περιφερειών και της σχετικής σημασίας τους στη γενικότε
ρη ανάπτυξη της περιφέρειας. Όταν όμως συγκρίνεται η σχετική πο
ρεία της βιομηχανικής ανάπτυξης των περιφερειών, η χρησιμοποίηση 
της απασχόλησης ως μέτρου των εξελίξεων δεν είναι και τόσο εσφαλ
μένη δεδομένου ότι η συσχέτιση των μεταβολών προϊόντος και 
απασχόλησης μεταξύ περιφερειών δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά. 

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη της βιομηχανικής απασχόλησης κατά πε
ριφέρεια δείχνει ότι το 1978, το 55% της βιομηχανικής απασχόλησης 
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της χώρας εντοπίστηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς και Νη
σιών (περιλαμβάνει την περιφέρεια Πρωτεύουσας) και το 19% στην πε
ριφέρεια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (περιλαμβάνει στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης), δηλαδή οι δύο περιφέρειες μαζί απασχολούσαν 
τα 3/4 της βιομηχανικής απασχόλησης της χώρας. Από την άλλη με
ριά, οι περιφέρειες της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς (συγκρότη
μα Πατρών) και της Θεσσαλίας (περιοχή Βόλου) απασχολούσαν 15% 
της συνολικής απασχόλησης και οι υπόλοιπες πέντε περιφέρειες το 
10%. 

Εξάλλου η συμβολή των 9 περιφερειών στη συνολική αύξηση της 
βιομηχανικής απασχόλησης της χώρας, στην περίοδο 1969-1978, ήταν 
η εξής: της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών 56% και της Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας 24%, δηλαδή των 2 μαζί 80% της αύξησης, 
ενώ η συμβολή της Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς ήταν 6%, της 
Θεσσαλίας 7% και των υπόλοιπων περιφερειών μαζί άλλο ένα 7%. 

Όσον αφορά ειδικότερα την εξέλιξη της βιομηχανίας κατά περιφέ
ρεια στη μακροχρονιότερη περίοδο της 15ετίας 1963-1978, παρατηρού
με στο Πίνακα 79 και στο Διάγραμμα 11 ότι η απασχόληση στη βιομη
χανία και κατ' επέκταση η βιομηχανική δραστηριότητα στις δύο μεγά
λες περιφέρειες είναι μόνιμα ταχύτερη από το μέσο όρο της χώρας, της 
μεν πρώτης παράλληλη με εκείνη της χώρας της οποίας το μέγεθος 
επηρεάζει ουσιωδώς λόγω του μεγάλου βάρους της και διαμορφώνει εν 
πολλοίς το μέσο όρο της χώρας, ενώ της δεύτερης συνεχώς επιταχύνε
ται. Στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, ενώ μέχρι το 1969 η αύξηση της 
απασχόλησης ήταν ελαφρά μικρότερη του μέσου όρου της χώρας, το 
1973 τον υπερβαίνει ελαφρά, ενώ μέχρι το 1978 αποκλίνει με ταχύτητα 
προς τα πάνω. Η περιφέρεια της Ηπείρου, ενώ σε όλη τη 15ετία είχε 
μικρότερη βιομηχανική ανάπτυξη από το μέσο όρο της χώρας, μεταξύ 
1969 και 1973 ακολούθησε παράλληλη άνοδο προς αυτόν, αλλά μετά 
το 1973 η άνοδος της επιβραδύνθηκε σε σχέση με τη συνολική βιομη
χανική απασχόληση της χώρας. Στις άλλες 5 περιφέρειες, η απασχόλη
ση στη ΙΟετία 1963-1973 μειώθηκε σε απόλυτα μεγέθη ή έμεινε περί
που σταθερή, ενώ μετά το 1973 δύο περιφέρειες, της Θράκης και της 
Ανατολικής Μακεδονίας, σημείωσαν ταχύτατη άνοδο, ώστε το 1978 η 
πρώτη να ξεπεράσει το σχετικό μέγεθος της χώρας και η δεύτερη να 
μειώσει σε μεγάλο βαθμό την απόσταση από την εξέλιξη της χώρας. Οι 
περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς και Κρήτης, ενώ ση
μείωσαν αύξηση της απασχόλησης τους μετά το 1973, η πρώτη με αρ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 79 

Δείκτης μεταβολής της απασχόλησης στη βιομηχανία 
κατά περιφέρεια (1963 = 100) 

Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

Ανατολική Στερεά & 
Νησιά 
Κεντρική & Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος & Δυτική 
Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 

Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατολικού 
Αιγαίου 

1969 

106,4 

107,7 

123,3 

93,5 
105,2 

91,9 
95,5 
99,5 
96,7 

87,8 

1973 

128,1 

135,7 

149,9 

99,6 
132,3 

87,0 
100,8 
117,7 
95,5 

88,2 

1978 

142,4 

144,7 

179,9 

113,7 
154,2 
128,2 
103,7 
123,0 
144,3 

76,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας, 1963, 1969, 1973, 1978. 

κετά γρήγορο ρυθμό, η δεύτερη με μικρότερο, έμειναν σημαντικά χαμη
λά σε σχέση με τη συνολική μεταβολή στη χώρα. Μόνο η περιφέρεια 
των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου χειροτερεύει συνέχεια από το 
1963, μετά δε το 1973 με πολύ ταχύ ρυθμό. 

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει γενικά, όσον αφορά τη μεταβολή 
των διαπεριφερειακών ανισοτήτων στη βιομηχανική απασχόληση, ότι 
μετά τη σημαντική σχετική χειροτέρευση της θέσης των 6 περιφερειών 
της χώρας στην περίοδο 1963-1973, η ανισότητα αυτή σμικρύνθηκε σε 
μεγάλο βαθμό μεταξύ 1973 και 1978 για τις τρεις περιφέρειες Πελοπον
νήσου και Δυτικής Στερεάς, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ 
διευρύνθηκε για άλλες τρεις περιφέρειες, την Κρήτη, την Ήπειρο και 
τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 

Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας σε εθνικό 
επίπεδο, πρώτο χαρακτηριστικό τους, του οποίου η διερεύνηση είναι 
χρήσιμη, είναι η μεταβολή της σχετικής σημασίας ενός κλάδου στη συ-
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νολική βιομηχανική ανάπτυξη. Για τους σκοπούς της ανάλυσης μπο
ρούν να διακριθούν κατηγορίες κλάδων, αντίστοιχες προς τις κατηγο
ρίες περιφερειών που διακρίθηκαν πιο πάνω. Κλάδοι αυξανόμενης ση
μασίας ή υψηλής δυναμικότητας, όταν ο ρυθμός ανάπτυξης τους, όπως 
μετριέται με την απασχόληση, είναι ταχύτερος από το ρυθμό ανάπτυξης 
όλης της βιομηχανίας, κλάδοι φθίνουσας σημασίας ή χαμηλής δυναμι
κότητας, όταν ο ρυθμός ανάπτυξης τους είναι βραδύτερος από τον αν
τίστοιχο ρυθμό όλης της βιομηχανίας και επομένως η συμμετοχή τους 
σε αυτή συρρικνούται. 

Με βάση το κριτήριο αυτό, οι δέκα από τους είκοσι κλάδους αποτε
λούν κλάδους υψηλής δυναμικότητας και οι υπόλοιποι δέκα χαμηλής 
(Πίνακας 80). Καθεμία από τις δύο ομάδες απασχολεί περίπου το ήμισυ 
της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης (1978). Η συμβολή της 
ομάδας κλάδων της πρώτης κατηγορίας στη συνολική αύξηση της βιο
μηχανικής απασχόλησης ήταν 71% και της δεύτερης 31%. Μπορεί 
ακόμη να σημειωθεί (χωρίς να υπάρχει στο σχετικό πίνακα) ότι το μέ
γεθος των καταστημάτων από άποψη απασχόλησης είναι πολύ μεγαλύ
τερο κατά μέσο όρο στην ομάδα των δυναμικών κλάδων (6,5 άτομα 
ανά κατάστημα) από ό,τι στην ομάδα των κλάδων χαμηλής δυναμικό
τητας (4,3 άτομα ανά κατάστημα). 

Ο εντοπισμός των κλάδων, που απασχολούν σχετικά μεγάλο αριθμό 
ατόμων, μπορεί να προσφέρει νύξεις για τις πιθανές πηγές δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας. Αν και η βιομηχανική δραστηριότητα της χώ
ρας δεν διακρίνεται για την έντονη συγκέντρωση σε ορισμένους κλά
δους, μπορεί να παρατηρηθεί ότι κλάδοι με σχετικά υψηλή απασχόλη
ση είναι οι κλάδοι της βιομηχανίας ειδών διατροφής (14% της συνολι
κής βιομηχανικής απασχόλησης), ένδυσης και υπόδησης (13,0%), 
υφαντικών ειδών (11,7%), μεταφορικών μέσων (9%), προϊόντων μετάλ
λου (8%), μη μεταλλικών ορυκτών (6%), ξύλου και φελλού (5%), επί
πλων (4,7%) και ηλεκτρικών μηχανών (4,5%) (Πίνακας 80). Η συνολι
κή απασχόληση των κλάδων αυτών, η οποία για τους σκοπούς της 
ανάλυσης ονομάζεται ομάδα κλάδων υψηλής απασχόλησης, καλύπτει 
τα 3/4 της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης της χώρας. Όπως 
γίνεται φανερό, από τα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής, η απασχόλη
ση της συντριπτικής πλειοψηφίας του βιομηχανικού εργατικού δυναμι
κού εξαρτάται από ένα σχετικά μικρό αριθμό βιομηχανικών κλάδων, οι 
περισσότεροι από τους οποίους είναι κλάδοι έντασης εργασίας ή χαμη
λής αναλογίας κεφαλαίου. Η συμβολή των κλάδων αυτών στην αύξηση 
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της βιομηχανικής απασχόλησης στην περίοδο 1969-1978 ήταν 75%, ό
ση δηλαδή και η συμμετοχή τους στο απόλυτο ύψος της αντίστοιχης 
απασχόλησης του 1978. 

Ιδιαίτερη σημασία για την απασχόληση έχει πάντως και ο βαθμός 
ταύτισης της ομάδας των κλάδων υψηλής απασχόλησης με την ομάδα 
κλάδων υψηλής δυναμικότητας. Όπως είναι φυσικό, όσο πιο μεγάλη 
είναι η ταύτιση των δύο ομάδων, τόσο περισσότερο η δυνητική ικανό
τητα που έχουν ορισμένοι κλάδοι για δημιουργία θέσεων εργασίας μπο
ρεί να μετατραπεί σε πραγματική απορρόφηση εργατικού δυναμικού. 
Αυτό θα δείξει και σε ποια έκταση η ανάπτυξη ορισμένων κλάδων συμ
βάλλει σε σημαντική αύξηση της απασχόλησης και θα διαφωτίσει την 
οικονομική πολιτική στη διττή της επιδίωξη, την οικονομική ανάπτυξη 
με ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Όπως είναι φανερό από τον Πίνακα 80 μόνο 4 κλάδοι, υφαντικών, 
ένδυσης-υπόδησης, ηλεκτρικών μηχανών, και μεταφορικών μέσων, από 
εκείνους που είναι υψηλής δυναμικότητας είναι ταυτόχρονα και κλάδοι 
υψηλής απασχόλησης, με σημαντική μάλιστα συμβολή στην αύξηση 
της (52%) στην περίοδο 1969-1978. Οι υπόλοιποι κλάδοι που ανήκουν 
στην ομάδα υψηλής απασχόλησης δεν είναι κλάδοι υψηλής δυναμικό
τητας, αλλά και η συμβολή τους στην αύξηση της απασχόλησης ήταν 
σχετικά μικρή (23%). Από την άλλη μεριά και οι υπόλοιποι κλάδοι της 
υψηλής δυναμικότητας συνέβαλαν ασφαλώς έστω και σε μικρότερο 
βαθμό (κατά 20% περίπου) στην αύξηση της απασχόλησης. Είναι, κατά 
συνέπεια, σημαντικό ότι, αν και υψηλή δυναμικότητα και υψηλή 
απασχόληση δεν συμπίπτουν γενικά στους ίδιους κλάδους, οι κλάδοι 
που περισσότερο βαρύνουν στην αύξηση της απασχόλησης είναι ταυ
τόχρονα και κλάδοι υψηλής δυναμικότητας. Είναι επομένως αληθές ότι 
η ανάπτυξη των δυναμικότερων βιομηχανικών κλάδων οδήγησε και σε 
σημαντική αύξηση της απασχόλησης. 

Σε αντιστοιχία με την ανάλυση της κλαδικής εξέλιξης της βιομηχα
νικής απασχόλησης για το σύνολο της χώρας, σε περιφερειακό επίπεδο, 
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κλάδους υψηλής σχετικά τοπικής δυνα
μικότητας εκείνους των οποίων η απασχόληση μεταβάλλεται ταχύτερα 
από ό,τι η απασχόληση της συνολικής βιομηχανίας στην περιφέρεια. Η 
σύγκριση αυτή είναι ενδοκλαδική σε κάθε περιφέρεια, χωρίς να συγκρί
νεται η δυναμικότητα του κλάδου στο σύνολο της χώρας ή σε άλλες 
περιφέρειες. Από την άποψη αυτή, υπάρχει μικρός αριθμός κλάδων 
υψηλής δυναμικότητας που είναι κοινοί σε όλες ή σχεδόν όλες τις πε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 80 

Βιομηχανικοί κλάδοι υψηλής και χαμηλής δυναμικότητας βάσει μεταβολής 
της απασχόλησης τους 1969-1978 (για ολόκληρη τη χώρα) 

Κλάδοι υψηλής δυναμικότητας1 

(από αυτούς κλάδοι 
υψηλής απασχόλησης) 

Κλάδοι χαμηλής δυναμικότητας1 

(από αυτούς κλάδοι υψηλής 
απασχόλησης) 

Κλάδοι φθίνουσας δυναμικότητας 

Σύνολο κλάδων υψηλής 
απασχόλησης1'2 

Κωδικός 

κλάδων 

38, 30, 34, 37, 32 

31, 29, 23, 27, 24 

(38, 37, 23, 24) 

36, 33, 35, 28, 39, 
26, 21, 20, 25 

(33, 35, 26, 20, 25) 

22 

20, 24, 23, 38, 35 
33, 25; 26, 37 

Συμμετοχή στη 

βιομηχανική 
απασχόληση 

της χώρας 

1978 

51,5 

(38,6) 

41,1 

(37,6) 

1,4 

76,2 

Συμμετοχή στην 
αύξηση της 

βιομηχανικής 

απασχόλησης 

της χώρας 

1969-1978 

71,4 

(52,1) 

30,7 

(23,5) 

-2,1 

75,6 

1. Η σειρά των κλάδων σύμφωνα με κατιόντα ρυθμό αύξησης της απασχόλησης. 
2. Επιλογή κλάδων με την υψηλότερη απασχόληση, που συμποσούται περίπου στα 3/4 της 

συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης της χώρας. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Βιομηχανίας-Βιοτεχνΐας, 1969, 1978. 

ριφέρειες, όπως είναι οι κλάδοι υφαντικών (23) (εκτός Ανατολικής Στε
ρεάς και Νησιών), ελαστικών (30) και ηλεκτρικών μηχανών (37), εκτός 
όμως από αυτούς κάθε περιφέρεια έχει επιπροσθέτως τους δικούς της 
κλάδους υψηλής δυναμικότητας (Πίνακας 81). 

Εξετάζοντας καθεμία από τις περιφέρειες, μπορεί να παρατηρηθεί ό
τι γενικά η ομάδα κλάδων υψηλής δυναμικότητας ως σύνολο δεν απο
τελεί αναγκαστικά και την ομάδα υψηλής απασχόλησης. Αυτό γίνεται 
φανερό από το γεγονός ότι η ομάδα κλάδων υψηλής δυναμικότητας, 
ενώ συνέβαλε στην αύξηση της βιομηχανικής απασχόλησης στην πε
ρίοδο 1969-1978 κατά 53%-97%, (Κρήτη 206% λόγω σημαντικής μείω
σης της απασχόλησης σε άλλους κλάδους) ανάλογα με την περιφέρεια, 
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εκτός των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που είχαν αντίστοιχη συμ
βολή μόνο 19%, συμμετείχε το 1978 στη συνολική βιομηχανική 
απασχόληση κατά 32%-60% ανάλογα με την περιφέρεια. Όμως σε κάθε 
περιφέρεια υπάρχουν 2-4 κλάδοι υψηλής δυναμικότητας που είναι και 
κλάδοι υψηλής απασχόλησης. 

Θα αναμενόταν ίσως ότι οι τρεις κοινοί κλάδοι υψηλής δυναμικότη
τας — υφαντικών, ελαστικών, ηλεκτρικών μηχανών — σε όλες τις περι
φέρειες θα είχαν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, στην πραγματικό
τητα όμως είναι μάλλον ετερόμορφοι κλάδοι: ο κλάδος υφαντικών πα
ράγει μόνο καταναλωτικά αγαθά, έχει μέγεθος 16 άτομα ανά κατάστη
μα, εξάγει (1975) το 12,4% της παραγωγής του και η αναλογία εγκατε
στημένης ισχύος/απασχόλησης είναι 6,3. Ο κλάδος ελαστικών παράγει 
κατά 79% καταναλωτικά αγαθά, οι παραγωγικές του μονάδες έχουν μέ
ση απασχόληση 9 άτομα, εξάγει το 2,5% της παραγωγής του και έχει 
αναλογία ισχύος/απασχόλησης 7,5. Τέλος ο κλάδος ηλεκτρικών μηχα
νών παράγει κατά 57% διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 40% κε
φαλαιουχικά, έχει μέσο μέγεθος 6 ατόμων, εξάγει το 9,5% της παραγω
γής του και έχει λόγο ισχύος/απασχόλησης 4,1. 

Αντίθετα με το μικρό αριθμό των κοινών κλάδων υψηλής δυναμικό
τητας, υπάρχουν 5-6 κοινοί κλάδοι υψηλής απασχόλησης σε κάθε περι
φέρεια, σε ένα σύνολο 6-9 κλάδων της ομάδας αυτής. Οι κλάδοι αυτοί 
είναι: ειδών διατροφής, ειδών ενδυμασίας και υπόδησης, ξύλου και φελ
λού, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, προϊόντων από μέταλλο και 
τέλος μεταφορικών μέσων. Η σχετική όμως σημασία τους από πλευράς 
συμβολής στη συνολική βιομηχανική απασχόληση διαφέρει μεταξύ πε
ριφερειών. Η σύμπτωση αυτή σχετικά μεγάλου αριθμού κλάδων υψη
λής απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες διευκολύνει τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη των κλάδων αυτών, π.χ., με 
κοινά μέτρα πολιτικής για όλη την επικράτεια, αν βέβαια συντρέχουν 
και άλλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τους. 

14.2.3. Η σημασία του τομέα των υπηρεσιών στις περιφερειακές ανισό
τητες της χώρας 

Η σημασία του τριτογενή τομέα στην απασχόληση διαφοροποιείται 
σημαντικά μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Όπως είναι φυσικό, η 
συμμετοχή του τριτογενή τομέα στην απασχόληση είναι σχετικά μεγά-
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λη στις περιφέρειες με μεγάλη αστικοποίηση, όπως η Ανατολική Στε
ρεά και Νησιά και η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, με αντίστοιχα 
ποσοστά 51% και 34% ως προς τη συνολική απασχόληση των περιφε
ρειών. Αντίθετα σε περιφέρειες με έντονο αγροτικό χαρακτήρα, όπως η 
Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, ο τριτογενής τομέας 
έχει σχετικά μικρότερη σημασία με ποσοστά απασχόλησης, αντίστοιχα, 
27%, 26% και 23%. Η σχετική σημασία εξάλλου για κάθε περιφέρεια 
των υπηρεσιών μέσα στον τριτογενή τομέα μπορεί να αξιολογηθεί 
εκτός από το σχετικό βάρος των υπηρεσιών στην απασχόληση της πε
ριφέρειας και από το βαθμό εξυπηρέτησης της περιφέρειας. Η εξυπηρέ
τηση αυτή αναφέρεται τόσο σε παροχή υπηρεσιών καθαρά οικονομικής 
υφής, όσο και σε δραστηριότητες που βελτιώνουν γενικά την ποιότητα 
ζωής. 

Όπως προ»;ύπ*.ει από τον Πίνακα 82 η σχετική σημασία των λοι
πών υπηρεσιών ως μέρος του τριτογενή τομέα δεν διαφέρει σημαντικά 
μεναξύ των περιφερειών. Η συμμετοχή των υπηρεσιών στην απασχόλη
ση του τριτογενή τομέα ήταν το 1981 39% και, εκτός από μικρές εξαι
ρέσεις, το ποσοστό αυτό δεν διέφερε μεταξύ των περιφερειών. Ούτε 
ακόμη η συμμετοχή των επιμέρους κατηγοριών των υπηρεσιών στο σύ
νολο της ομάδας διαφέρει ουσιαστικά ανάμεσα στις περιφέρειες. Οι κα
τηγορίες των κυβερνητικών και των κοινωνικών υπηρεσιών καταλαμ
βάνουν σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα, το 38% και 45% της απασχόλη
σης του τομέα των υπηρεσιών. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν σχετι
κά μεγαλύτερη συμμετοχή στην Κρήτη και στη Θράκη και σχετικά μι
κρότερη στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική 
Μακεδονία. Η συμμετοχή των κοινωνικών υπηρεσιών από την άλλη 
μεριά είναι περισσότερο ομοιόμορφη μεταξύ των περιφερειών με ελα
φρά μικρότερο ποσοστό στην πρώτη περιφέρεια. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η υποδομή του τομέα των υπηρεσιών 
και των επιμέρους κλάδων του, όπως εκφράζεται από τον αριθμό των 
απασχολουμένων, είναι παρόμοια μεταξύ των 9 περιφερειών της χώρας. 

Διαφορετική είναι όμως η διαπεριφερειακή εικόνα αναφορικά με το 
βαθμό εξυπηρέτησης του πληθυσμού, όπως μπορεί να εκφραστεί με την 
αναλογία των ατόμων που εξυπηρετούν (απασχολούμενοι στις υπηρε
σίες) και των ατόμων που εξυπηρετούνται (πληθυσμός της περιφέ
ρειας). Η περιφερειακή διαφοροποίηση είναι σημαντική στο σύνολο 
των υπηρεσιών υπέρ της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών, σε σύγκρι
ση με όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας, των οποίων η εξυπηρέτη-
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ση διαφέρει από εκείνη της πρώτης περιφέρειας. Σε σχετικά μειονεκτι
κότερη θέση από την άποψη αυτή βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία 
και η Θράκη, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμη στοιχείο από τα πολλά που 
συνθέτουν τη σχετική οικονομική καθυστέρηση των δύο αυτών περιφε
ρειών. 

Ανάλογη προς την παραπάνω στατική ομοιομορφία των περιφε
ρειών με βάση τη σχετική σημασία των υπηρεσιών στην οικονομία 
τους, χωρίς θεαματικές διαφοροποιήσεις από την άποψη αυτή εμφανίζε
ται και η διαχρονική τους εξέλιξη και μόνο στις περιφέρειες της Κρή
της και της Ηπείρου η σχετική σημασία των υπηρεσιών έμεινε σχεδόν 
σταθερή, ενώ αυξήθηκε ελαφρά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 

Μεταξύ των επιμέρους κλάδων των υπηρεσιών ενδιαφέρον παρου
σιάζει η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής σημασίας των κυβερνητικών 
υπηρεσιών. Σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζεται μια μείωση της σημασίας 
τους, ενώ εντονότερη αποδυνάμωση τους στην Ανατολική Στερεά και 
Νησιά και στην Ήπειρο και με ενίσχυση του σχετικού ρόλου τους στη 
Θράκη και στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε αντιδιαστολή, σε ό
λες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της τελευταίας, αυξήθηκε η σχετι
κή σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών, σε εντονότερο βαθμό στη 
Θεσσαλία και στην Ήπειρο και ασθενέστερα στην Ανατολική Στερεά 
και Νησιά, στην Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά και στη Θράκη. 

Τέλος, η σχετική σημασία των υπηρεσιών υγιεινής, αναψυχής, πο
λιτισμού και των προσωπικών υπηρεσιών μειώθηκε ή έμεινε σταθερή 
σε όλες τις περιφέρειες εκτός από την πρώτη, με εντονότερη πτώση 
στη Θεσσαλία, την Κρήτη και τη Θράκη. 

Από τη διερεύνηση αυτή της εξέλιξης της σχετικής σημασίας των 
υπηρεσιών προκύπτει ότι, αν και σε ορισμένες λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, όπως η Θράκη και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 
ενισχύθηκε ελαφρά η σχετική σημασία του τομέα των υπηρεσιών και 
ιδιαίτερα των κυβερνητικών και κοινωνικών υπηρεσιών, η εξέλιξη αυτή 
δεν άλλαξε τη συγκριτική διαχρονική εικόνα των περιφερειών, η οποία 
δεν είναι άλλωστε πολύ διαφοροποιημένη (Πίνακας 83). 

Ούτε όμως ο βαθμός εξυπηρέτησης των περιφερειών άλλαξε δια
χρονικά, αν ληφθεί υπόψη ότι, αν και η παροχή των υπηρεσιών αυξή
θηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην περίοδο 1971-1981, η εξέλιξη αυτή 
ήταν σχεδόν ομοιόμορφη σε όλες τις περιφέρειες. 

Ανάλογη ήταν η βελτίωση της εξυπηρέτησης και στις επιμέρους 
κατηγορίες των υπηρεσιών (κυβερνητικών, κοινωνικών κτλ.). Κατά συ-
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νέπεια, η εξυπηρέτηση του πληθυσμού των περιφερειών από τις υπηρε
σίες δεν φαίνεται ούτε να άμβλυνε ούτε να επιδείνωσε σε ουσιώδη βαθ
μό τις περιφερειακές ανισότητες, ανέβασε όμως σε όλες τις περιφέρειες 
την προσφορά των υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

15.1. Γενικά 

Μέχρι το σημείο αυτό η μελέτη ασχολήθηκε πρωταρχικά με την 
παρουσίαση και συζήτηση των περιφερειακών ανισοτήτων και των πρό
σφατων εξελίξεων τους με ποικίλα οικονομικά μεγέθη. Σκιαγραφήθηκε 
στη συνέχεια ο βαθμός δυναμικότητας των κλάδων οικονομικής δρα
στηριότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Έγινε, τέλος, προσπά
θεια στατιστικής μέτρησης της γενικής ανισότητας μεταξύ των περιφε
ρειών. 

Στο στάδιο αυτό επιχειρείται μία βαθύτερη ανάλυση και διερεύνηση 
των προσδιοριστικών παραγόντων των πιο πάνω εξελίξεων, με επίκεν
τρο τους κλάδους της βιομηχανίας. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από 
ένα ουσιαστικό και ένα πρακτικό λόγο: πρώτο, η βιομηχανική ανάπτυ
ξη με τις πολλαπλές διασυνδέσεις της αποτελεί τη βάση της γενικότε
ρης οικονομικής ανόδου των περιφερειών και δεύτερο, η ανάλυση διευ
κολύνεται από την ύπαρξη των σχετικών διαχρονικών και διακλαδικών 
στοιχείων για τη βιομηχανία, ενώ η έλλειψη ανάλογων στοιχείων για 
τους άλλους τομείς της οικονομίας εμποδίζει την επέκταση της διερεύ
νησης και σε αυτούς. Η ανάλυση που ακολουθεί σκοπεί στην αξιολό
γηση της φύσης και την εκτίμηση της σχετικής σημασίας ορισμένων 
παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη χωροθετική τοποθέ
τηση των κλάδων της βιομηχανίας στις διάφορες περιφέρειες της χώ
ρας. Μπορεί να δώσει ορισμένες ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία 
στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και να βοηθήσει την οικονομική πολι
τική τόσο από την αξιολόγηση των εξελίξεων του παρελθόντος, όσο 
και από την παροχή ορισμένων νύξεων για τις δυνατότητες της πιο πέ
ρα ανάπτυξης ορισμένων κλάδων σε ορισμένες περιφέρειες. 
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15.2. Μεθοδολογία 

15.2.1. Η φύση των μεθόδων ανάλυσης 

Επειδή σε περιφερειακό επίπεδο είναι δύσκολη ή αδύνατη η εφαρ
μογή μεθόδων και υποδειγμάτων1 ανάλυσης της απασχόλησης και των 
προσδιοριστικών της παραγόντων όμοιων με εκείνες που χρησιμο
ποιούνται για εκτιμήσεις που αναφέρονται στο σύνολο της χώρας, π.χ. 
αντίστροφες συναρτήσεις παραγωγής2, ούτε άλλωστε έχει αναπτυχθεί 
ανάλογη θεωρητική προσέγγιση, επινοήθηκαν άλλες μέθοδοι, οι οποίες 
ουσιαστικά αποτελούν πρακτικούς τρόπους κατανομής της συνολικής 
απασχόλησης μίας χώρας στις γεωγραφικές της υποδιαιρέσεις. Η κατα
νομή αυτή γίνεται με τη βοήθεια συσχετίσεων, κατά διάφορους τρό
πους, των περιφερειακών προς τις αντίστοιχες εθνικές εξελίξεις της 
απασχόλησης. 

Η φιλοσοφία που διέπει αυτή την προσέγγιση είναι, κατά τον 
Sonenblum3, ότι υπάρχει μία γενική τάση σύγκλισης των ευρύτερων 
εξελίξεων των περιφερειών μίας χώρας, όσον αφορά ορισμένα γενικά 
χαρακτηριστικά αυτών, όπως, π.χ., η κατά ηλικία διάρθρωση του πλη
θυσμού, τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ή η κλαδική 
διάρθρωση της απασχόλησης. Ή ακόμη ότι οι επί εθνικού επιπέδου 
επιδράσεις βαρύνουν στις περιφερειακές εξελίξεις και πρέπει να συνυ
πολογίζονται, στην έκταση που αυτό είναι χρήσιμο, προκειμένου να 
μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες4. Οι συσχετίσεις αυτού του εί
δους είναι γενικά τρισδιάστατες και περιλαμβάνουν, πρώτο, συγκρίσεις 
συνολικών μεγεθών μεταξύ περιφέρειας και χώρας, δεύτερο συγκρίσεις 
μεταξύ κλαδικών μεγεθών, ανάμεσα στις περιφέρειες, και τρίτο, συγκρί-

1. Κατά τον Jefferson, G.W., «A Regional Econometric Model of the Northern Ire
land Economy», Scotish Journal of Political Economy, Vol. 25, No 3, November 1978, 
σ. 255, η περιορισμένη εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων σε επίπεδο περιφέ
ρειας οφείλεται τόσο στην έλλειψη στατιστικών δεδομένων, όσο και στην ανυπαρξία 
ακόμη εκλεπτυσμένης θεωρητικής προσέγγισης για την περιφερειακή ανάλυση. 

2. Π.χ. Sonenblum, ό.π., σ. 168. 
3. Sonenblum, O.K., σ. 153. 
4. OECD, 1974, σ. 75. 
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σεις επιμέρους κλαδικών μεγεθών προς κλαδικά ή συνολικά περιφερεια
κά μεγέθη. 

Γενικά οι πιο πάνω συσχετίσεις μπορούν να γίνουν με δύο διαφορε
τικές μεθόδους που ακολουθούν αντίθετη φορά. Η μία μέθοδος είναι 
«επαγωγική» (bottom-up), σύμφωνα με την οποία από την ανεξάρτητη 
εκτίμηση επιμέρους μεγεθών κατά περιφέρεια διαμορφώνονται συνολικά 
μεγέθη, για τη χώρα. Η δεύτερη και πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι 
«επιμεριστική», η οποία κατανέμει στις περιφέρειες εθνικά μεγέθη, ή 
διασπά γενικά σύνολα σε μερικότερα μεγέθη1 (top-down). Η επιμεριστι
κή μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα, γιατί έχει το πλεο
νέκτημα ότι απαιτεί στοιχεία που είναι ευκολότερα διαθέσιμα, ενώ η έλ
λειψη ανάλογων στοιχείων καθιστά πολλές φορές την εφαρμογή της 
επαγωγικής μεθόδου απαγορευτική2. 

Όπως έχει επισημανθεί3, η εφαρμογή αποκλειστικά της μίας ή της 
άλλης μεθόδου περικλείει αδυναμίες, γιατί η μεν επαγωγική μέθοδος 
δεν θέτει κανένα όριο περιορισμού στην εκτίμηση των συνολικών μεγε
θών της απασχόλησης, επειδή βλέπει τη ζήτηση εργασίας μόνο από την 
πλευρά της περιφέρειας, χωρίς να περιορίζεται από γενικότερα περιθώ
ρια συνολικής χρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού της χώρας, 
ακόμη δε αγνοεί τις επιδράσεις της πιθανής μετακίνησης πληθυσμού. 
Αντίθετα, η χρησιμοποίηση της επιμεριστικής μεθόδου, που ξεκινά από 
τους γενικούς περιορισμούς των συνολικών μεγεθών και τα κατανέμει 
σε λεπτομερέστερους κλάδους, βάσει ορισμένων διαρθρωτικών εξελί
ξεων, δεν λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα διακλαδικής μετακίνησης του 
εργατικού δυναμικού, αλλά μόνο η διαπεριφερειακή μετακίνηση πληθυ
σμού θα κάνει τις αναγκαίες διακλαδικές προσαρμογές στην απασχόλη
ση. Τέλος, το γεγονός ότι η επιμεριστική μέθοδος αποτελεί ένα σύστη
μα ή ένα υπόδειγμα «δορυφόρου»4, που προσαρμόζεται στο γενικό υπό-

1. Βλέπε, Sonenblum, ό.π., σ. 173, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει ότι η επιμεριστι
κή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο για την εκτίμηση της περιφερεια
κής κατανομής ενός συνολικού μεγέθους του εργατικού δυναμικού, το οποίο 
προσδιορίζεται κυρίως από δημογραφικούς παράγοντες, ενώ η επαγωγική μέθοδος εί
ναι χρήσιμη για την εκτίμηση της απασχόλησης κατά περιφέρεια βάσει οικονομικών 
παραγόντων, και αθροιστικά για την απασχόληση στο σύνολο της χώρας. 

2. Klein-Glickman, ό.π., σ. 5 και Glickman, ό.π., σ. 2. 
3. Βλέπε Sonenblum, ό.π., σ. 174-175. 
4. Έχει χαρακτηριστεί έτσι από τον Klein and Glickman, ό.π., σ. 4. 
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δείγμα της οικονομίας στο σύνολο της, αγνοεί την επίδραση από τα πε

ριφερειακά προς τα συνολικά μεγέθη που δίνει η επαγωγική μέθοδος. 

Για την εξάλειψη ορισμένων από τις αδυναμίες αυτές συστήνεται η 

χρησιμοποίηση συνδυαστικά και των δύο μεθόδων. 

Στην πράξη υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής1 της 

επιμεριστικής μεθόδου για την εκτίμηση της εξέλιξης της απασχόλη

σης, όπως π.χ. ι) προβολή της τάσης της διάρθρωσης κλάδων ή 

επαγγελματικών ομάδων, όταν υπάρχουν, φυσικά, στοιχεία αρκετά για 

να μπορούν να διαμορφώσουν την τάση κατά περιφέρεια, ιι) προβολή 

της αναλογίας μεταξύ της διάρθρωσης κλάδων ή επαγγελμάτων της πε

ριφέρειας και του συνόλου της χώρας2 και ιιι) προσδιορισμός μίας σχέ

σης μεταξύ μεγέθους της περιφέρειας και της διάρθρωσης της. Η επιμε

ριστική μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί, μεταξύ των άλλων, και κατά την 

εκπόνηση του πέμπτου και έκτου οικονομικού Προγράμματος της Γαλ

λίας για τον υπολογισμό της κατανομής της απασχόλησης και του 

πληθυσμού κατά περιφέρεια3. 

Αν και δέχεται την εμπειρική μαρτυρία ότι η επιμεριστική μέθοδος 

προβολών δίνει τις «πιο βάσιμες προβλέψεις», ο Sonenblum4 αναφέρει 

ότι μία βελτιωμένη παραλλαγή αυτής της μεθόδου είναι η μέθοδος 

«συμμετοχής και απόκλισης»5 (share and shift), που αναφέρθηκε σύντο-

1. Sonenblum, ό.π., σ. 174, Greenberg, et al., ό.π., σσ. 113-114. 
2. Greenberg, ό.π., σ. 398, σ. 403, όπου η μέθοδος χρησιμοποιείται για το προϊόν. 
3. Courbis, R., «The Regina Model: A Regional Model for French Planning», Re

gional Science and Urban Economics, Vol. 9, no 2/3, May/August, 1979, σ. 18. 
4. Sonenblum, ό.π., σ. 152. 
5. Η μέθοδος «συμμετοχής και απόκλισης» έχει χρησιμοποιηθεί και έχει επίσης γί

νει αντικείμενο κριτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταλληλότητα της για προβλέ
ψεις, πολλές φορές στην τελευταία 20ετία. Βλέπε Perloff et al., ό.π. · Sonenblum, ό.π. · 
Brown, J.H., «Shift and Share Projections of Regional Economic Growth: An Empiri
cal Test», Journal of Regional Science, April 1969· Harris, C.C. Jr., McGuire, M.C., 
«Planning Techniques for Regional Development Policy», Journal of Human Resour
ces, IV, Fall 1969· Zimmerman, R., «A. Variant of the Shift and Share Projection 
Formulation», Journal of Regional Science, Vol. 15, No 1, April 1975· Herzog, H.W. 
and Olsen, R,J., «Shift-Share Analysis Revisited: The Allocation Effect and the Stabili
ty of Regional Structure», Journal of Regional Science, Vol. 17, No 3, December 
1977· Berzeg, K., «The Empirical Content of Shift-Share», Journal of Regional Scien
ce, Vol. 18, No 3, 1978· James, F.Jr. and Hughes, J., «A Test of Shift and Share Ana
lysis as a Predictive Device», Journal of Regional Science, Vol. 13, No 2, 1973· Floyd, 
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μα στο κεφάλαιο για τον πληθυσμό, σύμφωνα με την οποία οι μεταβο
λές της απασχόλησης μίας περιφέρειας διασπώνται σε περισσότερες συ
νιστώσες. Η μεταβολή της απασχόλησης ενός κλάδου σε μία περιφέ
ρεια, μεταξύ δύο χρονικών σημείων, εκφράζεται με μία ταυτότητα, η 
οποία ξεχωρίζει τη μεταβολή που θα είχε η απασχόληση, αν εξελισσό
ταν με τον ίδιο ρυθμό που μεταβάλλεται η συνολική απασχόληση (ή η 
συνολική βιομηχανική απασχόληση) της χώρας, όπως στον τύπο Gy = 
EyRx, όπου Rx = η ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης της χώρας 
μεταξύ των ετών t και ι— 1, Ε y = ο αριθμός απασχολουμένων του i 
κλάδου της j περιφέρειας στο έτος βάσης. Ο παράγοντας αυτός δείχνει 
το βαθμό συμμετοχής ενός κλάδου μίας περιφέρειας στη γενική αύξηση 
της απασχόλησης στη χώρα και εκφράζει την επίδραση γενικών παρα
γόντων, άσχετων με το συγκεκριμένο κλάδο στη συγκεκριμένη περιφέ
ρεια, που επηρεάζουν ομοιόμορφα την ανάπτυξη του κλάδου σε όλη τη 
χώρα. Το υπόλοιπο από την πραγματική συνολική μεταβολή της 
απασχόλησης του κλάδου στη συγκεκριμένη περιφέρεια, που μπορεί να 
είναι θετικό ή αρνητικό, εκφράζει το βαθμό που ο κλάδος i στην περι
φέρεια j «αποκλίνει» από τη γενική άνοδο της απασχόλησης, που επη
ρεάζεται δηλαδή από άλλους ειδικούς λόγους, οι οποίοι είτε είναι συνα
φείς με τον κλάδο αυτό σε όλη τη χώρα, είτε είναι εγγενείς στην περι
φέρεια αυτή, είτε τέλος είναι ειδικοί παράγοντες για συγκεκριμένο κλά
δο στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Ο παράγων της «απόκλισης» εκφράζε
ται από Sjj = Eij(Rij— Rx), όπου Ry = η ποσοστιαία μεταβολή 
της απασχόλησης του κλάδου i στην περιφέρεια j . Οι δύο αυτές συνι
στώσες απαρτίζουν τη συνολική μεταβολή της απασχόλησης ενός κλά
δου σε μία περιφέρεια, η οποία δίνεται από τον τύπο Cy = EyRx + Ey 
(Ry — Rx). (Λεπτομέρειες και κριτική της μεθόδου «συμμετοχής και 
απόκλισης» στο παράρτημα αυτού του κεφαλαίου). 

Για τον έλεγχο της σχετικής προβλεπτικής ικανότητας, για την Ελ
λάδα, της μεθόδου συμμετοχής και απόκλισης έναντι άλλων απλούστε
ρων μεθόδων προβολής, που αναφέρθηκαν πιο πάνω, έγιναν πειράματα 
με χρησιμοποίηση κατά εναλλακτικούς συνδυασμούς των στοιχείων 

CF. and Sirmans CF., «Shift and Share Projections Revisited», Journal of Regional 
Science, Vol. 13, No 1, April 1973· Greenberg, ό.π.· Paraskevopoulos, C.C., «The Sta
bility of the Regional-Share Component: An Empirical Test», Journal of Regional 
Science, Vol. II, No 1, April 1971. 
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της βιομηχανικής απασχόλησης κατά διψήφιο κλάδο των ετών 1963, 
1969 και 1973 των αντίστοιχων απογραφών βιομηχνίας - βιοτεχνίας, 
για την προβολή στο έτος 1978 και αντιπαράθεση με τα πραγματικά δε
δομένα για το έτος αυτό. Για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκαν τρεις μέθο
δοι προβολής: 

ι. μέθοδος συμμετοχής και απόκλισης με στοιχεία 1963 και 1973 
χρησιμοποιώντας για την περίοδο 1973-1978 τη διαφορά 
(Rj j-R i x ) της περιόδου 1963-1973. 

ιι. η αναλογία της απασχόλησης του κλάδου i στην περιφέρεια j ως 
προς την απασχόληση του ίδιου κλάδου στη χώρα, στο έτος 
1973: 

Ε y 
E'J = (—~\ E i x 

t+m Vgix/ t+m' 

όπου t = 1973 και t + m = 1978 

tu. ο μέσος όρος της απασχόλησης του i κλάδου στην j περιφέρεια 
των ετών 1963, 1969, 1973, ως προς τα αντίστοιχα μεγέθη της 
χώρας στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε εμφανής τάση στις σχε
τικές εξελίξεις, άλλως χρησιμοποιήθηκε η ανοδική ή καθοδική 
τάση του σχετικού ποσοστού. 

Ε« 

- (*Γ)
 Εί 

E'J = ( ι—λ Κ 1 Χ 

t+m νΤΓίν/ t+m Ε ί 

EJJ+m = η προβαλλόμενη για το 1978 απασχόληση του κλάδου 
i στην περιφέρεια j . 

E t

, x

m =s η συνολική απασχόληση του κλάδου i για τη χώρα το 
1978. 

EJJ, Ε{Χ = αντίστοιχοι μέσοι όροι απασχόλησης (1963, 1969, 
1973) του κλάδου i, στην περιφέρεια j και στη χώρα, 

(χ). 

Τα αποτελέσματα των εναλλακτικών αυτών υπολογισμών δείχνουν 
ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των κλάδων η τρίτη μέθοδος του μέσου ό
ρου ή της τάσης, ανάλογα με την περίπτωση, δίνει μεγέθη πλησιέστερα 
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προς τα πραγματικά μεγέθη απασχόλησης του 1978, σε σύγκριση με τις 
άλλες δύο μεθόδους. 

Γίνεται κατά συνέπεια φανερό ότι τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχι
στον για την υπό εξέταση περίοδο, στηρίζουν την άποψη εκείνη όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, που επιχειρηματολογεί ότι η μέθοδος συμμετο
χής και απόκλισης παρέχει λιγότερο αξιόπιστες προβλέψεις από ό,τι η 
απλούστερη μέθοδος των αναλογικών εξελίξεων μεταξύ περιφερειακών 
και συνολικών μεθόδων. 

15.3. Ανάλυση απασχόλησης με τη μέθοδο 
συμμετοχής και απόκλισης 

15.3.1. Γενικά 

Παρά τις αδυναμίες της μεθόδου συμμετοχής και απόκλισης, όπως 
σκιαγραφώνται στο παράρτημα του κεφαλαίου αυτού, η μέθοδος αποτε
λεί ένα εργαλείο πρακτικό, έστω και ελαττωματικό, για την ανάλυση σε 
αδρές γραμμές των περιφερειακών εξελίξεων της απασχόλησης και 
αποτελεί μία δίοδο στο αδιέξοδο που δημιουργείται, τόσο από την έλ
λειψη θεωρητικής προσέγγισης, όσο και από την ανυπαρξία λεπτομε
ρών και ποικίλων στατιστικών δεδομένων κατά περιφέρεια. Για τους 
λόγους αυτούς, η μέθοδος έχει εφαρμοστεί πάμπολλες φορές, όπως ση
μειώθηκε πιο πάνω, όχι μόνο για την ανάλυση των εξελίξεων του πα
ρελθόντος, αλλά και για προβολές της απασχόλησης στο μέλλον. Στην 
παρούσα μελέτη η μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των 
πρόσφατων εξελίξεων, όχι όμως για προβολές της κλαδικής απασχόλη
σης. Αποφεύγονται έτσι οι αδυναμίες εκείνες της μεθόδου συμμετοχής 
και απόκλισης που αναφέρονται στην ικανότητα της για προβολές, χω
ρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν εισάγονται σφάλματα στις σχετικές 
αξιολογήσεις της ανάλυσης των εξελίξεων του παρελθόντος. 

15.3.2. Διάκριση «συμμετοχής» και «απόκλισης» 

Σύμφωνα με το βασικό τύπο της μεθόδου συμμετοχής και απόκλι
σης Cjj = E y R x + EjjCRjj— Rx) που παρουσιάστηκε προηγουμένως, η 
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συνολική μεταβολή της απασχόλησης ενός κλάδου σε μία περιφέρεια 
μεταξύ δύο χρονικών σημείων διασπάται σε δύο βασικές συνιστώσες. 
Η πρώτη που δίνεται από Ε- R x εκφράζει το βαθμό «συμμετοχής», της 
μεταβολής της απασχόλησης του κλάδου i στην περιφέρεια j στη γενι
κή αύξηση της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης στη χώρα, βάση 
που επιλέγεται εδώ, μπορεί όμως να είναι και διαφορετική μεταβλητή, 
π.χ., η συνολική απασχόληση στη χώρα. Πρακτικά ο όρος αυτός δίνει 
το μέγεθος αύξησης της απασχόλησης του i κλάδου στην j περιφέρεια, 
που θα πραγματοποιόταν αν η απασχόληση του κλάδου αύξανε με τον 
ίδιο ρυθμό της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης της χώρας. Η 
δεύτερη συνιστώσα Ε { (Ry—Rx) δίνει τη διαφορά της αύξησης αυτής, 
από τη συνολική μεταβολή της απασχόλησης του κλάδου i στην περι
φέρεια j («απόκλιση»). 

Σύμφωνα με τις έννοιες αυτές, όταν η αύξηση της απασχόλησης 
ενός κλάδου σε μία περιφέρεια έχει «συμμετοχή» μικρότερη του 100%, 
σημαίνει ότι το υπόλοιπο της αύξησης οφείλεται σε θετική συμβολή ει
δικών συνθηκών της περιφέρειας στην ανάπτυξη του κλάδου. Αντίθετα, 
όταν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη του 100%, τότε σημαίνει ότι οι ει
δικές συνθήκες της περιφέρειας γι' αυτό τον κλάδο συνέβαλαν αρνητι
κά, δηλαδή επηρέασαν μειωτικά την απασχόληση του κλάδου, η οποία 
όμως τελικά αυξήθηκε εξαιτίας γενικών λόγων που επηρεάζουν την 
απασχόληση του κλάδου σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, σε περίπτωση 
συνολικής μείωσης της απασχόλησης ενός κλάδου σε μία περιφέρεια, 
ταυτόχρονα με αύξηση της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης στη 
χώρα, οπότε EyRx > 0, η θετική αυτή επίδραση, που οφείλεται σε γενι
κότερους παράγοντες, αντισταθμίστηκε σε τέτοια έκταση από τους αρ
νητικούς τοπικούς ή ειδικούς παράγοντες στην περιφέρεια, με αποτέλε
σμα τη μείωση της απασχόλησης του κλάδου στην περιφέρεια. 

Η συνισταμένη της συμμετοχής εκφράζει την έκταση της ομοιομορ
φίας της ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, όπως υποστηρίζεται στην αρχι
κή καθιέρωση της μεθόδου (Perloff et al., 1961, σ. 67) ή διαφορετικά, 
τη διαφοροποίηση της ανάπτυξης μεταξύ περιφερειών, την έκταση δη
λαδή της συμμετοχής κάθε περιφέρειας στην εθνική οικονομική ανά
πτυξη. Και από την άλλη μεριά, το υπόλοιπο της μεταβολής εκφράζει 
την περιφερειακή διαφοροποίηση στην ανάπτυξη ενός κλάδου ή του 
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συνόλου της βιομηχανίας σε σύγκριση με τη γενική οικονομική ανά
πτυξη της χώρας1. 

Βάσει του κριτηρίου αυτού, για την καλύτερη ανάλυση της εξέλιξης 
της απασχόλησης κατά περιφέρεια, είναι δυνατό να χωριστούν οι κλά
δοι της βιομηχανίας σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους που στην περίοδο 
1969-1978 είχαν αύξηση της απασχόλησης και εκείνους που είχαν 
μείωση της απασχόλησης τους. Στην πρώτη κατηγορία μπορεί να γίνει 
εν συνεχεία η διάκριση των κλάδων σε κάθε περιφέρεια, όπου οι περι
φερειακές συνθήκες συνέβαλαν θετικά στην αύξηση της απασχόλησης, 
πέρα από την υποτιθέμενη ομοιόμορφη συμβολή της γενικής οικονομι
κής ανάπτυξης, και των κλάδων όπου οι ειδικές περιφερειακές συνθή
κες μείωσαν την αυξητική τάση της απασχόλησης που απορρέει από 
τους γενικότερους παράγοντες. 

Στον Πίνακα 84, στις περιπτώσεις που η ειδική συμβολή των περι
φερειακών παραγόντων ήταν θετική, ταξινομούνται οι κλάδοι, ανάλογα 
με το μέγεθος της περιφερειακής συμβολής, σε τρεις σχετικές ομάδες. 
Είναι φανερό ότι σε καμία από τις τρεις ομάδες δεν υπάρχουν, γενικά, 
ορισμένοι κλάδοι στους οποίους η περιφερειακή συμβολή να είναι πα
ρόμοια σε μέγεθος μεταξύ των περιφερειών, εκτός από τους κλάδους 
30, 34 και 37 που έχουν στις περισσότερες περιφέρειες υψηλού βαθμού 
περιφερειακή συμβολή (67%-100%) στην αύξηση της απασχόλησης. Οι 
τρεις αυτοί κλάδοι είναι οι βιομηχανίες ελαστικών, βασικών μεταλ
λουργικών και ηλεκτρικών μηχανών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι 
σε μερικές περιφέρειες, ο αριθμός των κλάδων στους οποίους περιφε
ρειακοί ειδικοί παράγοντες έχουν μεγάλη συμβολή είναι πολύ μικρός. 
Στην περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς και Νησιών, π.χ., είναι μόνο η 
παραγωγή πετρελαίου και άνθρακος (32) και μεταφορικών μέσων (38), 
ενώ στην περιφέρεια της Θράκης οι κλάδοι είναι επτά. 

Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις η ανάπτυξη των κλάδων φαίνεται 
να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, 67-100% της αύξησης της απασχόλη
σης τους, σε γενικότερους παράγοντες. Οι κλάδοι αυτοί, αν εξαιρεθεί η 

1. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την ελληνική βιομηχα
νία. Βλέπε π.χ. Andrikopoulos, A.A., «Industrial Structure and Regional Change: The 
Case of Greek Economy, 1963-1969», The Greek Review of Social Research, Vol. 32, 
January-April 1978, σσ. 106-116 για την περίοδο 1963-1969, Κόπτη, ό.π., σσ. 116-
136, και Κατοχιανού, ό.π., σσ. 125-146 για τις μεταβολές της περιόδου 1963-1973 και 
1973-1978, κατά κλάδο και κατά νομό. 
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πρώτη περιφέρεια, είναι κυρίως ένας έως τρεις ανά περιφέρεια, διαφορε
τικοί όμως μεταξύ περιφερειών. 

Στην ομάδα των κλάδων όπου η περιφερειακή συμβολή είναι αρνη
τική, αλλά όχι τόσο έντονη ώστε να εξουδετερώσει τη θετική συμβολή 
των γενικότερων συνθηκών που οδηγεί σε αύξηση της συνολικής 
απασχόλησης, υπάρχει σε κάθε περιφέρεια σχετικά μεγάλος αριθμός 
κλάδων, 5-7 ως επί το πλείστον, που διαφοροποιούνται όμως μεταξύ 
των περιφερειών, εκτός του κλάδου ποτών (21) που είναι κοινός για ό
λες τις περιφέρειες πλην της Ζ. 

Τέλος, κλάδοι που είχαν μεταξύ 1969 και 1978 μείωση της απασχό
λησης τους — φθίνοντες κλάδοι — είναι σε άλλες περιφέρειες ολιγάριθ
μοι, 1-3 και σε άλλες περισσότεροι 4-11. Περιφέρειες με σχετικά περισ
σότερους φθίνοντες κλάδους είναι η ΣΤ, η Ζ και η Θ. Ο κλάδος κα
πνού (22) απαντάται σε 6 περιφέρειες, ενώ οι άλλοι φθίνοντες κλάδοι 
διαφέρουν μεταξύ των περιφερειών. 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές μεταξύ των περιφερειών αναφορικά με 
τους κλάδους όπου υπάρχει μεγάλη συμβολή περιφερειακών παραγόν
των στην ανάπτυξη τους, μικρή συμβολή ή ακόμη αρνητική συμβολή, 
αν και είναι χρήσιμες, γιατί δίνουν ορισμένες προκαταρκτικές και αδρές 
νύξεις για τη φύση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
των κλάδων κατά περιφέρεια, δεν μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε 
ορισμένα γενικότερα συμπεράσματα, χωρίς να διερευνηθούν διεξοδικά 
οι ειδικότερες συνθήκες και το είδος της παραγωγής κάθε κλάδου σε 
κάθε περιφέρεια, θέμα που είναι έξω από το αντικείμενο της παρούσας 
ανάλυσης. 

Ένα βήμα πιο πέρα και η περιφερειακή συμβολή — η απόκλιση — 
μπορεί να διαιρεθεί σε δύο συνιστώσες, σε μία προσπάθεια εντοπισμού 
και ταυτοποίησης των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτή την απόκλι
ση. Η μία συνιστώσα ενσωματώνει την επίδραση της «κλαδικής διάρ
θρωσης» (industry mix) της απασχόλησης του κλάδου στη χώρα στην 
απασχόληση του κλάδου στην περιφέρεια και η άλλη την «ανταγωνι
στική επίδραση» (competitive effect), που έχει η περιφέρεια j στον κλά
δο i σε σχέση με την απασχόληση του κλάδου στη χώρα. Με άλλα λό
για οι ειδικοί παράγοντες μπορεί να αναφέρονται στην έμφαση που δί
νει μία περιφέρεια σε ένα κλάδο (κλαδική διάρθρωση) ή στη σχετική 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου στην περιφέρεια, σε σχέση με τις άλλες 
περιφέρειες της χώρας. Για την ανάλυση αυτή χρειάζεται η επέκταση 
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της ταυτότητας συμμετοχής και απόκλισης, έτσι ώστε ο όρος της από
κλισης να διασπαστεί σε δύο τμήματα ως εξής: 

E i j (Ri j ~ R x ) = E i j (Rix - R x ) + E i j (Ri j ~~ Rix) 

όπου 

Ey (R i x — Rx) = η επίδραση της κλαδικής διάρθρωσης 

Ε·· (Rjj — R i x) = ανταγωνιστική επίδραση. 

Με άλλα λόγια η επίδραση της κλαδικής διάρθρωσης Ey(R i x— Rx) 
και ειδικότερα η διαφορά (R i x — Rx), εκφράζει την αυξανόμενη ή μειού
μενη σημασία που αποκτά διαχρονικά ο κλάδος i στη συνολική 
απασχόληση της χώρας. Η εξέταση της μεταβολής της «κλαδικής 
διάθρωσης» για μία περιφέρεια έχει την έννοια της διερεύνησης αν η 
σχετική σημασία του κλάδου για την περιφέρεια μεταβάλλεται, όπως 
και η σχετική σημασία του κλάδου για τη χώρα ολόκληρη. Η σχετική 
αυτή μεταβολή μπορεί να οφείλεται σε γενικότερους παράγοντες που 
αλλάζουν τη διάρθρωση της απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες, αλ
λά βέβαια και σε τυχαίους περιφερειακούς παράγοντες. 

Από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τη βιομηχανία, μπορεί να 
διαπιστωθεί ότι η μεταβολή τη διάρθρωσης της απασχόλησης μεταξύ 
1969 και 1978 έχει ως εξής για ολόκληρη τη χώρα (Πίνακας 85). Οι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 85 

Μεταβολή σχετικής σημασίας των κλάδων της βιομηχανίας στη συνολική 
βιομηχανική απασχόληση της χώρας (για όλη τη χώρα) 

Κατηγορίες Κλάδοι 

Κλάδοι αυξανόμενης σημασίας 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 
( R i x - R x ) > 0 

Κλάδοι φθίνουσας σημασίας 20, 21, 22, 25, 26, 28, 33, 35, 36, 39 
( R i x - R x ) < 0 

Παρατήρηση: Στους κλάδους αυξανόμενης σημασίας η μέγιστη απόκλιση (RjX — RJ 
είναι 45,8 ποσοστιαίες μονάδες και στους κλάδους φθίνουσας σημασίας 
—59,8 ποσοστιαίες μονάδες. 
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κλάδοι που έχασαν σημασία, δηλαδή (Rjx — R x) < 0 ήταν οι κλάδοι δια
τροφής, ποτών και καπνού, ξύλου και φελλού, επίπλων, εκδόσεων και 
λοιπών βιομηχανιών, από τους οποίους μάλιστα εκείνοι του καπνού, 
του ξύλου και φελλού, σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι άλλοι βιομηχανικοί 
κλάδοι είχαν αύξηση της συμμετοχής τους στη βιομηχανική απασχόλη
ση της χώρας σε εθνικό επίπεδο. Από αυτή την κατηγορία αυξημένη 
σημασία απόκτησαν οι κλάδοι των ελαστικών, χημικών παραγώγων πε
τρελαίου, βασικών μεταλλουργικών, ηλεκτρικών μηχανών και μεταφο
ρικών μέσων και σε μικρότερο βαθμό οι υπόλοιποι επτά κλάδοι. 

Σε περιφερειακό επίπεδο δεν φαίνεται να υπάρχουν κλάδοι κοινοί 
αυξημένης σημασίας σε όλες τις περιφέρειες, αν και υπάρχουν ορισμέ
νοι, όπως οι 23, 30 και 37, που συναντώνται σε πολλές περιφέρεις. Κά
θε περιφέρεια, ανάλογα με τις δικές της ειδικές συνθήκες, έχει αναπτύ
ξει σχετικά ταχύτερα διαφορετικούς κλάδους από ό,τι άλλες περιφέρειες 
(Πίνακας 86). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι μερικές περιφέρειες, ό
πως η Θεσσαλία (Δ), Ανατολική Μακεδονία (Ε) και η Θράκη (Η) έχουν 
μεγάλο αριθμό κλάδων αυξανόμενης σημασίας, προφανώς λόγω γενικό
τερων ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης των περιφερειών αυτών, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγεται και η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης 
που κατά καιρούς ευνόησε τις περιφέρειες αυτές, ενώ άλλες περιφέ
ρειες, όπως η Κρήτη (ΣΤ), η Ήπειρος (Ζ) και Νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου (Θ), ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες, έχουν μόνο μικρό αριθμό κλά
δων αυξανόμενης σημασίας. 

Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα κοινών 
φθινόντων κλάδων σε πολλές περιφέρειες της χώρας, όπως οι 22, 27, 
34 (στις πιο πολλές περιφέρειες δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα 
στον κλάδο 34), 35 και 38. Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν σε κάθε περιφέ
ρεια, εκτός των περιφερειών Α και Β, 1-4 κλάδοι εξαιρετικά αυξημένης 
σημασίας (Ry—R x) > 100, διαφορετικοί όμως σε κάθε περίπτωση, 
εκτός του κλάδου 30 που εμφανίζεται στις 6 περιφέρειες. Υπάρχουν 
επίσης και κλάδοι δραστικά φθίνουσας σημασίας σε 4 μόνο περιφέρειες, 
στις 3 από τις οποίες εμφανίζεται ο κλάδος 32. 

Όσον αφορά τώρα τη σχετική «ανταγωνιστική επίδραση» μίας περι
φέρειας στην αύξηση της απασχόλησης σε ένα κλάδο εκφράζεται, όπως 
σημειώθηκε, από το (Ry— R i x), τη διαφορά δηλαδή του ρυθμού μεταβο
λής της απασχόλησης του i κλάδου στην j περιφέρεια και του ρυθμού 
μεταβολής της απασχόλησης του ίδιου κλάδου στη χώρα. 

297 



00 

< 
< 
Ζ 

g 

t o 00 

t 2 

= ρ 

a I 
r< C 

> a 
a a 
Ö u> 

i ? 
Q . ** 

• * ,— 

| £ 
°- j? 
κ > 

2; "S 
3 κ 

t O Ö 

îs 

£ ft 
> ο 
2- Q-
2 κ 

m. 
F 3 
S £ 
=L 

Ό > 
a 

H 

ο A 

< 2 

a f. s 

Ili 
* ·*! S 

< w <« 

C i (N <N 

Ο •» —" Ο 
rn <N c i m 

r- oC <o ^o 

Γ- - τ — oo 
r*°ì c 4 m o j 

Ο Ο **ϊ ^o 
η N M r i 

r-* σ^ * oC 

0~, V-> 

r*% r J 

O r o 

Ο r~ o\ 
m m rsi 

o Î ^ * r i m 
m Ν Ν M 

^ * o C d 
<N r*i m <N 

r- m ο 
m r-j c i 

© " <N «o © 
m r<ì m f S 

^ *-î Tt od 
m η Ν η 

<N P I 

Γ-" oC OO 
η »N r i 

r i d f i 
P i P I I N 

t - -<r NO 

Tt α - " 
fN (Ν m 

Ο m © OD 

m Ν Ν rt 

~H Γ -

Ρ Ι m 

d » « 
M M η 

Ο ON P i t -

(Ν ^ vf « « 
Π Ν (Ν Ν (N 

^ VC Ο M θ ί 
<N m e * P I f s 

r - « «n <n « 
p> f*i P Ì r-i r-i 

Ο w t ' « η 
η r s (Ν r J η 

V - H ' ΟΛ d oo 
P Ì r*-> m r * (N 

r* © P I 
M η (S 

r- o> P I 

P I <N m 

rî » -^ 
P I Ρ Ί ( N 

Ο r - s o 
P I m <Ν 

P i ON VC 
CM (Ν η 

ι ί d « Μ 
Μ Ν (NI Ν 

Γ - NO 

<Ν IN 

r i »η co 

ο 
m 

r*1 

Ö 

ΓΜ 

P i 
m 

r-t 

Ο 

Γ -

co' 
P I 

ö 

oo 
P I 

ο 

ο 

o c 
P I 

c i 

Ρ > 

OC 
( Ν 

-

rn 

Γ<1 
CS 

r n 

N O 
ΓΝ 

Ρ * 

Ρ ) 

r -

Ν θ 

Μ NO 
(Ν C4 

»ο ο> 
(Ν P I 

ο Ρ Γ 
< Ν m 

P i NO 

ΓΝ) Γ Λ m Ν 

h η ΟΑ 

P I r s P I 

θ" r i νί 

i s η η 

r ^ σΓ oo" 
ΓΛ ( S ro 

Ν ο" r i -
P i rr> Γ4 <N 

ΓΝ» «Ν 

ο « η ο 
Π ί Ν ( S 

r - j 

r -

* 

»ο 
(Ν 

Τ ' 

ΓΜ 

Ο 

r i 

( Ν 

< Ν 

Γ ^ 

Ο 

O l 

« ο 

m 

O ) 

r i 

r* 

ο 

CM 

Ο 
IN 

r ^ j 

ri V 

Γ * r- r- NO 

P I η Ν Ν 

^ ' Ο o> rn 
P I P I P I Ν 

o d ^f oo v T 

w 
oO 

Ο 

•Ο 

Ο 

•α 

S 

3 
IO 

ν 

> a H 

•r 
η 

Β 

S 

Ο 

Γ! 

CL 

V 

8. 

I 
a 

«p 
Ü 

>· 
•< 

298 



Κατά μία ερμηνεία1, όταν η διαφορά αυτή είναι θετική 
(Rjj — R i x) > 0, υπάρχει «περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» της 
περιφέρειας j στον κλάδο i, ενώ όταν η διαφορά είναι αρνητική 
(Rjj — R i x) < 0, η περιφέρεια έχει για τον κλάδο αυτό ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα, σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες (με το μέσο όρο της 
χώρας). 

Κατ' αναλογία με την προηγούμενη ταξινόμηση κλάδων αυξανόμε
νης και μειούμενης σημασίας, όπως ορίζεται από τον πρώτο όρο της 
διάσπασης της «απόκλισης» στον Πίνακα 86, παρουσιάζεται επίσης η 
ταξινόμηση των 20 κλάδων της βιομηχανίας κατά περιφέρεια, σύμφωνα 
με το περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, όπως 
ορίζεται από το δεύτερο όρο της διάσπασης της «απόκλισης». 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 86, δεν υπάρχουν κλάδοι περιφε
ρειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που να είναι κοινοί σε όλες 
ανεξαιρέτως τις περιφέρειες. Μόνο ο κλάδος 30 έχει σχεδόν αυτή την 
ιδιότητα, με εξαίρεση την πρώτη περιφέρεια. Κοινοί κλάδοι με αυτή 
την ιδιότητα υπάρχουν ακόμη ο 23 σε 6 περιφέρειες, ο 37 σε 6 περιφέ
ρειες, ο 26 σε 5 περιφέρειες, ο 28 σε 5 περιφέρειες, ο 32 σε 5 περιφέ
ρειες και ο 33 σε 5 περιφέρειες. Σε ορισμένες από τις περιφέρειες υπάρ
χει, από την άλλη μεριά, σημαντικός αριθμός κλάδων που έχουν περι
φερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 
(Δ) και της Ανατολικής Μακεδονίας (Ε) από 14 κλάδοι στην καθεμία 
που καλύπτουν αντίστοιχα το 81% και 85% της βιομηχανικής τους 
απασχόλησης, στη Θράκη (Η) 12 κλάδοι, στις περιφέρειες Α, Β και Γ 
9-10 κλάδοι. Από την άλλη πλευρά η περιφέρεια της Ηπείρου (Ζ) και 
των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (Θ) έχουν 5 και 2 κλάδους, αντί
στοιχα, με περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βέβαια το εύλογο 
ερώτημα που προκύπτει, το οποίο άλλωστε είναι ερώτημα σε κάθε οικο
νομική ανάλυση των εξελίξεων του παρελθόντος, είναι αν οι παρατη
ρούμενες τάσεις θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Στο ερώτημα αυτό έχει 
δοθεί η απάντηση2, ότι ένας τρόπος αξιολόγησης είναι να διερευνηθεί 
αν η αύξηση της απασχόλησης σε μία περιφέρεια παρουσιάζεται γενικά 
σε αναπτυσσόμενους ή φθίνοντες κλάδους. Η πρώτη περίπτωση 

1. Βλέπε Esteban-Marquillas, J.M., «Shift and Share Analysis Revisited», Regional 
and Urban Economics, Vol. 2, No 3, October 1972. 

2. Βλέπε Jackson, ό.π., σ. 97. 
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προοιονίζεται τη συνέχιση της ανάπτυξης της περιφέρειας και στο μέλ
λον. 

Το κριτήριο του περιφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 
που αναφέρεται στο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης ενός κλάδου σε 
μία περιφέρεια σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του κλά
δου για τη χώρα ολόκληρη, συνδέεται με τη γενικότερη ωφέλεια που 
προκύπτει για τη χώρα από την τοποθέτηση του κλάδου εκεί όπου 
υπάρχει σχετικό πλεονέκτημα. Δεν συνδέεται όμως αναγκαστικά και με 
την απόλυτη αύξηση της ωφέλειας για την περιφέρεια, γιατί μπορεί να 
υπάρχουν σε αυτήν άλλοι κλάδοι με εντονότερο ανταγωνιστικό πλεονέ
κτημα σε σχέση με όλους τους άλλους κλάδους της περιφέρειας. 

Κατ' ακολουθία για την αξιολόγηση της γενικότερης σημασίας ενός 
κλάδου τόσο για τη χώρα, όσο και αποκλειστικά για μία περιφέρεια, εί
ναι σκόπιμο, αντίστοιχα με το περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτη
μα ενός κλάδου για τη χώρα, που απεικονίζεται με τη διαφορά 
(Rj — R i x) > 0, να οριστεί ότι μία περιφέρεια έχει διακλαδικό ανταγωνι
στικό πλεονέκτημα σε ένα κλάδο σε σχέση με τους άλλους κλάδους 
της, αν (R- — R:) > 0, άσχετα αν ταυτόχρονα έχει ή δεν έχει και διαπε
ριφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον κλάδο αυτό. Η διάκρι
ση αυτή είναι πολύ χρήσιμη, γιατί από την αξιολόγηση και ιεράρχηση 
του βαθμού ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου, ταυτόχρονα από την 
εθνική και την περιφερειακή σκοπιά, διαφωτίζεται η σχετική διαφορετι
κή σημασία του κλάδου για μία συγκεκριμένη περιφέρεια και για ολό
κληρη τη χώρα. 

Πέρα από την επίδραση τη «κλαδικής διάρθρωσης» και την «αντα
γωνιστική επίδραση, όπως ορίζονται από τη μέθοδο «συμμετοχής και 
απόκλισης», ένα παραπροϊόν από την προσέγγιση αυτή αναφέρεται 
στην «ειδίκευση» που έχει μία περιφέρεια σε ορισμένους κλάδους. Σύμ
φωνα με τους Esteban-Marquillas, μία περιφέρεια μπορεί να θεωρηθεί ό
τι ειδικεύεται στην απασχόληση ενός κλάδου αν ισχύει η έκφραση 

E i j - E j ( ^ - ) > ° 

και δεν ειδικεύεται στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή < 0. 
Όπου 

Ε- = η απασχόληση του κλάδου i στην j περιφέρεια στο έτος βάσης 
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Ej = η συνολική απασχόληση στην περιφέρεια j (στην περίπτωση 
μας η συνολική βιομηχανική απασχόληση της περιφέρειας) 

E ix = η συνολική απασχόληση του κλάδου i στη χώρα και 

ΕΧ = η συνολική απασχόληση στη χώρα (στην περίπτωση μας συ
νολική βιομηχανική απασχόληση) 

Με απλά λόγια, ο τύπος αυτός δείχνει τη θετική ή αρνητική διαφο
ρά της απασχόλησης του κλάδου i στη j περιφέρεια σε σχέση με την 
απασχόληση που θα είχε ο κλάδος στην περιφέρεια, αν η συμμετοχή 
του στο σύνολο της απασχόλησης της περιφέρειας ήταν ίση με τη συμ
μετοχή του κλάδου ολόκληρου στη συνολική βιομηχανική απασχόλη
ση της χώρας. Η διαφορά αυτή είναι συνεπώς η απόρροια των ειδικών 
συνθηκών της περιφέρειας, που οδηγεί ουσιαστικά στη σχετική έμφαση 
ή εξειδίκευση του κλάδου ή την έλλειψη της στη συγκεκριμένη περιφέ
ρεια. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κριτήριο αυτό της εξειδίκευσης μίας πε
ριφέρειας είναι στατικό, αναφέρεται δηλαδή στην κατάσταση που υπάρ
χει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, σε αντίθεση με τα προηγούμε
να δύο κριτήρια, της κλαδικής διάρθρωσης και της ανταγωνιστικής επί
δρασης που χαρακτηρίζουν τους κλάδους και τις περιφέρειες στη δυνα
μική τους εξέλιξη. 

Ανακεφαλαιώνοντας την ανάλυση που έγινε με βάση τη μέθοδο 
συμμετοχής και απόκλισης και τις προεκτάσεις της, διαπιστώνεται ότι 
αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο απλό εργαλείο πολλαπλών αξιολογήσεων 
της εξέλιξης της κλαδικής διάρθρωσης της απασχόλησης κατά περιφέ
ρεια και συμβάλλει σε μία προκαταρκτική κατανόηση της φύσης και 
της έντασης των γενικότερων παραγόντων μεταβολής της κλαδικής 
απασχόλησης κατά περιφέρεια. Στον Πίνακα 86 συνοψίζονται οι υπο
λογισμοί που προκύπτουν από τα πιο πάνω κριτήρια, που εκφράζουν 
τις σχετικές μεταβολές της κλαδικής απασχόλησης κατά περιφέρεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ» 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται ουσιαστικά σε μια ταυτότητα η οποία 
διασπά, κατά ένα μηχανιστικό μάλλον παρά ουσιαστικό τρόπο, τη μετα
βολή ενός μεγέθους σε επιμέρους συνιστώσες. Ονομάζοντας R x την πο
σοστιαία μεταβολή της απασχόλησης της χώρας μεταξύ των δύο ετών 
και Ejj τον αριθμό των απασχολουμένων του i κλάδου της j περιφέρειας 
στο έτος βάσης, τότε ο τύπος Ο« = EyR,. εκφράζει την μεταβολή που 
θα είχε η απασχόληση στην περιφέρεια j , αν εξελισσόταν με το ρυθμό 
μεταβολής της συνολικής απασχόλησης (ενός κλάδου ή της χώρας). 
Ουσιαστικά η συνιστώσα αυτή, της συνολικής μεταβολής της απασχό
λησης, αντιπροσωπεύει την επίδραση στη συνολική μεταβολή της 
απασχόλησης γενικών παραγόντων που δεν έχουν άμεση σχέση με τις 
συνθήκες ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου παραγωγής στη συγκε
κριμένη περιφέρεια, αλλά είναι απόρροια γενικότερων επιπτώσεων που 
είναι ομοιόμορφες στην ανάπτυξη του κλάδου σε όποια περιφέρεια και 
αν βρίσκεται. 

Το υπόλοιπο από τη συνολική μεταβολή της απασχόλησης που δί
νεται από τον τύπο Sy « Ε- (Ry — Rx), όπου R-. είναι η ποσοστιαία με
ταβολή της απασχόλησης του κλάδου i στην περιφέρεια j , εκφράζει την 
«απόκλιση» του κλάδου i στην περιφέρεια j από την ομοιόμορφη μετα
βολή της απασχόλησης, που οφείλεται σε ειδικούς παράγοντες, που 
αφορούν είτε τον κλάδο σε όλη την χώρα είτε τη συγκεκριμένη περιφέ
ρεια. 

Κατά συνέπεια η συνολική μεταβολή της απασχόλησης του κλάδου 
i στην περιφέρεια j δίνεται από Cy = EyR x + Ey (Ry —R x ) . 

H «απόκλιση» γίνεται παραπέρα προσπάθεια να αναλυθεί σε περισ
σότερες συνιστώσες, ώστε να μπορεί να εξειδικεύσει τη σχετική σημα
σία διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση της με
ταβολής της απασχόλησης μεταξύ κλάδων και περιφερειών. Κατά μία 
πιο πρόσφατη διατύπωση1, η διάσπαση της μεταβολής της απασχόλη-

1. Herzog-Olsen, ό.π., σ. 442. 
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σης που οφείλεται σε απόκλιση από τη γενικότερη εξέλιξη της απασχό
λησης, αποτελείται από δύο επιμέρους κατηγορίες παραγόντων. Η πρώ
τη διαφοροποιεί την εξέλιξη του κλάδου στη χώρα από τη γενική εξέλι
ξη της απασχόλησης όλων των κλάδων και απομονώνει τη σχετική ση
μασία που έχει ο κλάδος σε εθνικό επίπεδο, My = Ejj(Rix— Rx). Οι πα
ράγοντες αυτοί συνιστούν το «σχετικό βάρος» του κλάδου i, την «κλα
δική διάρθρωση» της απασχόλησης στο σύνολο των κλάδων της οικο
νομίας (industry mix). Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων «συμπληρώ
νει» την προηγούμενη στην ταυτότητα και δείχνει τη σχετική «ανταγω
νιστική θέση» (competitive effect) του κλάδου σε περιφερειακό επίπεδο, 
αναφορικά με την εξέλιξη της απασχόλησης του κλάδου αυτού σε εθνι
κό επίπεδο, δηλαδή C^= E»(R»— R^). 

Αναφορικά με τη σχετική ανταγωνιστική θέση του κλάδου όμως, 
παρατηρείται1 ότι αυτή δεν οφείλεται μόνο στο δυναμισμό του κλάδου 
σε μία περιφέρεια, αλλά και στο βαθμό συγκέντρωσης της απασχόλη
σης σε αυτό τον κλάδο σε μία περιφέρεια, πράγμα που σχετίζεται κατά 
συνέπεια και με το σχετικό βάρος του κλάδου στο σύνολο της οικονο
μίας. 

Για την εξάλειψη της αλληλεξάρτησης των δύο αυτών επιδράσεων, 
προεκτείνεται ακόμη η ταυτότητα των μεταβολών της απασχόλησης 
απαλλάσσοντας2 την ανταγωνιστική θέση του κλάδου από την επίδρα
ση που προσδίδει ο βαθμός συγκέντρωσης. Προστίθεται, κατά συνέ
πεια, ένας ακόμη παράγοντας στην ταυτότητα, που δείχνει την έκταση 
όπου μία περιφέρεια εξειδικεύεται στους κλάδους που έχει ανταγωνιστι
κό πλεονέκτημα. 

Cü = E u ( R y - R l a ) + ( E ü - E u ) (R i i -R i x ) = Cü + aü 

E. 
όπου Êj- = Ej (——) και Ej = συνολική απασχόληση περιφέρειας j . 

Ε Χ 

Έτσι, Êjj είναι το μέγεθος της απασχόλησης του κλάδου i στην περιφέ
ρεια j στο έτος βάσης, που θα είχε διαμορφωθεί, αν η διάρθρωση της 

1. Herzog-Olsen, ό.π., σ. 444 που αναφέρεται στον Rosenfeld, Economique Ap
pliquée, 1959, σσ. 531-534. 

2. Esteban-Marquillas, ό.π. 
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απασχόλησης στην περιφέρεια j κατά κλάδο ήταν όμοια με εκείνη της 
χώρας ολόκληρης. Αυτό εξουδετερώνει την επίδραση του διαφορετικού 
βαθμού συγκέντρωσης του κλάδου σε μία περιφέρεια, ώστε ο παράγον
τας Êjj (Rjj — Rix) να εκφράζει την πραγματική σχετική ανταγωνιστική 
ικανότητα του κλάδου στην περιφέρεια. Κατά συνέπεια ο όρος 
(Ejj—Êjj) εκφράζει με τη σειρά του το βαθμό ειδίκευσης της περιφέ
ρειας j στον κλάδο που έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Συνοψίζοντας, η μεταβολή της απασχόλησης (Ε^— Eyt_1) του κλά
δου i στην περιφέρεια j μεταξύ των ετών t και t—1 μπορεί να αναλυθεί 
ως εξής: 

όπου: 

G i j = E i jR x 

D u = O e + M u + C u + ai j 

μεταβολή 
κούς λόγους: παράγων «συμμε
τοχής». 

My = Ejj (R i x — R x) μεταβολή που οφείλεται στην 
κλαδική διάρθρωση απασχόλη
σης στη χώρα 

E i x ν μεταβολή που οφείλεται στην 
Cy = Ej (-=—) (^i j — Rix) ανταγωνιστικότητα του κλάδου 

Ε, 
στην περιφέρεια 

Ε 
ay = { E y - E j ( _ — ) \ (Ry-Rj,) μεταβολή που οφείλεται στο 

Ε Χ βαθμό εξειδίκευσης κλάδου στην 
περιφέρεια. 

Η παραπάνω εξίσωση χρησιμοποιήθηκε στη μορφή αυτή από τους 
Herzog και Olsen για την ανάλυση της απασχόλησης 34 κλάδων μίας 
περιφέρειας των ΗΠΑ, για την αξιολόγηση της μεταβολής τους μεταξύ 
1960 και 1970. 

Σύμφωνα με τους Esteban και Marquillas1, η περιφέρεια θεωρείται 
ότι ειδικεύεται στον κλάδο i αν Ε^ — Ej ( E i x / E x ) > 0, και έχει ανταγωνι-

1. O.K., σσ. 251-252. 
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στικό πλεονέκτημα αν (Ry — Rix) > 0, ή ανταγωνιστικό μειονέκτημα αν 
( R y - R i x ) < 0 . 

Η αξία της μεθόδου αυτής στη μορφή που εμφανίζεται πιο πάνω, 
αλλά ακόμη περισσότερο στην προηγούμενη απλούστερη μορφή της, έ
χει σχολιαστεί και κατακριθεί τόσο ως εργαλείο ανάλυσης των εξελί
ξεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, αλλά πολύ περισσότε
ρο ως μέθοδος προβολής ή πρόβλεψης οικονομικών μεγεθών. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, επιχειρηματολογείται1 ότι η φύση της μεθό
δου ως ταυτότητας δεν εκφράζει συμπεριφορά για την οποία θα χρεια
ζόταν κάποια θεωρητική βάση, που να εξηγεί τη σημασία των παραγόν
των της ταυτότητας που συνιστούν την συνολική μεταβολή. Ιδιαίτερα 
το μέρος εκείνο της μεταβολής στην απασχόληση μίας περιφέρειας με 
την οποία χρεώνεται (charged) η περιφέρεια — αυτό που ονομάζεται 
«απόκλιση» — δεν έχει καμία θεωρητική εξήγηση. Αναφορικά με την οι
κονομική σημασία του παράγοντα της απόκλισης, υποστηρίζεται εξάλ
λου ότι ούτε για τον παράγοντα αυτό ούτε και για εκείνο της συμμετο
χής μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τη συγκεκριμένη οικονομική συμπερι
φορά που τους διαμορφώνει, και η οποία μπορεί να υπαγορεύεται από 
τις συνθήκες προσφοράς, ζήτησης, τεχνολογικών μεταβολών, χωροθέ-
τησης επιχειρήσεων κ.ο.κ. 

Μία άλλη επίκριση2 για την έλλειψη θεωρητικής προσέγγισης που 
καταλογίζεται στη μέθοδο, αναφέρεται στο γεγονός ότι τα διάφορα πο
σοστά μεταβολής R μεταξύ t και t—1 σταθμίζονται πάντοτε με το από
λυτο μέγεθος της απασχόλησης του έτους βάσης Ει* ρ πράγμα που 
δεν λαμβάνει υπόψη τη διαχρονική μεταβολή στη διάρθρωση της 
απασχόλησης κατά κλάδο στην περιφέρεια. 

Αναφορικά με την καταλληλότητα της μεθόδου για τη διατύπωση 
προβολών ή προβλέψεων, παρατηρείται ότι η βασική υπόθεση που 
απαιτείται να γίνει για την προβολή είναι ότι ο παράγοντας της σχετι
κής ανταγωνιστικότητας του κλάδου σε επίπεδο περιφέρειας παραμένει 
σταθερός, ότι δηλαδή (Ry —R ix) = C πράγμα που στην πραγματικότη
τα μπορεί να μη συμβαίνει. Τα επιχειρήματα γενικότερα, που εγείρονται 
για την υποστήριξη αυτής της θέσης, αλλά και αντίθετα, ότι δηλαδή ο 

1. Houston, D.B., «The Shift and Share Analysis of Regional Growth: A Critique», 
The Southern Economic Journal, Vol. XXXIII, No 4, April 1967, σσ. 578-579. 

2. Herzog-Olsen, ό.π., σ. 443. 
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ανταγωνιστικός παράγοντας παραμένει σταθερός, αντλούνται από την 
ανάλυση των πραγματικών εξελίξεων της απασχόλησης, ιδίως στις 
ΗΠΑ1. 

Αναφορικά με την ευαισθησία της μεθόδου κατά την εφαρμογή της, 
παρατηρείται2 ότι αυτή δεν δίνει συνεπή αποτελέσματα σε διαφορετι
κούς βαθμούς ανάλυσης των κλάδων. Για μία περιφέρεια, όσο μεγαλώ
νει ο αριθμός των κλάδων, ο παράγοντας της ανταγωνιστικότητας θα 
τείνει να εξαφανιστεί και επομένως τα αποτελέσματα εφαρμογής της με
θόδου σε διαφορετικές περιπτώσεις δεν είναι ομοιόμορφα. Άλλες εμπει
ρικές δοκιμασίες της μεθόδου δείχνουν τη διαχρονική αστάθεια του αν
ταγωνιστικού παράγοντα, με αποτέλεσμα οι σχετικές εκτιμήσεις να εί
ναι μικρότερης αξιοπιστίας από εκείνες που δίνουν άλλες απλούστερες 
μέθοδοι, όπως η προβολή της απασχόλησης ενός κλάδου σε μία περι
φέρεια με τον ιστορικό ρυθμό ανάπτυξης, ή τον προβαλλόμενο ρυθμό 
ανάπτυξης ολόκληρου του κλάδου για τη χώρα3. Η άποψη αυτή αντι
κρούεται4 από άλλη εμπειρική ανάλυση που βρίσκει ότι ο συντελεστής 
ανταγωνιστικότητας είναι διαχρονικά σταθερός, ιδιαίτερα όταν πρόκει
ται για ευρύτερες περιφερειακές ή κλαδικές ομάδες και μπορεί επομέ
νως να χρησιμοποιηθεί ή μέθοδος για προβολές. Εξάλλου το 1973 οι 
James και Hughes5 δοκιμάζοντας τη μέθοδο βρήκαν ότι η προβολή βά
σει σταθερού ανταγωνιστικού παράγοντα αποτελεί, προκειμένου περί 
διψήφιων βιομηχανικών κλάδων, «στην πλειονότητα των κλάδων ένα 
καλύτερο προβλεπτικό εργαλείο» από άλλες απλούστερες μεθόδους. 
Διατυπώνουν όμως ορισμένες επιφυλάξεις, ιδίως όταν πρόκειται για μα
κροχρόνιες προβολές και συνιστούν φρόνιμη και προσεκτική χρησιμο
ποίηση της μεθόδου. 

Οι Floyd και Sirmans6 (1973) προσπαθούν να ελέγξουν το συμπέρα
σμα του Brown χρησιμοποιώντας «περισσότερο αντιπροσωπευτικά και 

1. Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί για αναλύσεις και προβλέψεις σε πολλές εμπει
ρικές εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρεται ο Οργανισμός Λιμένος Νέας Υόρκης, το 1966, 
η Υπηρεσία Περιφερειακού Προγράμματος το 1967 και το Συμβούλιο Υδάτινων Πό
ρων το 1972 (Βλέπε Zimmerman ό.π.). 

2. Houston, ό.π., σσ. 579-581. 
3. Brown, ό.π., σ. 9. 
4. Paraskevopoulos, ό.π., σσ. 107-112. 
5. Ό.π., σσ. 229 και 231. 
6. Ό.π., σ. 115. 
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πλήρη στοιχεία» και καταλήγουν στο ότι η τεχνική της συμμετοχής και 
απόκλισης ναι μεν απαιτεί ορισμένες τροποποιήσεις για να χρησιμο
ποιηθεί για προβολές της απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο, δεν 
δέχονται όμως την κατηγορηματική απόρριψη της μεθόδου. 

Τέλος, δοκιμές με διάφορες μεθόδους προβολής, όπως σταθερή ανα
λογία απασχόλησης/πληθυσμού, σταθερού ποσοστού πληθυσμού, στα
θερού ποσοστού απασχόλησης, σταθερού ποσοστού απασχόλησης με 
προσαρμογή για τη μεταβολή πληθυσμού, καθώς επίσης και με τροπο
ποιημένη μορφή της μεθόδου συμμετοχής και απόκλισης, που απαιτεί 
όμως διαχρονικά δεδομένα, δείχνουν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα δί
νει η τελευταία παραλλαγή της μεθόδου, αλλά και τα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή της απλής μεθόδου συμμετοχής και απόκλισης λίγο 
διαφέρουν1. 

Μία διαφορετική προσέγγιση2 για να βελτιώσει την εκτίμηση του 
ανταγωνιστικού παράγοντα, μέσα στο πλαίσιο της μεθόδου συμμετοχής 
και απόκλισης, είναι η χρησιμοποίηση εξειδικευμένων συναρτησιακών 
σχέσεων κατά κλάδο, που να σχετίζονται με τις αντίστοιχες δυνάμεις 
της αγοράς. Γίνεται ακόμη προσπάθεια3 να πάρει η ταυτότητα R- = 
Rx + ( R i x - R x ) + (Rij-R i x) τη στοχαστική μορφή Ry = α + β ^ ε ^ 
όπου ε» = (Rjj — Rix), ο παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, αποτελεί 
τυχαία μεταβλητή, πράγμα που οδηγεί στην υπόθεση ότι οι διαπεριφε
ρειακές διαφορές στους ρυθμούς μεταβολής της απασχόλησης είναι 
στοχαστικές. Έτσι τα α και ßj μπορούν να εκτιμηθούν στατιστικά από 
παρατηρήσεις του Ry. 

Σε διαφορετική βάση μπορούν να τοποθετηθούν οι τροποποιήσεις 
που επιφέρουν στη μέθοδο συμμετοχής και απόκλισης ο Stilwell και ο 
Ashby4. Ο Stilwell σημειώνει την αδυναμία της μεθόδου, όπως εφαρμό
ζεται, να λάβει υπόψη της την επίδραση που μπορεί να έχει στην από
κλιση της απασχόλησης η μεταξύ των δύο χρονικών σημείων της ανά
λυσης μεταβολή της κλαδικής διάρθρωσης της απασχόλησης σε μία πε
ριφέρεια, δεδομένου ότι η στάθμιση των διαφόρων ποσοστών μεταβο-

1. Βλέπε, Zimmerman, ό.π., σσ. 31 και 37. 
2. Harris-McGuire, ό.π., σσ. 472-474. 
3. Berzeg, ό.π., σσ. 463-470. 
4. Stilwell, F.J.B., «Regional Growth and Structural Adaptation», Urban Studies, 

Vol. 6, No 2, June 1969, σσ. 162-178. Ashby, L.D., «Changes in Regional Industrial 
Structure: A Comment», Urban Studies, Vol. 7, No 3, October 1970, σσ. 298-304. 
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λής, όπως είδαμε και πιο πάνω, γίνεται με τα μεγέθη της απασχόλησης 
στο έτος βάσης. 

Ξεκινάει από τον κλασικό απλό τύπο της μεθόδου συμμετοχής και 
απόκλισης, δηλαδή 

DÛ = Ejj · Rx + E» (Rh - Rx) + E» (R, - R ix), 

όπου ο δεύτερος παράγοντας Ρ = E?. (Rix — Rx) αντικατοπτρίζει την 
απόκλιση της απασχόλησης λόγω διαφοράς κλαδικής διάρθρωσης από 
τη συνολική διάρθρωση της απασχόλησης της χώρας και ο παράγοντας 
D = E?. (Rjj — Rix) εκφράζει την απόκλιση της απασχόλησης λόγω δια
φοράς της κλαδικής της διάρθρωσης μεταξύ περιφέρειας j και χώρας. Ο 
Stilwell χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζει αντίστροφη κλαδική διάρθρω
ση (reversed proportionality) που εκφράζεται από 

RP = ET(J L ) , 
, Α * χ R i x ' 

την οποία ερμηνεύει ως αύξηση της απασχόλησης η οποία θα αναμενό
ταν, δεδομένης της κλαδικής διάρθρωσης της απασχόλησης στο τέλος 
της περιόδου. ET = είναι η απασχόληση του i κλάδου της j περιφέρειας 
στο τέλος της περιόδου. 

Σύμφωνα με τον Stil well η διαφορά 

ΡΜ = RP - Ρ = ET ( J _ — 1 _ ) - Β· (R„ - Rx) 
Λ χ ^ i x 

δίνει την καθαρή απόκλιση που είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ 
αρχικής και τελικής κλαδικής διάρθρωσης της απασχόλησης στην περι
φέρεια. Τον παράγοντα αυτό τον ονομάζει τροποποιημένη αναλογική 
απόκλιση, την οποία όταν αφαιρέσουμε από το D δίνει το 

RD = D - ΡΜ = Β{ (R|j - Rix) - ËJ ( J - - - L ) + E* (Rix - R„) 
X 'Sx 

που ονομάζει υπόλοιπη διαφορική απόκλιση. 
Ο Ashby σχολιάζει την τροποποίηση αυτή με το επιχείρημα ότι η 
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αλλαγή της βάσης δεν καλύπτει όλα τα στοιχεία που συνιστούν τη δια
φορά της απασχόλησης, π.χ. τον παράγοντα της συμμετοχής, και προ
τείνει μία γενικότερη μέθοδο που καλύπτει και την περίπτωση αυτή, 
βάσει οποιουδήποτε συνδυασμού μεταξύ αρχικού και τελικού μεγέθους 
της απασχόλησης, με απλούστερο μέγεθος το μέσο όρο των δύο 
ακραίων τιμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

16.1. Γενικά 

Στις επόμενες παραγράφους επιχειρείται μία συζήτηση και συγκρι
τική αξιολόγηση της κλαδικής και περιφερειακής απασχόλησης βάσει 
Των κριτηρίων του Πίνακα 86 για τη συναγωγή ορισμένων γενικών 
συμπερασμάτων σχετικών με την ορθολογική ή μη γεωγραφική τοποθέ
τηση των κλάδων, βάσει εναλλακτικών κριτηρίων, και την επισήμανση 
του βαθμού ανταπόκρισης ή του βαθμού αντίθεσης στη χωροθέτηση 
των κλάδων, όπως αυτή υπαγορεύεται από διαφορετικούς παράγοντες. 
Είναι χρήσιμο, π.χ., να διαπιστωθεί ο αριθμός και η ομοιογένεια των 
κλάδων στους οποίους κάθε περιφέρεια φαίνεται να έχει ειδίκευση και 
να διερευνηθεί παραπέρα αν η ειδίκευση αυτή δικαιολογείται από την 
ταυτόχρονη ύπαρξη και περιφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
στους ίδιους κλάδους. Ακόμη είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση του 
βαθμού αρμονίας ή διάστασης που έχει η ανάπτυξη των διαφόρων κλά
δων από πλευράς εθνικών και από πλευράς περιφερειακών προτεραιο
τήτων κ.ο.κ. 

Διευκρινίζεται ότι η ανάλυση δεν εξετάζει αν η α priori τοποθέτηση 
των διαφόρων κλάδων έγινε με την κατάλληλη επιλογή του χώρου βά
σει των γενικών κριτηρίων της θεωρίας «χωρονομικής τοποθέτησης» 
(location theory)1, όπως γειτνίαση προς τις πρώτες ύλες, προς την αγο
ρά του παραγόμενου προϊόντος, την ευχέρεια επικοινωνίας, το κόστος 
μεταφοράς, κ.ο.κ. Η διερεύνηση μάλλον αποβλέπει στην αξιολόγηση 

1. Για τη συζήτηση ορισμένων από τις θεωρητικές προσεγγίσεις στα πλαίσια αυ
τά, βλέπε, π.χ., Lefeber, Louis, Location and Regional Planning, Training Seminar Se
ries, No 7, Athens, KEPE, 1966. 
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της γεωγραφικής κατανομής των κλάδων από το τελικό αποτέλεσμα 
της λειτουργίας τους κατά περιφέρεια, άσχετα με τις προϋποθέσεις που 
υπήρχαν για την εγκατάσταση τους στη μία ή στην άλλη περιφέρεια. 
Ασφαλώς θα ήταν χρήσιμη η αντιπαράθεση της εκ των υστέρων εξέλι
ξης των κλάδων με τις εκ των προτέρων υπάρχουσες συνθήκες χωρο-
νομικής τοποθέτησης και ανάπτυξης τους, για τη συναγωγή συμπερα
σμάτων αναφορικά με την αρμονία μεταξύ προϋποθέσεων και επίδοσης 
των κλάδων, αλλά αυτό είναι πέρα από το αντικείμενο αυτής της μελέ
της. Από μία συγκριτική αξιολόγηση της κατάταξης των κλάδων της 
βιομηχανίας του Πίνακα 86, οριζόντια (διαπεριφερειακές διαφοροποιή
σεις βάσει ενός μόνο κριτηρίου κατάταξης) και κάθετα (διαφοροποιή
σεις κλάδων σε κάθε περιφέρεια βάσει διαφορετικών κριτηρίων κατάτα
ξης) προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα, που συζητούνται 
στις επόμενες παραγράφους. 

16.2. Κλάδοι αυξανόμενης και κλάδοι 
μειούμενης σημασίας κατά περιφέρεια 

Όπως γίνεται φανερό, σε ορισμένες περιφέρειες, όπως η Κεντρική 
και Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία και η 
Θράκη, περισσότεροι από τους μισούς κλάδους τους είναι κλάδοι αυξα
νόμενης σημασίας, ενώ αντίθετα περιφέρειες, όπως η Κρήτη, η Ήπει
ρος και η Θράκη έχουν σχετικά μικρό αριθμό κλάδων αυξανόμενης ση
μασίας (Πίνακας 86). Κοινοί κλάδοι αυξανόμενης σημασίας σε όλες 
ανεξαιρέτως τις περιφέρειες δεν συναντώνται, υπάρχουν όμως κλάδοι, 
όπως οι 23, 30, 37 και 38, που βρίσκονται σε 6-8 περιφέρειες (Πίνακας 
87). 

Ως προς τους άλλους κλάδους, οι περιφέρειες διαφοροποιούνται, 
έτσι ώστε καθεμιά να έχει τους δικούς της κλάδους αυξανόμενης σημα
σίας. Κατά αντιδιαστολή, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι σε κάθε περιφέρεια 
είναι μειούμενης σημασίας ή ένας-δύο κλάδοι μπορεί να μην υπάρχουν 
σε ορισμένες περιφέρειες (δεν υπάρχει ο κλάδος 34 στις Γ, Ε, ΣΤ, Ζ, 
Η, Θ περιφέρειες, ο 22 στη ΣΤ και Ζ και ο 27 στη Θ περιφέρεια). 

Από τον Πίνακα 86 μπορεί εύκολα να συναχθεί (εξ υπολοίπου) ότι 
υπάρχει μεγάλος αριθμός κλάδων κατά περιφέρεια που είναι μειούμενης 
σημασίας, με την έννοια ότι υπάρχει σχετική υστέρηση στην αύξηση 
της απασχόλησης τους σε σύγκριση με την αύξηση της συνολικής βιο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 87 

Συχνότητα περιφερειών σε κάθε κλάδο ανάλογα 

με τα διάφορα κριτήρια κατάταξης των κλάδων 

Κλάδοι 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 

35 

36 
37 
38 
39 

Κλάδοι 

αυξανόμενης 

σημασίας 
για την 

περιφέρεια 

4 

1 
1 
5 
4 

0 
1 
3 

1 
4 

8 
5 
4 

3 
3 
1 

3 
7 
6 
5 

Κλάδοι 

με περιφερειακό 

ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 

4 
4 

1 
6 
4 
4 

5 

3 

5 
4 

8 
4 

5 
5 

1 
3 
4 

6 
2 
5 

Κλάδοι 

με διακλαδικό 

ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 

3 
3 

1 
8 
4 

1 
1 
4 

1 
5 

9 
4 

5 
4 

3 
2 
2 

9 
5 
4 

Ειδίκευση 

περιφερειών 

σε ορισμένους 
κλάδους 

(σε σχέση 
με τη 
χώρα) 

8 
4 

4 
4 
4 
7 

6 
3 

1 
2 

1 
1 
2 

6 
2 

2 
4 

1 
2 
3 

Ειδίκευση 

περιφερειών 

σε ορισμένους 
κλάδους 

(σε σχέση 
με τη 

περιφέρεια) 

7 
4 

1 
7 
7 
6 
5 

1 
0 

1 
0 
1 
0 

6 
0 
6 
3 

0 

6 
2 

Zfyy/7.· Πίνακας 86 

μηχανικής απασχόλησης της χώρας. Περιφέρειες με μεγάλο αριθμό 
κλάδων μειούμενης σημασίας είναι τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
με 16 φθίνοντες κλάδους, η Ήπειρος με 14, και η Ανατολική Στερεά 
και Νησιά καθώς και η Κρήτη με 13 φθίνοντες κλάδους η καθεμία. 

Από τη σκοπιά των κλάδων, ο κλάδος 25 (ξύλου και φελλού) είναι 
φθίνων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, όπως επίσης και 5 ακόμη 
κλάδοι είναι φθίνοντες στις 8 από τις 9 περιφέρειες. Οι κλάδοι αυτοί εί
ναι 21 (ποτών), 22 (καπνού), 26 (επίπλων), 28 (εκδόσεων) και 35 
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(προϊόντων από μέταλλο). Άλλοι επίσης κλάδοι, όπως οι 20, 24, 27, 
29, 33 και 36, είναι μειούμενης σημασίας σε 5-6 περιφέρειες. 

Από την άλλη μεριά, ο κλάδος 30 (ελαστικών) δεν φθίνει σε καμιά 
περιφέρεια, ενώ οι κλάδοι 23, 31, 32, 37, 38, 39 φθίνουν μόνο σε μικρό 
αριθμό περιφερειών (1-4 περιφέρειες). 

16.3. Κλάδοι περιφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Οι περιφέρειες με σχετικά μεγαλύτερη συχνότητα κλάδων με αντα
γωνιστικό πλεονέκτημα είναι ακριβώς οι ίδιες τέσσερις πιο πάνω περι
φέρειες που έχουν και τους περισσότερους κλάδους αυξανόμενης σημα
σίας, όπως άλλωστε είναι φυσικό να υπάρχει σημαντική αρμονία μετα
ξύ των δύο αυτών ιδιοτήτων. Από πλευράς κλάδων, είναι γεγονός ότι 
οι ίδιοι κοινοί κλάδοι αυξανόμενης σημασίας, εκτός του 38, δηλαδή 23, 
30 και 37, που απαντώνται σε μεγάλο αριθμό περιφερειών, κατέχουν 
επίσης και περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μεγάλο αριθμό 
περιφερειών. Υπάρχουν όμως και πολλοί από τους άλλους κλάδους, 
που ενώ δεν είχαν αυξανόμενη σημασία, σε σχέση με τη συνολική βιο
μηχανία στη χώρα, εντούτοις σε πολλές περιφέρειες έχουν δείξει αντα
γωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ίδιους κλάδους για τη χώρα. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κλάδοι, όπως οι 21, 25, 26 και 28 (Πί
νακας 87). 

16.4. Κλάδοι διακλαδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι 3 κλάδοι (23, 30, 37) με την 
ευνοϊκότερη εξέλιξη, σύμφωνα με τα προηγούμενα δύο κριτήρια, είναι 
επίσης κλάδοι κοινοί σε όλες τις περιφέρειες (εκτός του 23 που είναι σε 
8 περιφέρειες), οι οποίες έχουν επιδείξει διακλαδικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε αυτούς, δηλαδή η απασχόληση τους έχει αυξηθεί ταχύ
τερα σε όλες τις περιφέρειες από ό,τι η συνολική βιομηχανική απασχό
ληση της κάθε περιφέρειας. Για την πλειοψηφία των υπόλοιπων κλά
δων που κατέχουν το διακλαδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθένας 
από αυτούς συναντάται σε μικρό αριθμό περιφερειών. Από αυτή την ά
ποψη η διασπορά των περιφερειών είναι, κατά συνέπεια, μεγάλη με την 
έννοια ότι κάθε περιφέρεια έχει τους δικούς της κλάδους στους οποίους 

313 



έχει το διακλαδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διαπιστώνεται πάντως 
ότι υπάρχει κάποια σχετική αντιστοιχία στη συχνότητα των περιφε
ρειών που έχουν ταυτόχρονα κλάδους αυξανόμενης σημασίας και κλά
δους διακλαδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Υπενθυμίζεται ότι 
το πρώτο κριτήριο έχει βάση αναφοράς τη συνολική βιομηχανική 
απασχόληση της χώρας και το δεύτερο τη συνολική βιομηχανική 
απασχόληση της περιφέρειας. 

16.5. Ειδίκευση περιφερειών σε βιομηχανικούς κλάδους 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή εί
ναι ότι η μεγαλύτερη συχνότητα περιφερειών, από πλευράς ειδίκευσης 
σε ορισμένους κλάδους, συναντάται σε κλάδους οι οποίοι με κανένα 
από τα προηγούμενα τρία κριτήρια δεν ανήκουν στους κλάδους 
ευνοϊκών εξελίξεων. Έτσι, οι περισσότερες περιφέρειες ειδικεύονται 
στους κλάδους 20, 25, 26 και 33, ενώ στους πιο πάνω κοινούς κλά
δους, σύμφωνα με τα άλλα κριτήρια, δηλαδή στους κλάδους 23, 30, 37 
και 38, υπάρχουν 1 έως 4 περιφέρειες που εξειδικεύονται. Γενικά, κάθε 
περιφέρεια έχει μικρό αριθμό διαφορετικών κλάδων στους οποίους ειδι
κεύεται. 

16.6. Συμπεράσματα 

Από τη θεώρηση της κάθετης διάταξης (κατά περιφέρεια) των κλά
δων στον Πίνακα 86 μπορεί να διαπιστωθεί η εξέλιξη κάθε κλάδου ως 
προς τα πέντε κριτήρια κατάταξης του. Παρά το γεγονός ότι από την 
άποψη αυτή υπάρχει γενικά σημαντική διαφοροποίηση των κλάδων, 
κάθε περιφέρεια περιλαμβάνει 4-5 κλάδους που εναρμονίζονται προς τα 
περισσότερα ή ακόμη και όλα τα κριτήρια αξιολόγησης τους. Οι κλάδοι 
όμως αυτοί, είναι, κατά κανόνα, ως ομάδα διαφορετικοί για κάθε περι
φέρεια. Η σύμπτωση πάντως αυτή όλων ή σχεδόν όλων των ευνοϊκών 
εξελίξεων σε ένα μικρό αριθμό κλάδων σε κάθε περιφέρεια, δείχνει ότι 
για την πλειονότητα των κλάδων υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια θετικά 
στοιχεία που νομιμοποιούν την ανάπτυξη ορισμένων κλάδων σε ορι
σμένες περιφέρειες, υπάρχουν όμως και αρνητικά στοιχεία που παρέ
χουν ενδείξεις ότι ορισμένοι κλάδοι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κα-
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λύτερα και με περισσότερα πλεονεκτήματα σε άλλες περιφέρειες από 
εκείνες που έχουν αναπτυχθεί. 

Η άποψη αυτή γίνεται περισσότερο κατανοητή με την εξέταση ορι
σμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων από τους Πίνακες 86 και 87. 
Στην Α περιφέρεια, π.χ., και στους κλάδους 27, 31, 32 και 38 υπάρχει 
συρροή των εξής ιδιοτήτων: οι κλάδοι είναι αυξανόμενης σημασίας για 
την περιφέρεια Α, έχουν διαπεριφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
έχουν διακλαδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τέλος η περιφέρεια 
Α ειδικεύεται στους κλάδους αυτούς, σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες 
της χώρας. Κατ' ακολουθία, η συρροή όλων αυτών των ιδιοτήτων σ' 
αυτούς τους κλάδους στην περιφέρεια Α, έρχεται να δικαιολογήσει εκ 
των υστέρων την ορθολογικότητα, είτε αυτόνομη είτε υποβοηθούμενη, 
της ανάπτυξης των κλάδων αυτών στην περιφέρεια Α. Αντίθετα όμως η 
ίδια περιφέρεια, ειδικεύεται στους κλάδους 30, 34, 37 και 39 χωρίς να 
έχει επιδείξει διαπεριφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γι' αυτούς, 
το οποίο πλεονέκτημα για τους ίδιους κλάδους έχει, η Θεσσαλία, στους 
οποίους όμως με τη σειρά της δεν ειδικεύεται (εκτός από ένα). Συμπε
ράσματα αυτού του είδους που μπορούν να προκύψουν από την πολυ
διάστατη μελέτη του Πίνακα 86 είναι ασφαλώς χρήσιμα για την από
κτηση μίας πρώτης αντίληψης για τις σχετικές εξελίξεις των βιομηχανι
κών κλάδων κατά περιφέρεια. Δημιουργείται έτσι ένας προβληματισμός 
και δίνονται ορισμένες νύξεις για βαθύτερη ανάλυση της συμπεριφοράς 
ορισμένων κλάδων σε ορισμένες περιφέρειες, ανάλογα προς το ενδιαφέ
ρον της πολιτικής για τη βιομηχανική εξέλιξη, γενικά και την περιφε
ρειακή ανάπτυξη ειδικότερα. 

Στα επόμενα γίνεται προσπάθεια μίας λεπτομερέστερης ανάλυσης 
των κλάδων όχι μόνο βάσει των μεμονωμένων κριτηρίων ταξινόμησης 
τους, όπως στον Πίνακα 86 αλλά σε συσχετισμό με τα περισσότερα 
κριτήρια, ώστε να εντοπισθεί, η πολυδιάστατη σημασία των εξελίξεων 
τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

17.1. Γενικά 

Είναι γεγονός ότι η μέθοδος συμμετοχής και απόκλισης στις διάφο
ρες πιο πάνω μορφές της αδυνατεί από τη φύση της να προσδιορίσει 
τους συγκεκριμένους παράγοντες μεταβολής της κλαδικής απασχόλη
σης στις περιφέρειες. Είναι ακόμη πολύ αμφίβολο ότι η μονομέρεια του 
κριτηρίου της απασχόλησης μπορεί να εκφράσει την πολυμέρεια της 
έννοιας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως αυτό ορίζεται από 
τη μέθοδο συμμετοχής και απόκλισης. 

Είναι επομένως παρακινδυνευμένη η συναγωγή στέρεων συμπερα
σμάτων, από την πιο πάνω μερική και μονόπλευρη ανάλυση, για τις 
πραγματικές διαστάσεις του σχετικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
μίας περιφέρειας στην ανάπτυξη ενός κλάδου, χωρίς την ανάλυση πολ
λών άλλων στοιχείων1, σχετικών με το προϊόν, την παραγωγικότητα, 
την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος κ.ο.κ. Μία πρώτη όμως, έστω 
και μερική ή ελλιπής αντίληψη της σχετικής σημασίας ενός κλάδου σε 
μία περιφέρεια, σε σχέση με την ανάπτυξη του σε άλλες περιφέρειες, εί
ναι πολύ χρήσιμη για την επισήμανση έστω της σχετικής ευχέρειας 
που επέδειξε η περιφέρεια στην ανάπτυξη του κλάδου. Διατηρώντας 
έτσι έντονες επιφυλάξεις για την ολικότητα του ανταγωνιστικού πλεο-

1. Βλέπε Κανετάκη, Ε., Σύστημα Περιφερειακού Προγραμματισμού, Οριστική 
Έκθεση για τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας, Αθήνα, Νοέμβρης 1983, σσ. 23-38 για την ιεράρχηση κλάδων στη 
χώρα, από άποψη των δυνητικών τους πλεονεκτημάτων για παραπέρα ανάπτυξη, βά
σει συρροής κριτηρίων, όπως π.χ. επιτόπιας προστιθέμενης αξίας, βαθμού έντασης κε
φαλαίου, κόστους μεταφοράς, βαθμού συγκέντρωσης των κλάδων σε ενδιάμεσες ροές 
και ενέργεια, εξαγωγιμότητας κτλ. 
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νεκτήματος, όπως ορίζεται πιο πάνω, επιχειρείται μία αξιολόγηση των 
20 βιομηχανικών κλάδων στις 9 περιφέρειες από τη διττή σκοπιά του 
εθνικού και του περιφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην 
ανάπτυξη των κλάδων. 

17.2. Διαπεριφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Ιεραρχούνται οι κλάδοι που έχουν διαπεριφερειακό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα (Ry — R i x) > 0, με δύο εναλλακτικούς τρόπους: ι) ανάλο
γα με το μέγεθος της διαφοράς (Ry — R i x) ενός κλάδου μεταξύ περιφε
ρειών, αρχίζοντας από την υψηλότερη τιμή και τελειώνοντας στη χαμη
λότερη και ιι) ανάλογα με το μέγεθος της ίδιας διαφοράς κατά κατιούσα 
τάξη, μεταξύ των κλάδων σε μία περιφέρεια. Η πρώτη ιεράρχηση (η 
οριζόντια), της εξέλιξης ενός κλάδου μεταξύ περιφερειών, κατατάσσει 
κατά σειρά σπουδαιότητας (ή δυναμικότητας) τις περιφέρειες εκείνες 
που είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη ενός κλάδου, 
ενώ η δεύτερη ιεράρχηση (η κάθετη) κατατάσσει κατά σειρά σπουδαιό
τητας τους κλάδους στους οποίους μία περιφέρεια επέδειξε διαπεριφε
ρειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Αν οι δύο αυτές ιεραρχήσεις θεωρηθούν ταυτόχρονα, τόσο δηλαδή 
από περιφερειακή όσο και από κλαδική σκοπιά, μπορεί να κατασκευα
στεί ένας πίνακας διπλής εισόδου στου οποίου τις στήλες εμφανίζεται η 
ιεράρχηση των κλάδων κατά περιφέρεια και στις γραμμές η ιεράρχηση 
των περιφερειών κατά κλάδο. Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης πα
ρουσιάζονται αναλυτικά μόνο οι πέντε πρώτοι βαθμοί ιεράρχησης, ενώ 
οι υπόλοιποι βαθμοί πάνω από πέντε συμπτύσσονται σε μία κατηγορία 
με την επωνυμία «λοιποί» (Πίνακας 88). 

Με την ταξινόμηση αυτή κάθε κλάδος αποκτά δύο εναλλακτικούς 
βαθμούς ιεράρχησης που τον συνδέουν με ορισμένη περιφέρεια. Σύμ
φωνα με τους βαθμούς αυτούς οι συνδυασμοί κλάδων-περιφερειών το
ποθετούνται στην κατάλληλη κυψελίδα του Πίνακα 88. Ο κλάδος 20, 
π.χ., έχει ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες, βαθμό ιεράρχησης 1 στην 
«Η» περιφέρεια, δηλαδή η σχετική απασχόληση του κλάδου αυτού αυ
ξήθηκε ταχύτερα στην «Η» περιφέρεια, ενώ μέσα στην περιφέρεια αυτή 
έχει βαθμό ιεράρχησης 5 μεταξύ όλων των κλάδων της, πράγμα που 
σημαίνει ότι στην περιφέρεια «Η» υπάρχουν 4 άλλοι κλάδοι των 
οποίων η σχετική απασχόληση αυξήθηκε ταχύτερα από ό,τι στον κλάδο 
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20. Έτσι στον πίνακα της διπλής εισόδου, ο συνδυασμός κλάδου 20 
περιφέρειας «Η» τοποθετείται ως 20Η στην κυψελίδα που προσδιορίζε
ται από την πρώτη στήλη (ιεράρχηση περιφέρειας) και την πέμπτη 
γραμμή (ιεράρχηση κλάδου). 

Η χρησιμότητα του Πίνακα 88 έγκειται στο γεγονός ότι με τη δι
πλή ταξινόμηση συνδυασμών κλάδων-περιφερειών προσφέρει ορισμένες 
αξιολογήσεις του βαθμού της σχετικής επίδοσης συγκεκριμένων κλά
δων σε συγκεκριμένες περιφέρειες από τη διπλή σκοπιά της ανάπτυξης 
περιφερειών και της ανάπτυξης κλάδων, πάντοτε όμως σε σύγκριση με 
την εξέλιξη των αντίστοιχων κλάδων για ολόκληρη τη χώρα και όχι με 
βάση καθεμία από τις περιφέρειες1. 

Ο πίνακας αυτός, αν και έχει καταγράψει τις εκ των υστέρων εξελί
ξεις των κλάδων της βιομηχανίας, θέτει με τη σειρά του ορισμένες εκ 
των προτέρων βάσεις και διαγράφει προϋποθέσεις για παραπέρα διερεύ
νηση και αξιολόγηση της επίδοσης των διαφόρων κλάδων συνεκτιμών-
τας και άλλα στοιχεία των κλάδων που μπορούν είτε να διαφωτίσουν, 
την πιθανή μελλοντική εξέλιξη των κλάδων, είτε να προσανατολίσουν 
την πολιτική ανάπτυξης τόσο από πλευράς προτεραιοτήτων σε κλάδους 
όσο και σε περιφέρειες. Ο Πίνακας 88 αποτελεί ένα οδηγό που επιση
μαίνει σε πρώτη εξέταση ευνοϊκούς συνδυασμούς κλάδων και περιφε
ρειών, ανάλογα με τη σχετική έμφαση που δίνεται στο διττό στόχο 
ανάπτυξης κλάδων και περιφερειών. Η οικονομική πολιτική της χώρας 
έχει συνήθως τη μικτή επιδίωξη της βιομηχανικής ανόδου, αλλά και 
της κατάλληλης χωροταξικής κατανομής της προσπάθειας ανάπτυξης 
και μέσα στο πλαίσιο αυτό κάνει τις επιλογές κλάδων που να έχουν τη 
μεγαλύτερη απόδοση για τη χώρα στο σύνολο της, έστω και αν για την 
ανάπτυξη καθεμίας από τις περιφέρειες οι επιλογές ίσως ήταν κατά πε
ρίπτωση διαφορετικές και η συνισταμένη αυτών για όλη τη χώρα θα 
κατέληγε σε διαφορετικούς συνδυασμούς κλάδων-περιφερειών. Η περί
πτωση αυτή εξετάζεται αμέσως πιο κάτω2. 

Η διπλή κατάταξη των κλάδων του Πίνακα 88 εξυπηρετεί ακριβώς 

1. Από μία διαφορετική σκοπιά, με βάση τα κριτήρια δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, υψηλού ρυθμού αύξησης προϊόντος, μεγάλης διασποράς και χωρικής δυνα
μικότητας των κλάδων γίνεται προσπάθεια ιεράρχησης τους σε κατηγορίες προτεραιό
τητας (Βλέπε Κατοχιανού, ό.π., σσ. 172-184). 

2. Για το συνδυασμό εθνικών και περιφερειακών στόχων ανάπτυξης βλέπε, π.χ., 
Κονσόλα, ό.π., σσ. 209-220. 
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αυτό το σκοπό. Ως παράδειγμα αναφέρεται η ακραία περίπτωση ότι το 
ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας γενικά, 
χωρίς να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα ούτε η επιλογή των κλά
δων, ούτε η επιλογή των περιφερειών, οι οποίες επιλογές προσδιορίζον
ται μόνο από το βαθμό του διαπεριφερειακού ανταγωνιστικού πλεονε
κτήματος που έχουν οι διάφοροι κλάδοι στις επιμέρους περιφέρειες. Με 
αφετηρία λοιπόν διερεύνησης την ανάπτυξη κλάδων, εξετάζονται κατά 
πρώτη προτεραιότητα οι συνδυασμοί κλάδων-περιφερειών της πρώτης 
γραμμής του Πίνακα 88 που δίνει τον ανώτατο βαθμό ιεράρχησης από 
τη σκοπιά αυτή. Όπως είναι φυσικό, στην πρώτου βαθμού ιεράρχηση 
περιλαμβάνονται όλες οι περιφέρειες, γιατί όλες έχουν τουλάχιστον ένα 
κλάδο διαπεριφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος πρώτου βαθ
μού. Ο κλάδος αυτός μπορεί να διαφέρει μεταξύ περιφερειών ή να είναι 
ο ίδιος κοινός κλάδος σε περισσότερες από μία περιφέρειες. Οι κλάδοι 
24, 27, 30, 32, 34 και 38 είχαν πρώτου βαθμού επίδοση στις εξής περι
φέρειες: ο 24 στη Β, ο 27 στην Ε και στην Η, ο 30 στη ΣΤ, στη Ζ και 
στη Θ, ο 32 στη Γ, ο 34 στη Δ και ο 38 στην Α περιφέρεια. Δεύτερου 
βαθμού προτεραιότητα, από την άποψη του διαπεριφερειακού ανταγω
νιστικού πλεονεκτήματος, έχουν οι συνδυασμοί κλάδων-περιφερειών 
της δεύτερης γραμμής κ.ο.κ. 

Στην αντίθετη ακραία περίπτωση που το ενδιαφέρον συγκεντρώνε
ται στην περιφερειακή ανάπτυξη, χωρίς όμως περιορισμούς όσον αφο
ρά τις συγκεκριμένες περιφέρειες παρά μόνο στην έκταση που κατέ
χουν υψηλά διαπεριφερειακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, η εξέταση 
των συνδυασμών κλάδων και περιφερειών πρώτης προτεραιότητας που 
είναι πιθανόν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στη γενικότερη βιο
μηχανική ανάπτυξη της χώρας βρίσκονται στην πρώτη στήλη του Πί
νακα 88, οι συνδυασμοί δεύτερης προτεραιότητας στη δεύτερη στήλη 
κ.ο.κ. Συγκεκριμένα στην πρώτη στήλη περιλαμβάνονται όλοι οι κλά
δοι, γιατί, όπως έχει βρεθεί, όλες οι περιφέρειες έχουν ένα τουλάχιστον 
κλάδο στον οποίο έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ή όταν υπάρχουν 
περισσότεροι, υπάρχει φυσικά ένας που έχει πρώτου βαθμού ιεράρχη
ση. Ενώ όμως στην πρώτη αυτή κατάταξη υπάρχουν όλοι οι κλάδοι, 
δεν υπάρχουν όλες οι περιφέρειες, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένες 
περιφέρειες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρώτου βαθμού σε πε
ρισσότερους από ένα κλάδους. Έτσι ενώ οι περιφέρειες Α, Β και Θ δεν 
πλεονεκτούν σε κανένα κλάδο, η Γ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
πρώτου βαθμού στους κλάδους 22, 32 και 37, η Δ στους 23, 31, 34 και 
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35, η Ε στους 25, 27, 30, 36 και 39, η ΣΤ στους 28 και 38, η Ζ στους 
21 και 33 και η Η στους 20, 24, 26 και 29 κλάδους. 

Μεταξύ των δύο ακραίων αποκλειστικών προσανατολισμών, του 
κλαδικού δηλαδή και του περιφερειακού, ο Πίνακας 88 δίνει όλους 
τους συνδυασμούς κλαδικών και περιφερειακών προτεραιοτήτων, ανά
λογα με το σχετικό βάρος που δίνεται στη διερεύνηση και αξιολόγηση 
των δυνατοτήτων από τη μία ή την άλλη σκοπιά. Η ισόρροπη πάντως 
επιλογή των δύο κριτηρίων περιλαμβάνει τους συνδυασμούς των κυψε
λίδων, που βρίσκονται στη διαγώνιο του πίνακα, αρχίζοντας από την 
πρώτη γραμμή και την πρώτη στήλη. 

17.3. Διακλαδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Σε πλήρη αναλογία με την ανάλυση για το διαπεριφερειακό αντα
γωνιστικό πλεονέκτημα που, όπως αναφέρθηκε, έχει σημείο σύγκρισης 
και αναφοράς την εξέλιξη του αντίστοιχου κλάδου στη χώρα, μπορεί να 
γίνει μία εναλλακτική διπλή ιεράρχηση των κλάδων που έχουν διακλα
δικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιφέρεια, των κλάδων δηλαδή 
που ικανοποιούν την ανισότητα (Ry — Rj) > 0. Η ταξινόμηση αυτή 
διαφέρει από την προηγούμενη κατά το ότι το σημείο αναφοράς είναι η 
συνολική βιομηχανική απασχόληση της περιφέρειας, και αποβλέπει σε 
ενδοπεριφερειακές συγκρίσεις μεταξύ κλάδων, σε αντίθεση με τις ενδο-
κλαδικές συγκρίσεις μεταξύ περιφερειών της προηγούμενης ανάλυσης 
(Πίνακας 89). 

Η εξέταση των συνδυασμών του πίνακα αυτού παίρνει ως δεδομένο 
ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση του διαπεριφερειακού ανταγωνιστι
κού πλεονεκτήματος, όπου η βάση των διερευνήσεων ήταν η μεγαλύτε
ρη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας, το ενδιαφέρον της ανάλυσης 
επικεντρώνεται στην ανεύρεση των καλύτερων συνδυασμών κλάδων-
περιφερειών για την ανάπτυξη των περιφερειών, άσχετα αν η τελική 
επιλογή κλάδων και περιφερειών θα ήταν και η καλύτερη δυνατή για 
την ανάπτυξη από εθνική σκοπιά. 

Όπως και στην περίπτωση του διαπεριφερειακού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, ο γενικός αυτός στόχος μπορεί να εξυπηρετηθεί, είτε 
με επιμέρους επιλογές περιφερειών, είτε με επιμέρους επιλογές κλάδων 
και συνηθέστερα ίσως με το διπλό κλαδικό και περιφερειακό προσανα
τολισμό. 
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Με αφετηρία την επιλογή κλάδων υψηλής προτεραιότητας, η πρώ
τη γραμμή του πίνακα δίνει τους συνδυασμούς κλάδων-περιφερειών 
πρώτης προτεραιότητας, η δεύτερη γραμμή δεύτερης προτεραιότητας 
κ.ο.κ. Όπως είναι φυσικό, στην ιεράρχηση πρώτου βαθμού περιλαμβά
νονται όλες οι περιφέρειες, γιατί η καθεμία έχει τουλάχιστον ένα κλάδο 
διακλαδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος πρώτου βαθμού. Ο ίδιος 
όμως κλάδος με το πλεονέκτημα αυτό μπορεί να απαντάται σε περισσό
τερες από μία περιφέρειες. Έτσι, π.χ., ο κλάδος 27 πλεονεκτεί στις πε
ριφέρειες Ε και Η, ο κλάδος 30 στις περιφέρειες Β, ΣΤ, Ζ και Θ, ο κλά
δος 32 στη Γ, ο 34 στη Δ και ο 38 στην Α περιφέρεια. 

Με αφετηρία επιλογής τις περιφέρειες, οι πρώτου βαθμού συνδυα
σμοί κλάδων-περιφερειών βρίσκονται στην πρώτη στήλη του πίνακα, η 
οποία όπως και στην περίπτωση του διαπεριφερειακού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος και για τον ίδιο λόγο, περιλαμβάνει όλους τους κλά
δους, που όμως κατανέμονται με διαφορετικές συχνότητες στις περιφέ
ρειες πρώτου βαθμού διακλαδικού πλεονεκτήματος. Έτσι, οι περιφέ
ρειες Α και Β δέν έχουν κανένα κλάδο με διακλαδικό πλεονέκτημα 
πρώτου βαθμού, η περιφέρεια Γ περιλαμβάνει τους κλάδους 22, 32, 37 
και 39, η Δ τους κλάδους 31, 34 και 35, η Ε τους κλάδους 24, 27, 30 
και 36, η ΣΤ τους κλάδους 28 και 38, η Ζ τους κλάδους 21, και 33, η 
Η τους κλάδους 20, 26 και 29 και τέλος η Θ περιφέρεια τον κλάδο 25. 

Από τη σύγκριση των Πινάκων 88 και 89 προκύπτει ότι η πρώτου 
βαθμού προτεραιότητα από πλευράς περιφερειακής ιεράρχησης (πρώτη 
στήλη) περιλαμβάνει και στις δύο περιπτώσεις, τους ίδιους συνδυα
σμούς κλάδων-περιφερειών, τουλάχιστον μέχρι την τέταρτου βαθμού 
κλαδική ιεράρχηση. Αυτό σημαίνει ότι είτε ο γενικός στόχος ανάπτυ
ξης έχει εθνικό είτε περιφερειακό προσανατολισμό, αν η προτεραιότητα 
της ανάπτυξης σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις — η ανεξάρτητη με
ταβλητή κατά μία έννοια —, είναι οι περιφέρειες μάλλον παρά οι κλά
δοι, τότε οι συνδυασμοί κλάδων-περιφερειών πρώτου βαθμού ανάπτυ
ξης συμπίπτουν και επομένως ικανοποιούνται ταυτόχρονα τόσο εθνικές 
όσο και περιφερειακές επιδιώξεις. 
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας υπέστη μέσα σε μία 20ετία 
(1961-1981) τεράστιες μεταβολές τόσο στη δημογραφική του υπόσταση 
όσο και στη χωροταξική του κατανομή. Η γεννητικότητα του έπεσε έν
τονα, η σύνθεση του κατά ηλικία μεταβλήθηκε σημαντικά, με αύξηση 
της συμμετοχής των ατόμων στα υψηλά κλιμάκια και μείωση της συμ
μετοχής νέων ατόμων. Ως αποτέλεσμα η πυραμίδα του πληθυσμού πα
ραμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε η περισσότερο φυσιολογική 
πλατιά βάση (άτομα νέων ηλικιών) να στενέψει και η στενή κορυφή (ά
τομα μεγάλων ηλικιών) να διευρυνθεί δείχνοντας την επιδείνωση του 
γηρασμού του πληθυσμού. 

Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της 
χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εντάθηκε στην περίοδο 1961-
1971, αλλά και στην πιο πρόσφατη ΙΟετία 1971-1981, με αποτέλεσμα 
να ζει (1981) στις δύο αυτές πόλεις το 38% περίπου του πληθυσμού 
της χώρας, και οι προοπτικές δείχνουν συνέχιση της συγκέντρωσης, έ
στω και αν η εισροή του πληθυσμού σε αυτές τις πόλεις μηδενιζόταν, 
μόνο από τη μεγαλύτερη αναπαραγωγική ικανότητα του πληθυσμού 
των δύο αυτών πόλεων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Πέρα από τις δύο αυτές μεγάλες εστίες συγκέντρωσης, ο υπόλοιπος 
πληθυσμός της χώρας είναι αρκετά διεσπαρμένος στον ελληνικό χώρο, 
σε μεγάλο αριθμό μικρών σχετικά οικισμών, αραιά κατεσπαρμένων, με 
το ήμισυ περίπου του αριθμού των κοινοτήτων της χώρας να έχει πλη
θυσμό κάτω των 500 ατόμων. Η πυκνότητα του αριθμού των δήμων 
και κοινοτήτων είναι 45 ανά 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα επιφάνειας, 
με μέσο μέγεθος πληθυσμού 1600 άτομα, με πολύ μεγάλες όμως διαφο
ρές κατά περιφέρεια, τόσο αναφορικά με την πυκνότητα των οικισμών, 
όσο και με το μέσο μέγεθος του πληθυσμού τους. 

Εκτεταμένη ήταν, όπως υπολογίζεται, η κινητικότητα του ελληνι
κού πληθυσμού μετά το 1960, αν ληφθεί υπόψη ότι στην περίοδο 1961-
1977, για την οποία υπάρχουν στοιχεία, αναχώρησαν για το εξωτερικό 
πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα, ενώ στο εσωτερικό της χώρας υπολο
γίζεται ότι μετακινήθηκαν για μόνιμη εγκατάσταση 1,6-1,9 εκατομμύρια 
άτομα. Συνολικά δηλαδή μετακινήθηκε, σε μια περίπου 15ετία, μέσα 
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στη χώρα και προς το εξωτερικό, το 1/3 περίπου του πληθυσμού της 
χώρας. Ως αποτέλεσμα πολλοί νομοί της χώρας απώλεσαν μεγάλο μέ
ρος του πληθυσμού τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τους νομούς 
Δράμας, Έβρου, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας αναχώρησε μόνο για το 
εξωτερικό το 28%-50% του πληθυσμού τους, πέρα από τον άγνωστο 
αριθμό ατόμων που μετακινήθηκαν προς τις μεγάλες πόλεις της χώρας. 

Η εκροή του πληθυσμού από τις επτά περιφέρειες της χώρας — 
εκτός δηλαδή της Ανατολικής Στερεάς και Νησιών και της Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας — προς τις δύο μεγάλες πόλεις και προς το 
εξωτερικό, ήταν τόσο μεγάλη στην περίοδο 1961-1981 και ιδιαίτερα 
στην πρώτη ΙΟετία, ώστε και μετά τη σημαντική εισροή πληθυσμού 
στη χώρα, κυρίως των παλιννοστούντων, στη διάρκεια της περιόδου 
1971-1981, σε καμία από τις περιφέρειες αυτές δεν αποκαταστάθηκε ο 
πληθυσμός του 1961. 

Ενώ ο όγκος των μετακινηθέντων στο εσωτερικό της χώρας προερ
χόταν από τις αγροτικές περιοχές και εγκαταστάθηκε κυρίως στην Αθή
να και τη Θεσσαλονίκη, παρατηρήθηκαν και ορισμένες μικρότερης κλί
μακας συγκεντρώσεις σε αστικούς οικισμούς μέσα σε κάθε περιφέρεια. 
Πέρα όμως από αυτό είναι ενδιαφέρον ότι εισροή πληθυσμού έγινε και 
προς τα μικρά αστικά κέντρα των αγροτικών περιοχών της χώρας, πο
λύ μικρή όμως σε σύγκριση με την εκροή από αυτές, με τελικό αποτέ
λεσμα τη μετακίνηση σημαντικού μέρους του πληθυσμού τους προς τις 
αστικές περιοχές της χώρας. Παρά τις δυσμενείς αυτές πληθυσμιακές 
εξελίξεις στις ευρύτερες περιφέρειες της χώρας, είναι αξιοσημείωτο ότι 
σε πολλούς νομούς μέσα σ' αυτές τις περιφέρειες, παρά τη σημαντική 
πτώση της γεννητικότητας τους και την εκροή πληθυσμού από αυτούς, 
σημειώθηκε εισροή πληθυσμού σε όγκο μεγαλύτερο με αποτέλεσμα να 
αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Γενικό χαρακτηριστικό των νομών αυτών, 
στους οποίους περιλαμβάνονται εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονί
κης και οι νομοί Εύβοιας, Αχαίας, Μαγνησίας, Ημαθίας, Καβάλας, Κα
στοριάς, Πιερίας, Δωδεκανήσου και Ηρακλείου, είναι ότι ανέπτυξαν ση
μαντική οικονομική δραστηριότητα ο καθένας σε διαφορετικούς, κατά 
κανόνα, κλάδους (γεωργία, μεταποίηση, τουρισμός). Σε αντίθεση, σε 
άλλους νομούς που διακρίνονται για την ασθενή οικονομική τους δρα
στηριότητα, όπως οι νομοί της Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Ευρυτανίας, 
Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Καρδίτσας και Λέσβου, πραγματοποιήθηκε 
υψηλή καθαρή εκροή πληθυσμού. 

Στην έκταση που οικονομικοί λόγοι είναι υπεύθυνοι για τις μετακι-
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νήσεις πληθυσμού, οι παράγοντες που προκάλεσαν τόσο την εσωτερική 
μετακίνηση όσο και την εξωτερική μετανάστευση φαίνεται να ανήκουν 
περισσότερο στην κατηγορία των παραγόντων που ασκούν έλξη παρά 
στην κατηγορία των απωθητικών παραγόντων. Τόσο η διαχρονική εξέ
λιξη, όσο και η διαστρωματική διαφοροποίηση των μετακινήσεων, πα
ρέχει ενδείξεις ότι η εκροή του πληθυσμού από ορισμένες περιφέρειες 
προς τις μεγάλες πόλεις και προς το εξωτερικό δεν συνδέεται αναλογι
κά με αντίστοιχες οικονομικές εξελίξεις και διαφορές στην Ελλάδα. Το 
συμπέρασμα αυτό είναι βέβαια σχετικό, αν ληφθεί υπόψη ότι οι όροι 
της έλξης και της απώθησης στην περίπτωση της μετανάστευσης απο
τελούν έννοιες κατά αντιδιαστολή συσχετιζόμενες και όχι έννοιες ασύν
δετες με τη διαφοροποίηση των συνθηκών και προοπτικών στους τό
πους ή τις χώρες προέλευσης και εισδοχής των μετακινουμένων. 

Οι προοπτικές των δημογραφικών εξελίξεων είναι μία συνολική αύ
ξηση του πληθυσμού από το 1981 μέχρι το 2000 της τάξης των 1060 
χιλ. ατόμων μόνο από το καθαρό αποτέλεσμα των γεννήσεων και θανά
των (0,54% κατά μέσο όρο ετησίως), χωρίς να ληφθεί υπόψη η πιθανή 
μετανάστευση και παλιννόστηση του πληθυσμού, που είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί. Η αύξηση αυτή θα προέλθει κατά τα 3/4 από τις περιφέρειες 
με τα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, με συνέπεια, ακόμη και 
χωρίς καμία μετακίνηση, τη συνεχή όξυνση της ανισοκατανομής του 
πληθυσμού στον ελληνικό χώρο. Όπως προκύπτει, στις 7 περιφέρειες 
της χώρας, η αύξηση του πληθυσμού θα είναι ασήμαντη, και σε ορισμέ
νες από αυτές λόγω πιθανών μετακινήσεων είναι ενδεχόμενο ο πληθυ
σμός τους το έτος 2000 να είναι μικρότερος από το σημερινό. Η τάση 
αυτή μπορεί μόνο να ανακοπεί μετά από σημαντική παλιννόστηση και 
εγκατάσταση στις πληθυσμιακά αποψιλωμένες περιφέρειες ή μετά από 
αντιστροφή της ιστορικής πληθυσμιακής ροής προς τις μεγάλες πόλεις 
της χώρας και επιστροφή στους τόπους αρχικής προέλευσης, μετακινή
σεις όμως που δεν φαίνονται πιθανές στην έκταση που θα ήταν αναγ
καίες και με τη χωροταξική διάρθρωση που θα εξισορροπούσε τις άνι
σες περιφερειακές τάσεις. 

Η κατά ηλικία σύνθεση του πληθυσμού θα συνεχίσει να χειροτε
ρεύει, με αύξηση της συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων και μείωση 
της συμμετοχής των νέων. Όπως δείχνουν οι σχετικές εκτιμήσεις, ο 
πληθυσμός των νέων μέχρι 24 ετών θα αυξάνεται μόνο στις δύο πρώ
τες περιφέρειες και ελάχιστα στην Κρήτη, ενώ σε όλες τις άλλες περι
φέρειες θα αυξάνεται η συμμετοχή των ηλικιωμένων, σε ορισμένες από 

326 



τις οποίες το έτος 2000 θα ξεπεράσει το 1/5 του συνολικού τους πλη
θυσμού. 

Ανάλογα με τις μακροχρόνιες αυτές εξελίξεις του πληθυσμού κατά 
περιφέρεια θα αυξηθεί και η προσφορά εργασίας, η οποία όμως διαφο
ροποιείται μεταξύ περιφερειών και από το πρόσθετο στοιχείο της διαφο
ράς στα ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, 
που είναι σχετικά χαμηλότερα στις περισσότερο αστικοποιημένες περι
φέρειες και σχετικά υψηλότερα στις γεωργικές. Σύμφωνα με τις εκτιμή
σεις της μελέτης αυτής, σε ολόκληρη την περίοδο 1981-2000, το εργα
τικό δυναμικό παραγωγικών ηλικιών (15-64 ετών) της χώρας θα αυξη
θεί κατά 300 χιλ. άτομα περίπου, από τα οποία σχεδόν τα 2/3 θα ανή
κουν στις δύο πρώτες περιφέρειες, ενώ σε καθεμία από τις άλλες 7 η 
αύξηση θα κυμανθεί μεταξύ μηδενικής και 1000 ατόμων περίπου ετη
σίως. 

Από τη στατική θεώρηση των περιφερειακών διαφορών με βάση τα 
οικονομικά τους χαρακτηριστικά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη 
ανισότητα μεταξύ των περιφερειών τόσο στα γεωργικά παραγωγικά μέ
σα, όσο και στον κεφαλαιακό εξοπλισμό της βιομηχανίας καθώς επίσης 
και στην υποδομή των μεταφορών. Η τρέχουσα αυτή κατάσταση απο
τελεί όμως το επακόλουθο μιας εξελικτικής πορείας, η οποία με αφετη
ρία ευρύτερες περιφερειακές αποκλίσεις οδήγησε σε σύγκλιση των οι
κονομιών των περιφερειών της χώρας και άμβλυνση των περιφερεια
κών ανισοτήτων. 

Ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή κατάσταση των περιφερειών, από 
την άποψη του επιπέδου ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται, φαίνεται να 
έπαιξε η παραγωγικότητα της βιομηχανίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 
περισσότερες περιφέρειες παρατηρείται ορισμένη αντιστοιχία μεταξύ 
του ύψους του κατά κεφαλή προϊόντος και του μεγέθους της παραγωγι
κότητας στη βιομηχανία, ακόμη και σε περιφέρειες με έντονο γεωργικό 
χαρακτήρα. Σε ορισμένες όμως από τις τελευταίες η μικρή συμβολή 
του κλάδου της βιομηχανίας στην οικονομία τους, έστω και αν είναι 
υψηλής παραγωγικότητας, δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει υψηλό κατά 
κεφαλή προϊόν στον πληθυσμό των περιφερειών αυτών. Στις τελευταίες 
παρατηρείται επιπλέον και ορισμένου βαθμού αντιστοιχία μεταξύ του ύ
ψους του κατά κεφαλή προϊόντος και του βαθμού εκμηχάνισης της 
γεωργίας. Τέλος, περιφέρειες με σχετικά εντονότερη βιομηχανική δρα-
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στηριότητα δημιουργούν καταρχήν υψηλότερο κατά κεφαλή προϊόν, 
αλλά και περιφέρειες με έντονο γεωργικό χαρακτήρα, υψηλής όμως πα
ραγωγικότητας, έχουν σχετικά υψηλό κατά κεφαλή προϊόν. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά κριτήρια που εκφράζουν τα παραγωγικά 
μέσα των περιφερειών, η ανάλυση έδειξε ότι επήλθε σύγκλιση των περι
φερειών, ως αποτέλεσμα της ταχύτερης κατά κανόνα ανάπτυξης της 
παραγωγικής υποδομής στους δύο κύριους οικονομικούς κλάδους, της 
γεωργίας και της βιομηχανίας, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. 

Η ανάλυση δείχνει ειδικότερα μία σημαντική μείωση της ανισότη
τας στη βιομηχανική ανάπτυξη μεταξύ της πρωτεύουσας, που έχει τη 
μεγάλη μερίδα στη βιομηχανική παραγωγή της χώρας, και των λοιπών 
περιφερειών. Μεταξύ των εξελίξεων που οδήγησαν στη μείωση αυτή 
συγκαταλέγονται η αύξηση του μεγέθους των βιομηχανικών μονάδων 
στη λοιπή χώρα και η μείωση του στην πρωτεύουσα, η σχετικά ταχύτε
ρη αύξηση της εγκατεστημένης κινητήριας δύναμης στις περισσότερες 
από τις άλλες περιφέρειες και τέλος το σημαντικό γεγονός ότι η κεφα
λαιακή ένταση της παραγωγής ήταν ήδη από το 1963 μικρότερη στην 
πρωτεύουσα από όλες σχεδόν τις άλλες περιφέρειες. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπερά
σματα για τη βιομηχανική δραστηριότητα στη χώρα. Σε σύγκριση με 
τις άλλες περιφέρειες της χώρας, η μεταποιητική παραγωγή είναι στην 
πρωτεύουσα γενικά περισσότερο έντασης εργασίας. Λαμβάνοντας δε 
υπόψη ότι το μέγεθος των μεταποιητικών μονάδων είναι στην Αθήνα 
πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στις άλλες περιφέρειες, προκύπτει επιπλέον 
ότι οι δραστηριότητες έντασης κεφαλαίου δεν διεξάγονται αναγκαστικά 
σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. 

Πέρα όμως από τα κριτήρια αυτά που δείχνουν τη σύγκλιση των 
οικονομιών μεταξύ πρωτεύουσας και λοιπών περιφερειών, υπό το πρί
σμα ορισμένων άλλων κριτηρίων παρατηρείται μια απόκλιση μεταξύ 
των περιφερειών, χωρίς όμως αυτό να πρέπει να εκληφθεί ως δυσμενής 
εξέλιξη για την οικονομία της χώρας, αν ληφθεί υπόψη ότι σε απόλυ
τους όρους όλες οι περιφέρειες είχαν μία τεράστια ανάπτυξη στο διά
στημα μίας περίπου ΙΟετίας. Υψηλή θετική συμβολή στην ανάπτυξη ό
λων των περιφερειών αλλά όχι και στη σύγκλιση των οικονομιών τους 
είχε η εκμηχάνιση της γεωργίας, η οποία στη διάρκεια της περιόδου 
1971-1977 αυξήθηκε κατά 2,5 έως 5 φορές, ανάλογα με την περιφέρεια, 
με ταχύτερους όμως ρυθμούς σε περιφέρειες, που είχαν ήδη σχετικό 
προβάδισμα σε αυτήν. 
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Ένα σημαντικό συμπέρασμα σχετικό με τις μεθόδους βιομηχανικής 
παραγωγής είναι ότι με μικρή εξαίρεση περιφερειών, η υιοθέτηση μεθό
δων μεγαλύτερης κεφαλαιακής έντασης στη βιομηχανία ήταν, τουλάχι
στον για τις 6 περιφέρειες της χώρας, σχεδόν ταυτόχρονη. Το φαινόμε
νο αυτό έρχεται σε κάποια αντίθεση με την εκμηχάνιση της γεωργίας 
της οποίας η εξέλιξη έχει διαγράψει σημαντικές περιφερειακές διαφορο
ποιήσεις. 

Η παραγωγικότητα της γεωργίας αυξήθηκε σε όλες τις περιφέρειες 
με γρήγορους ρυθμούς στην περίοδο 1971-1980, με συνέπεια να κατα
στήσει πλεονάζουσα ορισμένη εργατική δύναμη στον κλάδο αυτό, η 
οποία μαζί με το νέο εργατικό δυναμικό και την παλιννόστηση αύξησε 
σε σημαντικό βαθμό την προσφορά εργασίας. Το υφιστάμενο (1981) 
διαπεριφερειακό εύρος της παραγωγικότητας της εργασίας στη γεωργία 
είναι ακόμη μεγάλο, ενώ οι εξελίξεις των προηγούμενων ετών οδήγη
σαν σε μείωση του χάσματος σε ορισμένες περιφέρειες και σε αύξηση 
σε άλλες, σε σύγκριση με την παραγωγικότητα της περιφέρειας που πε
ριλαμβάνει την πρωτεύουσα, η οποία έχει το υψηλότερο μέγεθος. 

Από την άλλη μεριά, η αναδιάρθρωση της παραγωγής σε όλες τις 
περιφέρειες προς τις υπηρεσίες και σε μικρότερο βαθμό προς τη βιομη
χανία, δημιούργησε μία σχετικά υψηλή ζήτηση εργασίας στην περίοδο 
1971-1980, όχι όμως αρκετή ώστε να απορροφήσει όλην την προσφε
ρόμενη εργασία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία στην περίοδο αυ
τή. 

Ουσιαστικό είναι επίσης και το εύρος της παραγωγικότητας της ερ
γασίας στη βιομηχανία μεταξύ περιφερειών, ενώ η συσχέτιση μεταξύ 
βαθμού κεφαλαιακής έντασης της βιομηχανίας και παραγωγικότητας 
δεν είναι αρμονική, με συνέπεια περιφέρειες που έχουν σχετικά υψηλή 
κεφαλαιακή ένταση να μην έχουν ταυτόχρονα και σχετικά υψηλή παρα
γωγικότητα και αντίστροφα χαμηλή κεφαλαιακή ένταση και υψηλή πα
ραγωγικότητα να συμβαδίζουν. 

Παρέχονται ακόμη ενδείξεις ότι μονάδες έντασης κεφαλαίου δεν εί
ναι αναγκαστικά και μονάδες μεγάλου μεγέθους, από πλευράς αριθμού 
απασχολουμένων, ενώ αντίστροφα υπάρχουν μεγάλες μονάδες που εί
ναι έντασης εργασίας, χωρίς να σημαίνει ότι οι αντιστοιχίες αυτές είναι 
έννοιες ταυτόσημες, γιατί ο βαθμός κεφαλαιακής έντασης δεν προδικά
ζει αναγκαστικά και την έκταση της μονάδας. Μεταξύ των δύο κύριων 
τομέων, το μέγεθος της παραγωγικότητας της γεωργίας είναι, στις πε
ρισσότερες περιφέρειες, κάτω από το ήμισυ της παραγωγικότητας 
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στους μη γεωργικούς τομείς, με το μικρότερο άνοιγμα στις περιφέρειες 
των δύο μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων. 

Το καταστάλαγμα από την ανάλυση αυτή είναι ότι, σε μία περίπου 
ΙΟετία, η οικονομική ανισότητα μεταξύ της πρωτεύουσας και των άλ
λων περιφερειών της χώρας έχει σμικρυνθεί. Το συμπέρασμα αυτό προ
κύπτει από τη διερεύνηση του παραγωγικού μηχανισμού, της οικονομι
κής επίδοσης και του βιοτικού επιπέδου των περιφερειών. Αν και οι 
διαφορές αυτές, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιφέρειες, είναι ακόμη μεγά
λες, οι πρόσφατες εξελίξεις ήταν ευνοϊκότερες για τις άλλες περιφέ
ρειες, ενώ ταυτόχρονα η πρωτεύουσα έδειξε ορισμένη οικονομική κό
πωση, σε σύγκριση με αυτές. 

Οι διαφορές στην εξέλιξη των περιφερειών είναι σχετικά εντονότε
ρες, αναφορικά με τον εξοπλισμό τους σε παραγωγικά μέσα και ασθενέ
στερες ως προς την οικονομική τους επίδοση, συσχέτιση που δείχνει τη 
σχετικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση του παραγω
γικού εξοπλισμού των περιφερειών εκείνων που υστερούν στο μέγεθος 
της παραγωγικής τους υποδομής. 

Ως επακόλουθο της μεγάλης συγκέντρωσης της βιομηχανικής δρα
στηριότητας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι δύο πρώτες περιφέ
ρειες της χώρας αποτέλεσαν ουσιαστικά τους πόλους ανάπτυξης της 
ελληνικής βιομηχανίας, με συμβολή κατά 80% στην αύξηση της βιομη
χανικής απασχόλησης στην περίοδο 1969-1978. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στην περίοδο 1963-1973 της έντονης βιομηχανικής ανάπτυξης της 
χώρας, η βιομηχανική απασχόληση σε 5 από τις 9 περιφέρειες έμεινε 
στάσιμη ή μειώθηκε και μόνο μετά το 1973 σημείωσε εντυπωσιακή αύ
ξηση. Λόγω όμως της μεγάλης συμμετοχής των δύο πρώτων περιφε
ρειών στη βιομηχανική δραστηριότητα, η βιομηχανική απασχόληση 
ολόκληρης της χώρας αυξανόταν συνεχώς από το 1963. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, με βάση τα δεδομένα της 
πρώτης περιφέρειας, η περιφερειακή ανισότητα στη βιομηχανική ανά
πτυξη, όπως εκφράζεται από το δείκτη της απασχόλησης, χειροτέρευσε 
στην περίοδο 1963-1973 στις 6 περιφέρειες της χώρας, στη συνέχεια ό
μως για ορισμένες από αυτές η ανισότητα περιορίστηκε σημαντικά, 
στην περίοδο 1973-1978, ενώ για άλλες εξακολουθούσε να χειροτε
ρεύει. 

Η κλαδική συγκέντρωση της βιομηχανίας σε ορισμένες περιφέρειες 
είναι για τους περισσότερους κλάδους σχετικά μικρή και μόνο δύο κλά
δοι, η καπνοβιομηχανία και η βιομηχανία δέρματος έχουν κάπως μεγα-
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λύτερη συγκέντρωση. Ένα στοιχείο, που χαρακτηρίζει τους περισσότε
ρους από τους κλάδους που είναι λιγότερο διασπαρμένοι, είναι ότι πα
ράγουν καταναλωτικά αγαθά, ορισμένοι μάλιστα πραγματοποιούν και 
σημαντικές εξαγωγές. Από άλλες όμως απόψεις, οι κλάδοι αυτοί διαφο
ροποιούνται, γιατί περιλαμβάνουν τόσο κλάδους έντασης εργασίας, όσο 
και κλάδους έντασης κεφαλαίου, ενώ από πλευράς μεγέθους παρατηρεί
ται επίσης ετερομορφία. Από την άλλη μεριά, η ομάδα των κλάδων μι
κρής γεωγραφικής συγκέντρωσης είναι κυρίως κλάδοι έντασης εργα
σίας, με σχετικά μικρή εξαγωγική επίδοση, που παράγουν τόσο κατανα
λωτικά, όσο και κεφαλαιουχικά αγαθά. 

Στην περίοδο 1969-1978 ο βαθμός συγκέντρωσης των δύο ακραίων 
κατηγοριών κλάδων, εκείνων δηλαδή της μεγαλύτερης και εκείνων της 
μικρότερης διασποράς, αυξήθηκε, ενώ αραίωσε η συγκέντρωση των 
κλάδων της ενδιάμεσης βαθμίδας. 

Από την άποψη της δυνατότητας των επιμέρους βιομηχανικών κλά
δων να δημιουργούν απασχόληση, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η συν
τριπτική πλειοψηφία του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού απασχο
λείται σε σχετικά μικρό αριθμό κλάδων κυρίως έντασης εργασίας. Από 
τη σκοπιά αυτή η ανίχνευση των δυναμικότερων κλάδων σε κάθε περι
φέρεια, εκτός των άλλων, έχει σημασία και από πλευράς εξασφάλισης 
εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε ολόκληρη τη χώρα οι 
μισοί βιομηχανικοί κλάδοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως κλάδοι σχε
τικά υψηλής δυναμικότητας ή αυξανόμενης σημασίας, με κριτήριο τον 
ταχύτερο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης τους σε σύγκριση με το 
ρυθμό αύξησης της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης στη χώρα. 
Η ομάδα κλάδων της κατηγορίας αυτής είχε στην περίοδο 1969-1978 
συμβολή κατά 70% στην αύξηση της βιομηχανικής απασχόλησης στη 
χώρα. 

Σε περιφερειακό επίπεδο μόνο μικρός αριθμός από τους κλάδους 
αυξανόμενης σημασίας είναι κοινός σε όλες τις περιφέρειες. Κάθε περι
φέρεια έχει τους δικούς της ξεχωριστούς κλάδους αυξανόμενης σημα
σίας, χωρίς όμως η ομάδα αυτή να περιλαμβάνει αναγκαστικά όλους 
τους κλάδους που εξασφαλίζουν απασχόληση σε σημαντικό τμήμα του 
βιομηχανικού εργατικού δυναμικού κάθε περιφέρειας. Από την άλλη 
μεριά, υπάρχει σχετικά μεγαλύτερη συχνότητα κοινών κλάδων φθίνου
σας σημασίας σε πολλές περιφέρειες. Είναι ενδιαφέρον πάντως και πο
λύ χρήσιμο από πλευράς άσκησης ομοιόμορφης πολιτικής για την αύ
ξηση της απασχόλησης, ταυτόχρονα σε εθνικό και περιφερειακό επίπε-
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δο, ότι σε ένα σύνολο 6-9 κλάδων που αποτελούν, ανάλογα με την πε
ριφέρεια, την ομάδα κλάδων που απορροφούν σημαντική ποσότητα ερ
γασίας, οι 5-6 από αυτούς είναι κοινοί κλάδοι σε όλες τις περιφέρειες. 
Έγινε προσπάθεια ανίχνευσης της φύσης των παραγόντων που μπο
ρούν να συμβάλουν εξίσου αποτελεσματικά στην αύξηση της απασχό
λησης κάθε κλάδου συνολικά για τη χώρα και σε εκείνους που επηρεά
ζουν σε διαφορετικό βαθμό την αύξηση της κλαδικής απασχόλησης κα
τά περιφέρεια. Όπως προκύπτει, υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια από 4 
έως 11 διαφορετικοί κατά κανόνα κλάδοι, των οποίων η απασχόληση 
φαίνεται να επηρεάζεται εντονότερα από πρόσθετους ειδικούς παράγον
τες των περιφερειών, πέρα από τους γενικότερους κατά τεκμήριο ομοιό
μορφους παράγοντες ανάπτυξης των κλάδων αυτών σε όλη την επικρά
τεια. Παρά τη διαφοροποίηση που έχουν αυτοί οι κλάδοι ανάλογα με 
την περιφέρεια, υπάρχουν 4 κλάδοι που απαντώνται σε 6-8 από τις 9 
περιφέρειες. 

Με βάση ένα σχετικά στενό ορισμό, ένας κλάδος σε μία περιφέρεια 
έχει διαπεριφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όταν ο ρυθμός αύξη
σης της απασχόλησης του κλάδου αυτού στην περιφέρεια είναι ταχύτε
ρος από το ρυθμό αύξησης του ίδιου κλάδου σε ολόκληρη τη χώρα. 
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σε όλες 
τις περιφέρειες κοινοί κλάδοι με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ορισμένοι 
όμως κλάδοι με την ιδιότητα αυτή συναντώνται σε πολλές περιφέρειες. 
Είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση των περι
φερειών στον τομέα αυτό, έτσι ώστε σε ορισμένες, ένας αριθμός κλά
δων έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μάλιστα υψηλού βαθμού, ενώ 
άλλες δεν έχουν κανένα κλάδο με το πλεονέκτημα αυτό. 

Ένα στοιχείο, το οποίο από ορισμένη άποψη δικαιολογεί την ανά
πτυξη συγκεκριμένων κλάδων σε συγκεκριμένες περιφέρειες, είναι η αρ
μονία που παρατηρείται μεταξύ των κλάδων αυξανόμενης σημασίας με 
κριτήριο τη γενικότερη ανάπτυξη όλης της βιομηχανίας στη χώρα, και 
των κλάδων με διαπεριφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με κριτή
ριο την ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων στη χώρα. Η αρμονία αυτή 
δεν είναι όμως εξαντλητική, γιατί η ύπαρξη, σε ορισμένες περιφέρειες, 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε κλάδους φθίνουσας σημασίας, απο
τελεί επίσης γεγονός. 

Ανάλογη με την έννοια του διαπεριφερειακού ανταγωνιστικού πλεο
νεκτήματος για τη χώρα είναι και η έννοια του διακλαδικού ανταγωνι
στικού πλεονεκτήματος για την περιφέρεια. Ένας κλάδος έχει το πλεο-
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νέκτημα αυτό σε μία περιφέρεια, αν η αύξηση της απασχόλησης του εί
ναι ταχύτερη από την αύξηση της συνολικής βιομηχανικής απασχόλη
σης στην περιφέρεια. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι κλά
δοι που έχουν διακλαδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συναντώνται σε 
περιορισμένο αριθμό περιφερειών, και είναι κατά κανόνα κλάδοι αυξα
νόμενης σημασίας. 

Το περίεργο όμως είναι ότι περιφέρειες που έχουν αναπτύξει κλά
δους που συγκεντρώνουν τα παραπάνω πλεονεκτήματα, δεν έχουν 
αναγκαστικά εξειδικευθεί στους κλάδους αυτούς, όπως προσδιορίζεται 
η εξειδίκευση από το σχετικό βάρος που έχει η απασχόληση ενός κλά
δου στη συνολική βιομηχανική απασχόληση της περιφέρειας, σε σύγ
κριση με το αντίστοιχο βάρος του κλάδου στη βιομηχανική απασχόλη
ση της χώρας. Υπάρχει δηλαδή το φαινόμενο ότι, σε ορισμένες περι
πτώσεις, σε άλλες περιφέρειες βρίσκονται τα αναπτυξιακά πλεονεκτήμα
τα ορισμένων κλάδων και άλλες περιφέρειες εξειδικεύονται στην ανά
πτυξη των κλάδων αυτών. 

Σε τελική ανάλυση, η συρροή πολλών ευνοϊκών χαρακτηριστικών 
της βιομηχανικής ανάπτυξης σε ένα μικρό μόνο αριθμό κλάδων, κατά 
κανόνα, διαφορετικό σε κάθε περιφέρεια, παρέχει μία πρώτη ένδειξη ότι 
η προσπάθεια για την παραπέρα ανάπτυξη της βιομηχανίας απαιτεί τη 
βαθύτερη διερεύνηση των αναπτυξιακών συνθηκών και δυνατοτήτων 
κάθε κλάδου σε κάθε περιφέρεια. Τούτο γιατί, όπως έδειξε η ανάλυση, 
δεν φαίνεται να υπάρχουν αναμφισβήτητα εκ των προτέρων πλεονεκτή
ματα για την ανάπτυξη ορισμένων κλάδων, άσχετα με τη χωροθετική 
τους τοποθέτηση και άσχετα με το κριτήριο της περιφερειακής ή εθνι
κής προτεραιότητας στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Όπως δείχνει η 
εμπειρία, ορισμένοι κλάδοι πράγματι ευδοκίμησαν σε ορισμένες περιφέ
ρειες, ενώ άλλοι θα μπορούσε να είχαν καλύτερη επίδοση, αν είχε επι
διωχθεί η προώθηση τους σε περιφέρειες άλλες από εκείνες στις οποίες 
αναπτύχθηκαν. 

Από τη σύζευξη των διαπιστώσεων της ανάλυσης των δημογραφι
κών και οικονομικών χαρακτηριστικών των περιφερειών εμφανίζεται το 
φαινόμενο μίας αντίρροπης εξέλιξης μεταξύ των περιφερειακών ανισο
τήτων του πληθυσμού και των αντίστοιχων εξελίξεων της οικονομικής 
δραστηριότητας. Η ανισότητα των δημογραφικών εξελίξεων συνεχώς 
διευρύνεται, όχι μόνο λόγω των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, αλλά 
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και λόγω της σημαντικής διαφοράς και της διαχρονικής απόκλισης στη 
γεννητικότητα του πληθυσμού μεταξύ των περιφερειών υπέρ των μεγά
λων πόλεων που αποτέλεσαν του πόλους έλξης του πληθυσμού σε όλη 
τη μεταπολεμική περίοδο. 

Ταυτόχρονα, σε πολλές από τις περιφέρειες της σχετικά μικρότερης 
γεννητικότητας, η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, 
μείωνε βαθμιαία τις ανάγκες του κλάδου σε εργασία, με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται όλο και μικρότερο μέρος του εργατικού δυναμικού των περι
φερειών αυτών. Συγχρόνως όμως είχε καταβληθεί προσπάθεια πολύ
πλευρης και περισσότερο ισόρροπης ανάπτυξης, είτε αυτόνομης είτε με 
τη βοήθεια της κυβερνητικής πολιτικής, ιδιαίτερα των λιγότερο ανε
πτυγμένων οικονομικά περιφερειών, που στις περισσότερες περιπτώσεις 
συμπίπτουν με τις δημογραφικά ασθενέστερες περιφέρειες, με τελικό 
σκοπό την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, το οποίο αποτελεί τη βασική 
προϋπόθεση για τη συγκράτηση του πληθυσμού. Ως αποτέλεσμα πολ
λές από τις υποβαθμισμένες περιφέρειες, που είχαν υποστεί και σημαν
τική διαρροή του πληθυσμού τους, αναπτύχθηκαν ταχύτερα από τις άλ
λες, με συνέπεια τη μείο)ση της περιφερειακής ανισότητας στη χώρα, 
παρά τη διεύρυνση και ίσως σε ορισμένη έκταση εξαιτίας της, των δη
μογραφικών ανισοτήτων. 

Οι πηγές ανάπτυξης των περιφερειών αυτών δεν είναι αποκλειστικά 
αυτόχθονες, γιατί πέρα από τους επιτόπιους πόρους, η ανάπτυξη 
ενισχύθηκε σημαντικά από την εισροή μεταναστευτικού συναλλάγματος 
και από τη μεταφορά πόρων, κυρίως μέσω των επενδυτικών κινήτρων 
και των προγραμμάτων της οικονομικής πολιτικής. Η ταχύτερη οικονο
μική επίδοση των οικονομικά ασθενέστερων περιφερειών οδήγησε 
ασφαλώς σε αύξηση του κατά κεφαλή προϊόντος, η οποία όμως ενισχύ
θηκε και από τη μείωση του πληθυσμού τους στην έκταση όπου η έξο
δος συνιστούσε, υπό τις υπάρχουσες προϋποθέσεις αξιοποίησης του μέ
σα στα πλαίσια των διαρθρωτικών ακαμψιών κάθε περιφέρειας, πλεονά
ζον εργατικό δυναμικό, που πρόσφερε ελάχιστα ή τίποτα στην παραγω
γή, ενώ η αποκοπή τους από την κατανάλωση άφηνε από μόνη της 
ορισμένα περιθώρια για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου του υπόλοι
που πληθυσμού των περιφερειών αυτών. Το ανθρώπινο δυναμικό απο
τελεί, όπως είναι γνωστό, τόσο πρωτογενή πηγή ανάπτυξης με την έν
νοια της ανάληψης επιχειρηματικής δράσης και παραγωγικών πρωτο
βουλιών, όσο και παράγωγο στοιχείο ανάπτυξης με την έννοια της 
προσφοράς εργασίας για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργεί η 
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πρωτογενής ανάληψη παραγωγικής δραστηριότητας. Από πλευράς συ
νολικού πληθυσμού, στις δύο αυτές ιδιότητες προστίθεται και η ιδιότη
τα του καταναλωτή. 

Η αποχώρηση από μία περιφέρεια εκείνων που η συμβολή τους 
στην παραγωγή ήταν οριακή, συνέβαλε διπλά στην αύξηση του βιοτι
κού επιπέδου του υπόλοιπου πληθυσμού, τόσο με την αποχώρηση τους 
από την κατανάλωση όσο και με τη συμβολή τους στην εισροή χρημα
τικών πόρων, είτε με τη μορφή μεταβίβασης εισοδήματος από την πρω
τεύουσα κυρίως, είτε με τη μορφή μεταναστευτικών εμβασμάτων από 
το εξωτερικό. Είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι η διπλή αυτή επίπτωση εί
ναι πραγματική, στην έκταση που η απουσία των εξερχόμενων από μία 
περιφέρεια δεν συνεπάγεται μείωση της παραγωγής με δεδομένες τις γε
νικότερες συνθήκες και δεν απαιτεί μεταβίβαση" μέρους της κατανάλω
σης τους για τη συντήρηση τους στον τόπο εισδοχής. 

Από την άλλη όμως μεριά, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός 
ότι, τουλάχιστον σε ορισμένες περιφέρειες, η παρουσία μέρους του δυ
ναμικού τμήματος του πληθυσμού που μετακινήθηκε θα μπορούσε να 
βελτιώσει τις δυνατότητες παραγωγής μίας περιφέρειας, με την ανάλη
ψη πρωτοβουλιών επιτόπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ένα 
δυνητικά ευρύτερο κύκλο νέων ανθρώπων. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι υπάρχει, στο μεσοχρόνιο διά
στημα, μία σύνθετη συσχέτιση μεταξύ της εξέλιξης του πληθυσμού 
μίας περιφέρειας και της οικονομικής της ανάπτυξης, η ακριβής διακρί
βωση της οποίας απαιτεί ειδική κατά περιφέρεια διερεύνηση. 

Όπως έχει διαπιστωθεί στην παρούσα μελέτη, η σε μακρό χρόνο 
τωρινή διαμόρφωση της πληθυσμιακής κατανομής στον ελληνικό χώρο 
έχει δημιουργήσει εγγενείς προϋποθέσεις για παραπέρα αυτόνομη διεύ
ρυνση της πληθυσμιακής ανισότητας μεταξύ των περιφερειών, ακόμη 
και αν εκμηδενιστούν οι μετακινήσεις του πληθυσμού προς τους παρα
δοσιακούς πόλους έλξης. Οι παραγωγικές δυνατότητες πολλών περιφε
ρειών με σημαντική μέχρι τώρα εκροή πληθυσμού, προβλέπεται να συ
νεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον με την ενσυνείδητη πολιτική περι
φερειακής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα τα περιθώρια οικονομικής ανό
δου των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών να περιορίζονται, με 
συνέπεια την ύπαρξη εν δυνάμει προϋποθέσεων για τη συνέχιση της 
μείωσης της οικονομικής ανισότητας στη χώρα. Εν όψει των πιθανών 
αυτών εξελίξεων, η προβλεπόμενη αντίρροπη προς το ρεύμα αυτό πο
ρεία των δημογραφικών τάσεων, οι οποίες συνεπάγονται ασήμαντη ή 
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μηδενική αύξηση του εργατικού δυναμικού ορισμένων περιφερειών, 
μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην ανάπτυξη τους και να θέσει πε
ριορισμούς στην απρόσκοπτη σμίκρυνση των οικονομικών διαφορών 
μεταξύ των περιφερειών. Οι ανασταλτικές αυτές επιδράσεις από πλευ
ράς εργατικού δυναμικού θα έχουν πιο πέρα αρνητικές επιπτώσεις και 
στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των περιφερειών, οι οποίες 
προϋποθέτουν εύρωστη οικονομική βάση και αποτελούν την πρωταρχι
κή συνθήκη για τη συγκράτηση του δημογραφικού ανοίγματος μεταξύ 
περιφερειών και για την ακόμη δυσχερέστερη αντιστροφή των πληθυ
σμιακών μετακινήσεων. 

Όπως διαφαίνεται στη μελέτη αυτή, η πείρα του παρελθόντος έχει 
δείξει ότι η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφε
ρειών αποτελεί μία πολύ λιγότερο δυσχερή υπόθεση από ό,τι ο περιορι
σμός των δημογραφικών ανισοτήτων, οι οποίες ως προς το στοιχείο 
της φυσικής αύξησης του πληθυσμού απαιτούν μία πολύχρονη διαδικα
σία, που είναι σχεδόν απαγορευτική στο στάδιο που έχει φθάσει η από
κλιση της γεννητικότητας μεταξύ των περιφερειών. Ως προς το στοι
χείο των αντίστροφων πληθυσμιακών μετακινήσεων από τις μεγάλες 
πόλεις προς τις μικρότερες περιοχές, αυτές δυσχεραίνονται από την ύ
παρξη ενός φαύλου κύκλου, με την έννοια ότι απαιτούν ένα ελάχιστο 
επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αρκετά ικανοποιητικό 
στις χειμάζουσες περιφέρειες, του οποίου όμως η δημιουργία μπορεί να 
συγκρατείται από την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Είναι επομένως 
εμφανής η μεγάλη σημασία της κυβερνητικής πολιτικής για τη διάσπα
ση του κύκλου αυτού και την εξεύρεση διόδων για τη δημιουργία σω
ρευτικών ευνοϊκών δυνατοτήτων που θα συντείνουν στην απρόσκοπτη 
ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. 

Όπως αναφέρεται στα πρώτα κεφάλαια της μελέτης, η προσέγγιση 
προς μία άριστη κατανομή του πληθυσμού στο χώρο της επικράτειας έ
χει έννοια και περιεχόμενο μόνο αν είναι οργανικά συνδεδεμένη με τις 
σχετικές δυνατότητες ανάπτυξης κάθε περιφέρειας. Η διαφορά στο επί
πεδο διαβίωσης μεταξύ περιφερειών είναι συνεπώς θεμιτή από πλευράς 
μεν οικονομικής δραστηριότητας στην έκταση που επιτρέπει η πλήρης 
ανάπτυξη και αξιοποίηση των περιφερειακών δυνατοτήτων, από πλευ
ράς δε πληθυσμού, στην έκταση που εξασφαλίζεται το άριστο μέγεθος 
εργατικού δυναμικού που απαιτεί η πλήρης εκμετάλλευση των παραγω
γικών μέσων κάθε περιφέρειας, με οποιεσδήποτε πληθυσμιακές ανισότη
τες συνεπάγεται αυτό το διπλό και αδιαίρετο κριτήριο. Όπως όμως έχει 
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δείξει η μελέτη αυτή, η αξιοποίηση των υφιστάμενων παραγωγικών δυ
νατοτήτων των περιφερειών είναι άνιση, μία ανισότητα η οποία στην 
ιδανική περίπτωση θα έπρεπε να εξαλειφθεί. Είναι ακριβώς αυτή η ανι
σότητα στην αποτελεσματικότητα αξιοποίησης των παραγωγικών δυνα
τοτήτων που πρέπει να αποτελεί το στόχο της κυβερνητικής πολιτικής 
και όχι η προσπάθεια περιφερειακής εξίσωσης του τελικού αποτελέσμα
τος, π.χ. του κατά κεφαλή προϊόντος, η οποία δεν είναι, όπως αναφέρ
θηκε, πάντοτε εφικτή. 

Η μελέτη αυτή περιορίζεται μόνο στη διαπίστωση της ανισότητας 
των παραγωγικών μέσων μεταξύ των περιφερειών, αλλά δεν επεκτείνε
ται και στη διερεύνηση των υφιστάμενων και δυνητικών περιθωρίων 
ανάπτυξης των περιφερειών. Ο προσδιορισμός των περιθωρίων αυτών 
θα μπορούσε, καταρχήν, να καθορίσει και την επιθυμητή κατανομή του 
πληθυσμού, βάσει του διπλού κριτηρίου της επάρκειας εργατικού δυνα
μικού και του σχετικά άριστου κατά περίπτωση βιοτικού επιπέδου του 
πληθυσμού. Οι αναζητήσεις αυτές θα απαιτούσαν τη μελέτη καθεμίας 
των επιμέρους περιφερειών βάσει αναλυτικών προσεγγίσεων, διαφορετι
κών από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη και θα 
χρειάζονταν μία ποικιλία πρόσθετων οικονομικών και τεχνικών πληρο
φοριών, που προσδιορίζουν και τα όρια μίας διαφωτιστικής διερεύνη
σης για την αποκάλυψη των περιφερειακών δυνατοτήτων και τον 
προσδιορισμό των μέσων για την πλήρη αξιοποίηση τους. 
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