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3.1 Ση είλαη ηερλνινγία
Ζ ιέμε ηερλνινγία (technology) πνπ επηθξάηεζε
δηεζλψο σο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη έρεη σο ξίδα ηεο ηελ "Σέρλε". Δπνκέλσο, ε
ηερλνινγία είλαη εηπκνινγηθά ε ελζσκάησζε ηεο ηέρλεο
ή ηεο δεμηφηεηαο ζε έλα πξντφλ ή κία δηαδηθαζία.

Δηθόλα 3.1 Ζ ηερλνινγία είλαη ηξόπνο ζθέςεο θαη

δεκηνπξγίαο
Απφ απφςεσο επηζηεκνληθήο θαη νπζηαζηηθήο πξνζέγγηζεο ε ηερλνινγία δελ νξίδεηαη εχθνια. Απηφ νθείιεηαη θαηά ηνπο θαζεγεηέο James Cypher θαη James
Dietz ζην φηη δελ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν,
αιιά κάιινλ είλαη έλαο ηξόπνο ελέξγεηαο θαη έλαο
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ηξόπνο ζθέςεο. Ζ ηερλνινγία εκπιέθεη φρη κφλν ηε
ζπζζσξεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηα κέζα ηα
νπνία ππάξρνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά επίζεο
ελζσκαηψλεη ηηο δεμηφηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε πνπ είλαη βαζηθά ζηνηρεία ηφζν γηα ηε
γλψζε, φζν θαη ηα κέζα.
Έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηελ ηερλνινγία. Οη
επηθξαηέζηεξνη απφ απηνχο νξίδνπλ φηη ηερλνινγία
είλαη:
 ε γλψζε πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία,
 φιεο νη δεμηφηεηεο, ε γλψζε θαη νη δηαδηθαζίεο γηα
παξαγσγή, θαηαζθεπή θαη ρξήζε ρξήζηκσλ
πξαγκάησλ,
 ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη νη
παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ψζηε λα παξαρζεί έλα
πξντφλ,
 ε δεκηνπξγία ελφο ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο,
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ
αλζξψπνπ,
 ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πνπ είλαη ρξήζηκεο ζηελ
παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη
 ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ κηαο θνηλσλίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλεη ηελ επξεία ρξεζηκνπνίεζε
γλσζηψλ ηερληθψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν
ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ παξαγσγήο θαηά
ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ.
Ζ ηερλνινγία επνκέλσο πεξηιακβάλεη κεζφδνπο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ή θαη δελ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ αγνξά. Πεξηιακβάλεη ηε θχζε θαη
ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ην
πψο παξάγεηαη. Πεξηιακβάλεη δηαρεηξηζηηθέο ηερληθέο,
ηερληθέο εκπνξίαο (marketing), θαζψο θαη ηερληθέο πνπ
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έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή. Ζ ηερλνινγία
επεθηείλεηαη ζε ππεξεζίεο - δηνίθεζε, εθπαίδεπζε,
ηξαπεδηηηθά θαη λνκνζεηηθά ζπζηήκαηα - θαζψο θαη ζηε
γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία.
Έρνπκε ίζσο ζπλεζίζεη φηαλ κηιάκε γηα ηελ ηερλνινγία λα ζθεθηφκαζηε ηα κεγάια άικαηά ηεο βηνκεραληθέο επαλαζηάζεηο, γεσξγηθέο επαλαζηάζεηο, κεγάιεο
αιιαγέο ζηελ ζπγθνηλσλία, επηθνηλσλία. κσο θάζε
ζηνηρείν πιηθνχ θεθαιαίνπ, φζν απιφ θαη αλ είλαη, πάληα
πεξηέρεη κία ηερλνινγία. Μηα ηαπεηλή βίδα ζε κηα κεραλή
κπνξεί λα θηηαρηεί απφ ζίδεξν, αηζάιη, αινπκίλην ή
άιιν πιηθφ, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε αλαξίζκεηνπο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κπνξεί λα θηηαρηεί κε ην ρέξη ή
κε ην ξνκπφη. ε θάπνην ζεκείν ζηελ θαηαζθεπή ηεο
βίδαο θάζε έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αληηπξνζψπεπζαλ, ζε κηθξή θιίκαθα, κία ηερληθή αιιαγή κε

Δηθόλα 3.2 Ζ ηερλνινγία εηζβάιιεη επράξηζηα ζηε

δσή καο.
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εθαξκνγέο πνπ απμάλνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ
κηθξνχ θαηαζθεπάζκαηνο. Δπίζεο, φηαλ κηιάκε γηα κηα
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κηθξή ή κεγάιε, κηιάκε θαη
γηα ηελ ηερλνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε απηήλ.
Οη Evenson θαη Westphal ιέλε φηη "ε ηερλνινγία

είλαη ζησπειή, δελ είλαη θσδηθνπνηεκέλε, νύηε έηνηκε λα
κεηαθεξζεί. Έηζη, κνινλόηη δύν παξαγσγνί ζηηο ίδηεο
ζπλζήθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ ηαπηόζεκεο εηζξνέο
πιηθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ίδηα πιεξνθόξεζε, ελ ηνύηνηο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δύν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο,
γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηελ θαηαλόεζε
ησλ ζησπειώλ ζηνηρείσλ (ηεο ηερλνινγίαο) ".
Ζ ηερλνινγία είλαη εηδηθή ζε θάζε ρψξα, έηζη ψζηε
ίδηεο θπζηθέο εθδειψζεηο ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ηα
θνκπηνχηεξ, κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα
ζηελ παξαγσγή θαη παξαγσγηθφηεηα, αθνχ πξέπεη λα
ζπλδπαζηνχλ κε δηαθνξεηηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ
δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη ιεηηνπξγεί κέζα
ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην.
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ ηερλνινγία ζε
δηαζέζηκε θαη ζε ελ ρξήζεη ηερλνινγία. Ζ ηερλνινγία
απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηερληθψλ. Ζ δηαζέζηκε
ηερλνινγία ζε κία ρψξα είλαη φιεο απηέο νη ηερληθέο
πνπ γλσξίδεη θαη ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη, ελψ ε
ηερλνινγία ελ ρξήζεη είλαη εθείλε ε δέζκε ησλ ηερληθψλ πνπ έρεη απνθηήζεη. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε
δηαζέζηκε ηερλνινγία ζε κία ρψξα δελ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί απφ φιεο ηηο γλσζηέο ηερληθέο, αθνχ
κπνξεί ιφγσ αδπλακίαο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ
πιεξνθφξεζε ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα λα γλσξίδεη κέξνο
κφλν απφ ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ κεζφδσλ πνπ είλαη
γλσζηέο ζηνλ θφζκν ζπλνιηθά. Ή κπνξεί νη κέζνδνη λα
είλαη γλσζηέο αιιά λα κελ είλαη δηαζέζηκεο, γηαηί θαλείο
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ζηε ρψξα δελ παξάγεη ηα απαξαίηεηα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο κέζα. Καη νη δχν απηέο αηηίεο κπνξεί λα
απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηε δπλαηφηεηα
ηεο ρψξαο γηα ηερλνινγηθέο επηινγέο.

Δηθόλα 3.3 Τν δηαζηεκόπινην, παξάδεηγκα γλσζηήο

ηερλνινγίαο, αιιά όρη δηαζέζηκεο γηα πνιιέο ρώξεο θαη
αζθαιώο όρη ελ ρξήζεη γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο
Ζ πξαγκαηηθή ηερλνινγία ελ ρξήζεη ζε κηα ρψξα
είλαη απηή πνπ θαζνξίδεηαη πξψηνλ απφ ηε θχζε ηεο
παγθφζκηαο ηερλνινγίαο, δεχηεξνλ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ γλσζηψλ ζηε ρψξα ηερληθψλ θαη ηέινο απφ
ηελ επηινγή πνπ έρεη γίλεη κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ. Αλ ε
ελ ρξήζεη ηερλνινγία ζεσξείηαη αθαηάιιειε, απηφ
κπνξεί λα νθείιεηαη ή ζην φηη ε παγθφζκηα ηερλνινγία
είλαη αθαηάιιειε, ή ζην φηη κία αθαηάιιειε δέζκε
(ηερλνινγία) είλαη δηαζέζηκε ζηε ρψξα, ή ζην φηη έρεη
γίλεη αθαηάιιειε επηινγή, ή ηέινο εμαηηίαο θάπνηνπ
ζπλδπαζκνχ θαη ησλ ηξηψλ ιφγσλ.
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Δηθόλα 3.4 Τερλνινγία ελ ρξήζεη ζηηο αλαπηπγκέλεο

ρώξεο
Κάζε ηερληθή ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ
ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, ηε ρξήζε ησλ πφξσλ – κεραλεκάησλ εμεηδηθεπκέλνπ θαη αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ, δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ εηζξνψλ
- ηελ θιίκαθα ηεο παξαγσγήο, ηηο ππεξεζίεο πνπ
εκπιέθνληαη θ.ιπ. Κάπνηα ή θαη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά γηα λα θαζνξηζηεί
αλ είλαη δπλαηφ ή θαη επηζπκεηφ λα πηνζεηεζεί κία
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα.
Σα ζηάδηα κέζσ ησλ νπνίσλ ε παγθφζκηα ηερλνινγία
ζηελεχεη θαη γίλεηαη έλα πξαγκαηηθφ ζχλνιν ηερληθψλ
ελ ρξήζεη κπνξεί ζρεκαηηθά λα πεξηγξαθεί φπσο
θαίλεηαη ζηελ εηθ. 3.5
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Δηθόλα 3.5 Γηαδηθαζία επηινγήοηερλνινγίαο. (Πεγή:

Meier, G. Κ. 1995, Leading Issues in Economic Development,
New York: Oxford University Press, ζει.369)
3.2 Καηάιιειε ηερλνινγία
Πψο κία ρψξα απνθαζίδεη γηα ηελ αλαινγία ησλ
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη
θαζψο ε νηθνλνκία ηεο κεγεζχλεηαη θαη πψο παίξλεη
απηέο ηηο απνθάζεηο; Απνζθνπεί κήπσο ζε κεζφδνπο
έληαζεο θεθαιαίνπ* νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ηηο πην
ζχγρξνλεο ηερληθέο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο; Ή πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ηερλνινγίεο
έληαζεο εξγαζίαο** νη νπνίεο εμνηθνλνκνχλ ζπάλην
ρξεκαηηθφ θεθάιαην θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κεγάιε
εξγαηηθή δχλακε ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ιηγφηεξν ζχγρξνλε; Ίζσο κεξηθέο δξαζηεξηφ_____________________
*Μέζνδνο παξαγωγήο έληαζεο θεθαιαίνπ ζεκαίλεη

όηη ν ζπληειεζηήο παξαγσγήο (θεθάιαην) θπξηαξρεί
(ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν) ησλ άιισλ ζπληειεζηώλ
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (επηρεηξήζεηο πςειήο
ηερλνινγίαο, γεσξγία πςειήο εθκεράληζεο θ.ά.).
**Μέζνδνο παξαγωγήο έληαζεο εξγαζίαο ζεκαίλεη
αληίζηνηρα όηη ν ζπληειεζηήο "εξγαζία " θπξηαξρεί ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία (παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο,
παξαδνζηαθόο ηξόπνο θαιιηέξγεηαο θ.ά.).
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ηεηεο ζε κία νηθνλνκία λα είλαη πνιχ εληαηηθέο ζε ζρέζε
κε ην θεθάιαην, ελψ άιιεο λα είλαη εληαηηθέο ζε ζρέζε
κε ηελ εξγαζία. Σέηνηα θαηάζηαζε νλνκάδεηαη
"νηθνλνκηθφο δπτζκφο" θαη ε νηθνλνκία "δπτθή".
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο θαζνξίδνληαη
ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηε θχζε ησλ νηθνλνκηψλ γηα
ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ. Οη πην νπζηαζηηθνί παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίαο είλαη ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο, ε
δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ θαη ην θφζηνο κε ην νπνίν
επηβαξχλεηαη ε θνηλσλία ζηελ νπνία θαη γηα ηελ νπνία
ζρεδηάζηεθε ε ηερλνινγία, ην ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο
παξαγσγήο θαη ε θχζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ είλαη ζε
ρξήζε. ε θαζέλα απ' απηνχο ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο
παξάγνληεο νη θνηλσλίεο ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ
δηαθέξνπλ απφ ηηο θησρέο ρψξεο. Δπνκέλσο ε ηερλνινγία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ηαηξηάδεη ζε
πξνεγκέλεο ρψξεο, ηείλεη λα κελ πξνζαξκφδεηαη
ζσζηά (ή θαη λα είλαη αθαηάιιειε) ζηηο ζπλζήθεο πνπ
ππάξρνπλ ζε θησρέο ρψξεο. Ζ κεηαθνξά ηέηνηαο
ηερλνινγίαο ζε θησρέο θνηλσλίεο έρεη απνδεηρζεί φηη
πξνθαιεί παξακνξθψζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο.
Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο ζα
έπξεπε λα ζπκπεξηιάβνπκε φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηεο, ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο
θαη ηελ επίδξαζε ζηηο παξαγσγηθέο θαη θαηαλαισηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
πεξηιακβάλνπλ ηε θχζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, ηελ θιίκαθα θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, ηελ
θιίκαθα θαη ην νξγαλσηηθφ ζχζηεκα γηα ην νπνίν
ζρεδηάζηεθε ε ηερλνινγία, ηε ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ
ζπληειεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έληαζεο ηνπ
θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο, ηα πιηθά, ηε ρξήζε ησλ
θαπζίκσλ, ηηο απαηηήζεηο ζε δεμηφηεηεο θαη ηηο βαζηθέο
θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εηζξνέο πνπ απαηηεί.
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Σν πνιπζχλζεην επνκέλσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο πξνβιήκαηα
ζηελ εθαξκνγή. Έηζη, νη ηερληθέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί
ζηηο ζχγρξνλεο πξνεγκέλεο ρψξεο ηείλνπλ λα παξάγνπλ
πξντφληα γηα πςειά εηζνδήκαηα θαη απαηηνχλ πςειά
επίπεδα επελδχζεσλ αλά εξγαδφκελν, πςειά επίπεδα
εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ, φπσο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε πςειά
επίπεδα εξγαζηαθήο παξαγσγηθφηεηαο. Αλ απηέο νη
ηερληθέο κεηαθεξζνχλ, φπσο είλαη, ζηηο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο ηερλνινγηθά ρψξεο, ην απνηέιεζκα ζα
είλαη λα ζπγθεληξσζνχλ νη πφξνη, νη απνηακηεχζεηο θαη
ε ππνδνκή ζε έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο.
Δίλαη ζαθέο φηη ε ίδηα ηερλνινγία δελ είλαη ην ίδην
θαηάιιειε γηα θάζε ρψξα θαη θάζε πεξίπησζε. Πνιιέο
ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο
ρψξεο είλαη αθαηάιιειεο γηα ηα δεδνκέλα θαη ην επίπεδν
ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Οη αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο ζπρλά έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ πιεζπζκηαθήο
αχμεζεο, κηθξφηεξε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ θαη
πεξηζζφηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζε επίπεδν ζηνηρεηψδνπο δηαβίσζεο. Πάλσ απφ ην 1/4 ηνπ πιεζπζκνχ
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δεη ζε ζπλζήθεο απφιπηεο
θηψρεηαο (πηλ. 3.1). Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη κεγάιε
αβεβαηφηεηα γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δπηπιένλ ζηηο
αλαπηπγκέλεο ρψξεο, εθεί δειαδή πνπ δεκηνπξγείηαη ε
λέα ηερλνινγία, δελ γλσξίδνπλ ηελ αμία πνιιψλ
ηερληθψλ θαη γεγελψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
α. Σν φξην ηεο θηψρεηαο ρξεζηκνπνηείηαη κε δείθηε ην
εηήζην θαηά θεθαιή εηζφδεκα, πνπ θηάλεη ζηα 420
δνιάξηα ην 1990.
β. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο
Έλσζεο
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Πίλαθαο 3.1 Ζ θηψρεηα ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο
ρψξεο, 1990.(Πεγή: Παγθόζκηα Τξάπεδα. World Development

Report, 1992.New York: Oxford University Press)
ΑΡΗΘΜΟ
ΠΟΟΣΟ
ΦΣΧΥΧΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ
Ν. Αζίαο
562
49,0
Α. Αζίαο
169
11,3
Πεξηνρή θάησ ηεο αράξα
216
47,8
Β. Αθξηθή θαη Μ. Αλαηνιή
73
33,1
Αλαηνιηθή Δπξψπεβ
5
7,1
Λ. Ακεξηθή
108
25,5
ιεο νη αλαπηπζζφκελεο
1.122
29,7
ρψξεο
ΠΔΡΗΟΥΖ

Μία βαζηθή αηηία γηα ην κηθξφ παξαγφκελν πξντφλ
θαη ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο είλαη ε πξσηφγνλε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν ε δχλακε ησλ κπψλ ησλ
αλζξψπσλ θαη ηα δψα εξγαζίαο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί
απφ κεραλέο θνξηεγά, ηξαθηέξ θαη πινία. πσζδήπνηε
ην λα ππεξπεδήζεη θαλείο ην θελφ θαη λα κεηαθεξζεη
απηνκάησο απφ ηελ κηα ηερλνινγία ζηελ άιιε δελ είλαη
ε θαηάιιειε κέζνδνο, αθφκα θη αλ είλαη εθηθηφ θάηη
ηέηνην. Σν ράζκα κεηαμχ ηνπ αξφηξνπ πνπ ην ζέξλεη ην
βφδη θαη απηνχ πνπ θέξεη ην ηξαθηέξ ην νπνίν θηλείηαη
κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη ηεξάζηην.
Ο Γξ. FutzSchumacher ν νπνίνο ίδξπζε ηελ Οκάδα Δλδηάκεζεο Σερλνινγίαο (Intermediate Technology
Group*) ππνζηήξηδε, εδψ θαη 30 ρξφληα, φηη βνήζεηα
____________________

*Intermediate Technology Group είλαη έλαο κε θπβεξ-

λεηηθόο νξγαληζκόο πνπ ηδξύζεθε εηδηθά γηα λα βνεζήζεη
ζηε ζκίθξπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ ηεο πξσηόγνλεο
παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ
πξώηνπ θόζκνπ
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δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ αιιά κε ηε κνξθή κεγάιεο
θιίκαθαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο πξνγξακκάησλ φρη
κφλν, δελ ζα βνεζήζεη ηηο θησρέο ρψξεο, αιιά θαη ζα
δεκηνπξγήζεη εμάξηεζε. Yπνζηήξηδε ηνλ κέζν δξφκν, ή
ηελ ελδηάκεζε ηερλνινγία, έηζη ψζηε νη θησρέο ρψξεο
λα βνεζεζνχλ κφλεο ηνπο.

Δηθόλα 3.6 Κεηαθνξηθά κέζα
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Ζ ζχγρξνλε δπηηθή ηερλνινγία είλαη πςειήο έληαζεο
θεθαιαίνπ, ζρεδηαζκέλε γηα νηθνλνκίεο πςειψλ ακνηβψλ.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο ιηγφηεξεο
αλαπηπγκέλεο ρψξεο κπνξεί λα αρξεζηεχζεη ζέζεηο
εξγαζίαο ησλ νπνίσλ ππάξρεη απφιπηε αλάγθε. Ζ
εξγαζία κηαο κπνπιληφδαο ή κηαο ζεξηδναισληζηηθήο
κεραλήο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη εθαηνληάδεο
εξγαηηθά ρέξηα.
Έλα επίζεο ηδηαίηεξα ζνβαξφ ζέκα είλαη απηφ ηεο
εμάξηεζεο. ηαλ κηα ρψξα βαζίδεηαη ππεξβνιηθά ζε
εηζαγφκελε ηερλνινγία, ηφηε εμαξηάηαη απφ μέλα θέληξα
κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα.
ηηο δηεζλείο αγνξέο ε ηερλνινγία δελ είλαη ειεχζεξε. ε
πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εηαηξείεο αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ
πσινχλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη κάιηζηα ζε
πςειέο ηηκέο, ηερλνινγία πνπ δελ είλαη πιένλ ζχγρξνλε
θαη αληαγσληζηηθή. Οη αγνξαζηέο απηνί βξίζθνληαη ζε
αδχλαηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ,
ιφγσ αλεπαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη έιιεηςεο
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.
Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη θαηάιιειε ηερλνινγία
είλαη απηή πνπ ηαηξηάδεη ζηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο
θαη είλαη απηή πνπ ν εγρψξηνο πιεζπζκφο κπνξεί λα ηε
δηαρεηξηζζεί. Γηα λα γίλεη απηό όκσο, ζα πξέπεη λα δνζεί
έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ζε
ηνπηθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα εληζρχνπλ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο.
Σα βήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθώλ
ηθαλνηήηωλ είλαη:
 Αληηγξαθή
Καηαζθεπή ελφο πξντφληνο ίδηνπ κε εθείλν πνπ θαηάζθεπάζζεθε αιινχ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα
πνηθίιιεη ζε πνιππινθφηεηα. Μπνξεί λα είλαη πνιχ
εχθνιε γηα έλα απιφ εξγαιείν, ή πεξηζζφηεξν
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πνιχπινθε γηα έλα ζχγρξνλν κεράλεκα. ηαλ
απαηηείηαη λα αληηγξαθνχλ πνιχπινθεο παξαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο, ε αληηγξαθή είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή
επηηπρία φηαλ επηηπγράλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, απηφ
ζπκβαίλεη φηαλ κηα ρψξα αλαπηχζζεη γξακκέο
παξαγσγήο απηνθηλήησλ.
 Σξνπνπνίεζε
Πξνζδηνξηζκφο θαη πξαγκαηνπνίεζε κηθξψλ αιιαγψλ
θαη βειηηψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηξνπνπνηείηαη θαη
βειηηψλεηαη ην ζρέδην ελφο πξντφληνο πνπ αληηγξάθεηαη ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
 Δπαλαζρεδίαζε
Λήςε απνθάζεσλ γηα αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη ζην
πξντφλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζαο
απαηηήζεηο λέσλ αγνξψλ ή λα εθζπγρξνληζηεί
θαηφπηλ ησλ αιιαγψλ απηψλ.

Δηθόλα 3.7 Ζ ζύγρξνλε απηνθηλεηνβηνκεραλία

επαλαζρεδηάδεη ζπλερώο ηα κνληέια ηεο
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 εκαληηθέο θαηλνηνκίεο
Αλάπηπμε θάπνηνπ εληειψο λένπ πξντφληνο. Γηα λα
γίλεη απηφ απαηηείηαη ζπλήζσο ε ζπλερήο ιεηηνπξγία
πξν-γξακκάησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (Research
and Development).
πσο αλαθέξζεθε, ε εηζαγσγή θαη ρξήζε
ηερλνινγίαο είλαη θάηη πνπ ζπλεζίδεηαη πεξηζζφηεξν. Ζ
πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηερλνινγίαο κε απνθιεηζηηθά
ηνπηθφ δπλακηθφ κπνξεί λα ρξεηαζζεί πνιχ θαηξφ.
3.3 Παξαγωγηθόηεηα θαη ηερλνινγία
Σα πιηθά πξφηππα δσήο θάζε θνηλσλίαο εμαξηψληαη
απφ ην πόζν απηή κπνξεί λα παξάγεη. Ζ δηαζεζηκφηεηα
ησλ πξντφλησλ εμαξηάηαη απφ ην ηη παξάγεηαη. Αλ ε
παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο είλαη κηθξή, ηφηε
ην επίπεδν δσήο ελφο κέζνπ πνιίηε ηεο ζα είλαη
ρακειφ. Μφλν κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο
ηθαλφηεηαο κπνξεί ην κέζν επίπεδν δσήο λα απμεζεί.
Σν πφζν κπνξεί κηα θνηλσλία λα παξάγεη εμαξηάηαη
ηφζν απφ ην πφζνη πνιίηεο ηεο εξγάδνληαη γηα ηελ
παξαγσγή αγαζψλ, φζν θαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηά
ηνπο ζηελ εξγαζία. Καηά γεληθή παξαδνρή, ε
παξαγσγηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο
δείθηεο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα.
Οη εηδηθνί ζπρλά αμηνινγνχλ ηελ επίδξαζε ησλ
δηάθνξσλ εηζξνψλ ζηελ παξαγσγή απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ πξνθαινχλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα
κεζνδνινγία κε ηελ νπνία κεηξνχλ απηή ηελ αλάπηπμε.
Βαζηθά πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα λα κεηξήζνπλ
θαηά πφζν κία αχμεζε ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα
απνδνζεί ζε επηπιένλ κνλάδεο θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη
ζε επηπιένλ εξγαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή. Κάζε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πνπ απνκέλεη, ρσξίο
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λα κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο απμήζεηο ηεο πνζφηεηαο
ησλ θπζηθψλ εηζξνψλ, νλνκάδεηαη ζπλνιηθφο παξάγσλ
παξαγσγηθφηεηαο. Ο παξάγνληαο απηφο πεξηιακβάλεη
ηελ επίδξαζε φισλ ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα, φπσο
βειηηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα
κάζεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νξγαλσηηθέο θαη
ζεζκηθέο αιιαγέο, θαιχηεξεο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο
θαη βειηησκέλνη κεραληζκνί νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ,
αιιαγέο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θ.ιπ.
πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη παξαγσγηθφηεηα είλαη ε αμία ηνπ πξντφληνο ην νπνίν παξάγεηαη αλά κνλάδα ρξεζηκνπνηνχκελνπ παξαγσγηθνχ
ζπληειεζηή. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε
παξαγσγηθφηεηα θαζελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή
(γε, θεθάιαην, εξγαζία). Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη αλ ηελ
αμία ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηε δηαηξέζνπκε κε ηηο
κνλάδεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπληειεζηή, γηα
παξάδεηγκα ηεο εξγαζίαο, ζα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα
ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν
ππνινγίδνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ησλ άιισλ
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. ηαλ φκσο ζειήζνπκε λα
κεηξήζνπκε ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηφηε ην πξφβιεκα γίλεηαη ζχλζεην
θαη απηφ γηαηί παξαηεξείηαη φηη ην παξαγφκελν πξντφλ
απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ φ, ηη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη
ζπληειεζηέο παξαγσγήο. ηελ νπζία έλα κέξνο ηεο
αχμεζεο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο δελ κπνξεί λα
εμεγεζεί απφ ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ εηζξνψλ. Απηφ
ην κέξνο ηεο αχμεζεο ν Moses Abramovitz (1956)
νλφκαζε ππνιεηπόκελε αύμεζε.
Χο αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο νξίδεηαη ε αχμεζε
ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο, ε νπνία δελ νθείιεηαη θαη
θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ αληίζηνηρε
αχμεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ππεξεζηψλ ησλ
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ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ.
Δίλαη, δειαδή, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο πνπ επηηπγράλεηαη πέξα θαη πάλσ απφ ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. πσο είλαη γλσζηφ, νη
παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο θαη νη ελδηάκεζεο εηζξνέο
ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα έρνπκε ην απνηέιεζκα
ηεο παξαγσγήο κε κία ζρέζε, πνπ φπσο ήδε έρνπκε
αλαθέξεη, νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε παξαγσγήο.

Δηθόλα 3.8 Πεγέο αύμεζεο ηεο παξαγσγήο
ηελ εηθ. 3.8 θαίλεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αχμεζεο
παξαγσγήο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ζπληειεζηψλ
παξαγσγήο, απφ Υ1 ζε Υ2, θαζψο θαη ε κεηαθίλεζε ηεο
θακπχιεο παξαγσγήο. Ζ κεηαθίλεζε απηή, δειαδή ε
επηπιένλ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ε κε απνδηδφκελε
ζηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, απνδίδεηαη
κε ην γεληθφ φξν ηερλνινγηθή κεηαβνιή.
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε ηερλνινγηθή αιιαγή, ε
ηερλνινγηθή πξφνδνο γηα ηελ νπνία ζα κηιήζνπκε ζηε
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ζπλέρεηα έρεη άκεζε ζεηηθή επίπησζε ζηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, επνκέλσο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Ζ παξαγσγηθφηεηα φκσο εθηφο απφ ηηο ηερλνινγηθέο
αιιαγέο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε θαη εμαξηάηαη θαη απφ
ηελ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Μπνξεί λα ιερζεί
φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απνηειεί ην
επηζηέγαζκα ηεο εηζαγσγήο ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαη
ηεο παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα
κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο λα επηηχρεη ηελ παξαγσγή
κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο πξντφληνο κε ην
ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο.
Ζ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο παξαγσγηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ησλ
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δελ είλαη αιφγηζηε νχηε θαη
αληηνηθνλνκηθή, αιιά αληίζεηα θαζνξίδεηαη απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο ηεο παξαγσγήο θαη ηηο
ηηκέο ησλ εηζξνψλ.
Ζ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε
ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε απνηειεζκαηηθφηεηα
δηαλνκήο. Ζ πξψηε κνξθή απνηειεζκαηηθφηεηαο
αλαθέξεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο, απφ ηερληθήο
πιεπξάο, ρξεζηκνπνίεζεο θαη ζπλδπαζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο γηα δεδνκέλν επίπεδν παξαγσγήο.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαλνκήο, απφ ηελ άιιε πιεπξά,
ζπλδέεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εηζξνψλ
πνπ επηθέξεη ηε κέγηζηε δπλαηή, απφ πιεπξάο αμίαο,
ρξήζε ηνπο.
Βειηίσζε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή / θαη
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαλνκήο ζπλεπάγεηαη
απηφκαηα βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο,
αθνχ νη ίδηεο πνζφηεηεο ησλ εηζξνψλ κπνξνχλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.
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Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε ηερλνινγηθή
αιιαγή. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπληεινχλ απφ
θνηλνχ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
Οη έλλνηεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο ηερλνινγηθήο
κεηαβνιήο θαη ηεο παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη ηεο κεγέζπλζεο, πνπ απνηεινχλ ην
γεληθφηεξν, θνηλψο απνδεθηφ, ζηφρν θάζε νηθνλνκίαο.
Δίλαη γλσζηφ φηη νη πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο δηαζέζηκσλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπληειεζηψλ παξαγσγήο απνηεινχλ ηνλ θαη' εμνρήλ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο,
κέζσ ησλ ηερλνινγηθνί αιιαγψλ θαη ηεο επίηεπμεο ηεο
κέγηζηεο δπλαηήο παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.
Δπηπιένλ, κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαζίζηαηαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά παξαγσγηθψλ
ζπληειεζηνχλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
ηξνθνδνηψληαο έηζη ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.
3.4 Σερλνινγηθή αιιαγή θαη πξόνδνο
Δίλαη ρξήζηκν λα μαλαζπκεζνχκε ηα θχξηα ζπζηαηηθά
ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο γηα ηα νπνία έρνπκε
κηιήζεη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έρνληαο ζαλ λέν
δεδνκέλν ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή.
Σα θύξηα ζπζηαηηθά αύμεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ
πξνϊόληνο είλαη:
 ε αχμεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο πνπ πξνθχπηεη
φηαλ ν πιεζπζκφο απμάλεηαη ή φηαλ ε αλαινγία
ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζ' απηήλ απμάλεηαη,
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 ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κέζσ ηεο
ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ απφθηάηαη ζηελ εξγαζία,
 ε επέλδπζε ζε πάγην θεθάιαην, φπσο εξγνζηάζηα,
κεραλήκαηα, κεηαθνξέο, ζχγρξνλα κέζα
παξαγσγήο θ.ιπ., θαζψο θαη
 ε ηερλνινγηθή αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ θαηλνηνκίεο.
Σερλνινγηθέο αιιαγέο ζεσξνχληαη νη κεηαβνιέο ζηε
ζπλάξηεζε παξαγσγήο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη δπλαηή ε
παξαγσγή κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πξντφληνο κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ίδηαο πνζφηεηαο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Οη θαηλνηνκίεο πεξηιακβάλνπλ θάζε κεηαβνιή
κε ηελ νπνία εηζάγεηαη έλα λέν πξντφλ ή έλαο λένο
ηξφπνο παξαγσγήο ή εκπνξίαο ελφο πξντφληνο, δειαδή
είλαη έλλνηα επξχηεξε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο. Οη
ηερλνινγηθέο αιιαγέο, φπσο είδακε ήδε, ζπκκεηέρνπλ
απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απ'
επζείαο ή κέζσ ηεο παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Οη ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο είλαη παξάγνληαο
απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ηερλνινγηθή αιιαγή έρεη επίδξαζε ζε
πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη βειηηψζεηο ζην
θπζηθφ θεθάιαην. Μπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη απνηειέζκαηα ζηνπο ζπφξνπο θαη ηηο κεζφδνπο θαιιηεξγεηψλ,
ηελ νξγάλσζε αγνξψλ θαη ηελ εκπνξία (marketing),
ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ θαη γεληθά ζε θάζε
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κεγάιε ή κηθξή.
ε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ μερσξίδεη απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή. Υσξίο ηερλνινγηθή
αιιαγή πνπ λα δηαξθεί, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αξγεί
θαη ζηγά-ζηγά ε αλάπηπμε θζίλεη. Οη Robert Evenson θαη
Larry Westphal ζηελ αλαθνξά ηνπο ζηελ ηερλνινγία
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ππνζηεξίδνπλ φηη θακία απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο δελ έρεη επηδείμεη γξήγνξε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε
ρσξίο ζπλερφκελε ηερλνινγηθή επέλδπζε.
Ζ ηερλνινγηθή αιιαγή είλαη απνηέιεζκα επηζηεκνληθήο
αλαθάιπςεο, πεηξάκαηνο θαη θαηλνηνκίαο, ηα νπνία φια
πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, είηε απφ ην θξάηνο. Ζ επηηπρεκέλε εηζαγσγή
ηερλνινγίαο ζηελ εγρψξηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε
θάζε ρψξα απαηηεί κηα εγρψξηα ηθαλή επηζηεκνληθή
ππνδνκή πνπ λα κπνξεί θαη' αξρήλ λα θαηαλνεί, λα
εθαξκφδεη, λα πξνζαξκφδεη θαη λα πξνσζεί ηελ παξαγφκελε ζην εμσηεξηθφ ηερλνινγηθή γλψζε. Αξγφηεξα ζα
κπνξεί λα θάλεη ηε δηθή ηεο έξεπλα, λα ζρεδηάδεη ηα
δηθά ηεο πεηξάκαηα θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο
θαη κεξηθέο θνξέο ηνπο θηλδχλνπο ησλ δηθψλ ηεο αλαθαιχςεσλ, φηαλ εθαξκνζηνχλ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία.

Δηθόλα 3.9

Ζ ηερλνινγηθή
απηνλνκία
νδήγεζε ηελ
Ηαπσλία ζε
πςειό επίπεδν
νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο
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Τπάξρνπλ ινηπφλ δχν δηαθξηηέο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ν
Ronald Dore νλνκάδεη ηε κία "αλεμάξηεηε ηθαλόηεηα
ηερλνινγηθήο κάζεζεο" θαη ηελ άιιε "αλεμάξηεηε
ηθαλόηεηα ηερλνινγηθήο δεκηνπξγίαο". Μηα αλεμάξηεηε
ηθαλφηεηα ηερλνινγηθήο κάζεζεο κπνξεί επίζεο λα
νλνκαζηεί, ελαιιαθηηθά, ηερλνινγηθή απηνλνκία.
ηαλ επηηεπρζεί ε ηερλνινγηθή απηνλνκία, έρεη γίλεη
ην πξψην βήκα πξνο κεγαιχηεξε απηάξθεηα, πξνο έλα
πςειφηεξν επίπεδν εγρψξηαο επάξθεηαο θαη πξνο ηε
δεκηνπξγία κίαο εζσηεξηθήο δπλακηθήο γηα θάζε
νηθνλνκία. Απηή ε απηνλνκία είλαη πνπ βνήζεζε ζηηο
αλαπηπμηαθέο επηηπρίεο ηελ Ηαπσλία, Κνξέα θαη Σατβάλ.
Ζ επθνιία κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαλ νη εηζαγσγέο
θαη νη εμαγσγέο ζε απηά ηα θξάηε επέηξεςαλ ζε
ληφπηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη εξγαδφκελνπο λα γίλνπλ
ηθαλνί λα απνθηήζνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνηήησλ. Απηφ αθξηβψο ην επίπεδν επέηξεςε ζ' απηέο ηηο
ρψξεο λα γίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηερλνινγηθά
ηθαλέο. Δίλαη απηή ε καζεζηαθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη
επηηξέςεη ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Αλ. Αζίαο λα αλαπηπρζνχλ
γξεγνξφηεξα, θαηά κέζν φξν, απφ ηηο άιιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά
θαη είραλ ζρεδφλ ίδηα αθεηεξία, φπσο γηα παξάδεηγκα
ηηο αξρηθέο επελδχζεηο.
Ζ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα δεκηνπξγεί ηερλνινγία
θαη λα πξνζζέηεη ζηελ παγθφζκηα γλψζε θαη πξαθηηθή,
δειαδή λα έρεη αλεμάξηεηε ηθαλφηεηα ηερλνινγηθήο
δεκηνπξγίαο, έξρεηαη αξγφηεξα κε ηελ πεξαηηέξσ
σξίκαλζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο αλεμάξηεηεο ηθαλφηεηαο ηερλνινγηθήο κάζεζεο, δηαδηθαζίαο πνπ ινγηθά
πξνεγείηαη. Ζ ηθαλφηεηα ηερλνινγηθήο δεκηνπξγίαο
είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκθαληζηεί, εάλ επαξθείο πφξνη
αθηεξψλνληαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. Ζ ηθαλφηεηα
αλεμάξηεηεο ηερλνινγηθήο κάζεζεο είλαη απαξαίηεηε
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γηα ηε δηαηήξεζε πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αχμεζεο
θαη γηα ηελ επίηεπμε πιήξνπο αλάπηπμεο. Ζ ηθαλφηεηα
ηερλνινγηθήο δεκηνπξγίαο ίζσο είλαη αλαγθαία γηα λα
ζπλερηζηεί απηή ε δηαδηθαζία ζε καθξνπξφζεζκε βάζε.
Δίλαη απηή ε ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ
επέηξεςε ζηηο πεξηζζφηεξν πξνεγκέλεο ρψξεο, πξψηα
ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη κεηά ζηηο ΖΠΑ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πην κεγάιε πξφνδν
γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
3.4.1 Καηεγνξίεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ
ηελ πην απιή ηεο κνξθή ε ηερλνινγηθή πξφνδνο
πξνθχπηεη απφ λένπο θαη βειηησκέλνπο ηξφπνπο
εθηέιεζεο παξαδνζηαθψλ εξγαζηψλ, φπσο ε θαιιηέξγεηα,
ην ξάςηκν ξνχρσλ ή ην ρηίζηκν ελφο ζπηηηνχ. Τπάξρνπλ
ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ: ε
νπδέηεξε, απηή ηεο εμνηθνλφκεζεο εξγαζίαο θαη εθείλε
ηεο εμνηθνλφκεζεο θεθαιαίνπ.
Ζ νπδέηεξε ηερλνινγηθή πξόνδνο είλαη εθείλε κε
ηελ νπνία επηηπγράλνληαη πςειφηεξα επίπεδα
απφδνζεο κε ηελ ίδηα πνζφηεηα θαη ηνπο ίδηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ή επηηπγράλεηαη
ε ίδηα απφδνζε κε ηηο ίδηεο αλαινγίεο ζηνπο ζπλδπαζκνχο
ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ αιιά κε κηθξφηεξεο
πνζφηεηεο απηψλ. Απιέο θαηλνηνκίεο, φπσο απηέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο,
κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα πςειφηεξα επίπεδα
ζπλνιηθψλ πξντφλησλ θαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε γηα
φια ηα άηνκα.
Αληίζεηα, κπνξεί λα έρνπκε ηερλνινγηθή πξφνδν
πνπ εμνηθνλνκεί εξγαζία, ή ηερλνινγηθή πξφνδν πνπ
εμνηθνλνκεί θεθάιαην (δει. πςειφηεξα επίπεδα παξαγφκελνπ πξντφληνο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ
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ίδηα πνζφηεηα εξγαζίαο ή θεθαιαίνπ, ή ε ίδηα πνζφηεηα
παξαγφκελνπ πξντφληνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
κηθξφηεξε πνζφηεηα εξγαζίαο ή θεθαιαίνπ). Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, νη απηφκαηνη αξγαιεηνί, ηα
ηξαθηέξ θαη ηα κεραληθά άξνηξα θαη πνιιά άιια είδε
ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ κπνξνχλ λα
ηαμηλνκεζνχλ ζε φζα εμνηθνλνκνχλ εξγαζία. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ηνπ 20νπ αηψλα απνηειείηαη θπξίσο
απφ ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο
εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή θάζε είδνπο πξντφληνο,
απφ ζηηεξά κέρξη πνδήιαηα θαη γέθπξεο.

Δηθόλα 3.10 Δμνηθνλόκεζε ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο ζηε

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ.

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ηεο εμνηθνλφκεζεο
θεθαιαίνπ είλαη έλα κάιινλ πην ζπάλην θαηλφκελν.
Απηφ ζπκβαίλεη, θπξίσο, δηφηη ζρεδφλ φιε ε παγθφζκηα
επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή έξεπλα ιακβάλεη ρψξα
ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο, φπνπ ε επηηαγή είλαη λα
εμνηθνλνκεζεί εξγαζία θαη φρη θεθάιαην. ηηο ρψξεο ηνπ
Σξίηνπ Κφζκνπ πνπ έρνπλ αθζνλία εξγαζίαο (θαη
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έιιεηςε θεθαιαίνπ), εθείλν πνπ ρξεηάδνληαη είλαη ε
ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ εμνηθνλνκεί θεθάιαην. Μία
ηέηνηα πξφνδνο θαηαιήγεη ζε πην απνηειεζκαηηθέο
(ρακεινχ θφζηνπο) κεζφδνπο παξαγσγήο εληάζεσο
εξγαζίαο.
Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο κπνξεί επίζεο λα βειηηψλεη
ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ή ηνπ θεθαιαίνπ. Σερλνινγηθή
πξφνδνο πνπ βειηηψλεη ηελ εξγαζία είλαη εθείλε πνπ
αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ - π.ρ. κε ηε ρξήζε βηληενηαηληψλ, ηειενξάζεσλ θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα δηδαζθαιία
ζηελ ηάμε. Παξνκνίσο ε ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ
απμάλεη ην θεθάιαην έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πην παξαγσγηθή ρξήζε ππαξρφλησλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ.
Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θακπχιε
παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ γηα δχν αγαζά, απηή ηε θνξά
γηα ξχδη θαη ξαδηφθσλα, ψζηε λα εμεηάζνπκε δχν πνιχ
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, φπσο απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ πξντφληνο ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ηα 1960 νη γεσπφλνη ζην
Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Έξεπλαο γηα ην ξχδη ζηηο Φηιηππίλεο
έθηηαμαλ έλα λέν θαη πνιχ παξαγσγηθφ ζπφξν πβξηδίνπ
ξπδηνχ γλσζηφ σο IR-8 ή "καγηθφ ξχδη". Απηνί νη λένη
ζπφξνη, καδί κε πεξαηηέξσ επηζηεκνληθέο βειηηψζεηο
πνπ έγηλαλ αξγφηεξα, επέηξεςαλ ζε θάπνηνπο θαιιηεξγεηέο ξπδηνχ ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο λα
δηπιαζηάζνπλ θαη λα ηξηπιαζηάζνπλ ηηο ζηξεκκαηηθέο
απνδφζεηο κέζα ζε ιίγα ρξφληα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα
απηή ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ελζσκαηψζεθε ζηνπο
λένπο ζπφξνπο ξπδηνχ (ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη
ήηαλ "απμεηηθνί ηεο γεο") πνπ επέηξεςε ηελ επίηεπμε
πςειφηεξσλ απνδφζεσλ κε ηηο ίδηεο εηζξνέο (αλ θαη
απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα ιηπάζκαηα θαη εληνκνθηφλα).
ρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ,
νη πςεινηέξσλ απνδφζεσλ πνηθηιίεο πβξηδίνπ ξπδηνχ
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κπνξνχλ λα θαλνχλ, φπσο ζηελ εηθ. 3.11, απφ ηελ
εμσηεξηθή κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο θαηά κήθνο ηνπ
άμνλα ηνπ ξπδηνχ, ελψ ν άμνλαο ησλ ξαδηνθψλσλ
παξακέλεη νπζηαζηηθά ν ίδηνο (δει. νη λένη ζπφξνη
ξπδηνχ δελ ζα κπνξνχζαλ θπζηθά λα απμήζνπλ θαη ηελ
παξαγσγή ησλ ξαδηνθψλσλ).
ζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο ξαδηνθψλσλ, ε εθεχξεζε ησλ ηξαλδίζηνξ πηζαλψο είρε ηφζν
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο επηθνηλσλίεο, φζε είρε θαη ε
αλαθάιπςε ηεο αηκνκεραλήο ζηηο κεηαθνξέο. Αθφκε
θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα κέξε ηεο Αθξηθήο, ηεο
Αζίαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ην ηξαλδίζηνξ έρεη
γίλεη ζεκαληηθφ απφθηεκα. Ζ εηζαγσγή ηνπ ηξαλδίζηνξ
νδήγεζε ζε πνιχ κεγάιε αχμεζε ηεο παξαγσγήο
ξαδηνθψλσλ. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έγηλε ιηγφηεξν
πνιχπινθε θαη νη εξγάηεο κπφξεζαλ λα απμήζνπλ
νπζηαζηηθά ηελ ζπλνιηθή ηνπο παξαγσγηθφηεηα. Ζ εηθ.
3.12 δείρλεη φηη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπφξσλ
ξπδηνχ πνπ είραλ πςειφηεξε απφδνζε, κπνξνχκε λα
πνχκε φηη ε ηερλνινγία ηνπ ηξαλδίζηνξ νδήγεζε ηελ
θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ λα πεξηζηξέθεηαη
εμσηεξηθά θαηά κήθνο ηνπ θάζεηνπ άμνλα. ην κεγαιχηεξν κέξνο ν άμνλαο ηνπ ξπδηνχ παξακέλεη αλαιινίσηνο.
πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη νη αθεηεξίεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε πνιινχο
παξάγνληεο, αιιά γεληθά, νη επελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ
ηελ πνηφηεηα ησλ ππαξρφλησλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ
πφξσλ, πνπ απμάλνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ ίδησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη πνπ αλεβάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα
φισλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ κέζσ ησλ εθεπξέζεσλ,
ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ,
ππήξμαλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο ηφλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε
θάζε θνηλσλία.
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Δηθόλα 3.11 Ζ επίδξαζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ηνπ

αγξνηηθνύ ηνκέα ζηελ θακπύιε παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ.
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Δηθόλα 3.12 Ζ επίδξαζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ηνπ

βηνκεραληθνύ ηνκέα ζηελ θακπύιε παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ.
3.5 Σερλνινγηθή επάξθεηα
πσο ήδε αλαθέξακε, νη βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο
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παξαγσγήο, ην θεθάιαην θαη ε εξγαζία, δελ κπνξνχλ
λα εμεγήζνπλ ηα πάληα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Δίλαη ζπρλά ην ππόινηπν, δειαδή νη κε αλαγλσξίζηκεο
παξάκεηξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο
νξγάλσζεο θαη ησλ ζεζκηθψλ δνκψλ πνπ θέξνπλ ην
βάξνο ηεο εμήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα
ζηηο ρψξεο. Πνηα ηερλνινγία, ζε πνηα ρψξα, πνηεο
πξνυπνζέζεηο απαηηνχληαη ψζηε κία ρψξα λα ρξεζηκνπνηήζεη επαξθψο ηελ ηερλνινγία, θαζψο νη δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο πξνσζνχληαη, θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη ρψξεο
ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε ζπλερψο δηεπξπλφκελε
παγθφζκηα δεμακελή ησλ ηερλνινγηθψλ επθαηξηψλ,
είλαη εξσηήκαηα πνπ δηαξθψο βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην.

Δηθόλα 3.13 Ζ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσ-

γηθόηεηα είλαη κεγάιε
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Ζ ζεκαζία ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ην απφζεκα
θαη ν εκπινπηηζκφο ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ είλαη
ζπζηαηηθφ ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ζπδεηήζεθε ζε
πξνεγνχκελν θεθάιαην, έρνπλ επξχηαηα αλαγλσξηζηεί
φηη ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. ε
εξγαζία ηνπ Edward Denison (1967) αλαθέξεηαη φηη
ζηελ ηερλνινγία νθείιεηαη πάλσ απφ ην 40% ηεο κεγέζπλζεο ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Μεγ. Βξεηαλία γηα ηελ πεξίνδν
πνπ κειεηήζεθε. Ζ δνπιεηά ηνπ Simon Kuznets έρεη
επίζεο αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγηθήο
αιιαγήο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε θαη ν Robert Solow (1988) ζεκεηψλεη φηη
πεξίπνπ πάλσ απφ ην 90% ησλ απμήζεσλ ζην πξντφλ
κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο ζπλδπαζκέλεο δπλάκεηο
ηερλνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο.
Σν κέγεζνο απηήο ηεο επίδξαζεο δελ ζα πξέπεη λα
πξνθαιεί έθπιεμε. Δίλαη γεληθά αλαγλσξηζκέλε πιένλ
ε ζεκαζία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ σο βαζηθψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζξνψλ πνπ
επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο
θαη ην επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. Οη
δηάθνξεο ζεσξίεο κεγέζπλζεο ππνζηεξίδνπλ επίζεο
πσο νη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγηθήο
γλψζεο δηαθέξνπλ πνιχ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο νηθνλνκίεο. Καη απηφ γηαηί αθελφο απαηηείηαη θνηλσληθή
επέλδπζε ζε ζπγθεθξηκέλα αλζξψπηλα θαη νξγαλσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, θαη αθεηέξνπ ππάξρνπλ ηερλνινγηθά
θελά αλάκεζα ζηηο νηθνλνκίεο. Έηζη θάζε νηθνλνκία
αλαπηχζζεη ηε δηθή ηεο, ζρεηηθά κνλαδηθή, ηερλνινγηθή
βάζε. Ζ ηερλνινγία είλαη ζπγθεθξηκέλε γλψζε θαη φρη
γεληθή γλψζε πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί παληνχ
κε ηνλ ίδην ηξφπν. Κάζε ρψξα πξέπεη λα θάλεη κία
κεγάιε επέλδπζε ζηελ θνηλσληθή ηεο βάζε θαη ην
αλζξψπηλν θεθάιαην, εάλ ζέιεη λα απνθηήζεη ηε
33 / 108-109

δπλαηφηεηα λα παξάγεη ηερλνινγία.
Πξηλ απφ ηε δηαηχπσζε απηψλ ησλ πξφζθαησλ
ζεσξεηηθψλ απφςεσλ, πνιινί εηδηθνί θαη δηάθνξα
ζρεηηθά νηθνλνκηθά κνληέια είραλ αληηκεησπίζεη ηελ
ηερλνινγία ζαλ λα ήηαλ έλα εμσγελέο δεκφζην αγαζφ,
δηαζέζηκν ζε θάζε νηθνλνκία, παξά ζαλ κηα δηαδηθαζία,
φπσο ε εθαξκνγή ηεο γλώζεο ζηελ πξάμε. Ζ ηερλνινγία
δελ είλαη θάηη πνπ απιά βξέζεθε ή ππάξρεη ζηηο νηθνλνκίεο ζαλ έλαο απφ κεραλήο ζεφο. Δίλαη κία δηαδηθαζία
πνπ νη ρψξεο ρξεηάδνληαη λα πξνσζήζνπλ θαη
αλαπηχμνπλ ζπλεηδεηά θαη δξαζηήξηα ζε ζπγθεθξηκέλεο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αλ ζέινπλ ηα νθέιε
ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο λα επηηεπρζνχλ απνηειεζκαηηθά. Οη ρψξεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπο, πξέπεη
λα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο επελδχζεηο, εηδηθά ζηελ
εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ηνκείο πνπ
ζπκβάιινπλ κε ην ρξφλν ζηελ αλάπηπμε ηεο ηδηαίηεξεο
ηθαλφηεηαο γηα απφθηεζε ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ε
νπνία επηηξέπεη ηελ επαξθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο. Καη είλαη αθξηβψο απηέο νη πεξηνρέο
θνηλσληθήο επέλδπζεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο επηηπρεκέλεο θαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο αλάπηπμεο ζην ρξφλν. Απηέο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κειινληηθή πξφνδν.
3.5.1 Έξεπλα θαη αλάπηπμε
Δίλαη αλακθηζβήηεηνο ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ
παίδεη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε ηερλνινγηθή
αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ησλ ζπγρξφλσλ
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σα πςειά πνζνζηά κεγέζπλζεο
ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο έρνπλ ππνζηεξηρζεί θαη ζε κεγάιν
βαζκφ νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηεο καδηθήο εθαξκνγήο
πνιιψλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηε γξήγνξε πξφνδν ηεο επηζηεκνληθήο
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γλψζεο. Έρνπλ ππνζηεξηρζεί αθφκε απφ ηνλ ζπλερή
εκπινπηηζκφ απηνχ ηνπ απνζέκαηνο γλψζεο, πξάγκα
πνπ θαηέζηε δπλαηφ απφ ηνλ δηαξθψο απμαλφκελν
πινχην. Αθφκε θαη ζήκεξα, ε εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο
θαη ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζε φια ηα ζηαδηα ηεο, απφ
ηε βαζηθή έξεπλα σο ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ,
είλαη ζπγθεληξσκέλε θαηά πνιχ ζηα πινχζηα θξάηε.
ρεδφλ ην 98% ησλ παγθφζκησλ δαπαλψλ γηα Έξεπλα
θαη Αλάπηπμε (Research and Development) πξαγκαηνπνηείηαη ζ' απηέο ηηο ρψξεο. Δχινγν ινηπφλ είλαη φηη
ηα θνλδχιηα γηα ηελ έξεπλα δαπαλνχληαη γηα ηε ιχζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηηο πινχζηεο ρψξεο θαη ε θαηαλνκή ηνπο
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Οη πινχζηεο ρψξε ο ελδηαθέξνληαη θπξίσο
γηα ηελ αλάπηπμε εμεδεηεκέλσλ πξντφλησλ, γηα κεγάιεο
αγνξέο, θαζψο θαη γηα ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο
κεζφδνπο παξαγσγήο, ρξεζηκνπνηψληαο κεγάιεο
εηζξνέο θεθαιαίνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο θαη
δηαρείξηζε. Αληίζεηα, θάλνπλ νηθνλνκίεο ζηα ζρεηηθά
ιίγα απνζέκαηα εξγαζίαο θαη πξψησλ πιψλ. Οη θησρέο
ρψξεο, αληίζεηα, ελδηαθέξνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα
απιά πξντφληα, απιά ζρέδηα, απνηακίεπζε θεθαιαίνπ,
ρξήζε άθζνλεο εξγαζίαο θαη παξαγσγή γηα κηθξφηεξεο
αγνξέο. Αιιά δελ έρνπλ νχηε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο
νχηε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ ηερλνινγηθή ηερλνγλσζία,
πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, γηα λα αλαιάβνπλ ην είδνο
ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηα
καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Ζ
εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο αθαηάιιειεο μέλεο ηερλνινγίεο
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαησλίζεη ηα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία ήδε κηιήζακε.
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Δηθόλα 3.14 Σρεδόλ ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ

παγθνζκίσο γηα εξεπλά θαη αλάπηπμε ζην ηνκέα ηεο
ηαηξηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πινύζηα θξάηε.
Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, ινηπφλ, φηη ζηε
ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο
έξεπ-λαο ηα ζχγρξνλα θξάηε ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ
βξίζθνληαη ζε πνιχ κεηνλεθηηθή αληαγσληζηηθή ζέζε ζε
ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Αληίζεηα, φηαλ απηέο
νη ηειεπηαίεο άξρηδαλ ηελ πξψηε αλαπηπμηαθή ηνπο
πνξεία, ήηαλ επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πνιχ πην
κπξνζηά απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Μπφξεζαλ επνκέλσο λα ζρεδηάζνπλ θαη αλαπηχμνπλ λέα ηερλνινγία
κε έλα ξπζκφ πνπ ππαγνξεπφηαλ απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο κεγέζπλζεο.
Δμαηηίαο ησλ πνιχ δηαθνξεηηθψλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ, ε
ηζηνξηθή εκπεηξία ηεο δπηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
έρεη ιίγε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά θξάηε ηνπ Σξίηνπ
Κφζκνπ. Παξφια απηά, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά
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ζπκπεξάζκαηα πνπ πξέπεη λα αληιήζνπκε απφ απηήλ
ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία είλαη ε κεγάιε ζεκαζία ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερλνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
ζεζκηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ ζε θάζε
αλαπηπζζφκελε ρψξα, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί
καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο. Σέηνηεο
αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ φρη κφλν ζε θάζε κηα
μερσξηζηά αλαπηπζζφκελε ρψξα, αιιά θαη ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία.
3.5.2 Μεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο
Σν θεληξηθφ ζέκα ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ είλαη λα απνθηήζνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα εθεπξίζθνπλ πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο.
Δίλαη θάηη πνπ ήδε αλαθέξζεθε, δειαδή λα απνθηήζνπλ
ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππάξρνπζα
ηερλνινγία, ψζηε λα παξάγνπλ πην απνηειεζκαηηθά, λα
πηνζεηνχλ θαιχηεξεο παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί ζηελ
παξαγσγή θαη ηελ επέλδπζε. Έηζη, ζα κπνξνχλ λα
πηνζεηνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ ελ ρξήζεη ηερλνινγία. Ο
θχξηνο ηξφπνο γηα λα ην θάλνπλ είλαη λα ζηεξηρζνχλ θαη
λα ρηίζνπλ πάλσ ζε φ, ηη κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ ην
εμσηεξηθφ. ιεο νη ηθαλφηεηεο δελ κπνξνχλ λα
αλαπηπρζνχλ ηαπηφρξνλα, επεηδή ε ζπζζψξεπζε θάζε
κηαο ηθαλφηεηαο παίξλεη ρξφλν θαη απαηηεί εκπεηξία.
Έηζη είλαη ζεκαληηθφ δήηεκα λα ηεξαξρεζνχλ ζσζηά νη
ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε κία
δηαρξνληθή πνξεία.
Δπνκέλσο, ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο είλαη κείδνλνο
ζεκαζίαο, θπξίσο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη
επηρεηξήζεηο ηνπο έρνπλ αξθεηέο επηινγέο γηα ηελ
απφθηεζε λέαο ηερλνινγίαο ε νπνία, αλ κπνξέζνπλ λα
ηελ αμηνπνηήζνπλ, ζα απνθέξεη πςειφηεξν επίπεδν
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ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο γηα θάζε δεδνκέλε
αλαινγία θεθαιαίνπ - εξγαζίαο. Απηέο νη επηινγέο
πεξηιακβάλνπλ:
 ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ,
 ηελ άκεζε μέλε επέλδπζε,
 ηελ αγνξά αδεηψλ ηερλνινγίαο γηα εγρψξηα
παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ή ηε ρξήζε λέσλ
δηαδηθαζηψλ,
 ηε ρξήζε κε ηδηφθηεηεο ηερλνινγίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο πνπ απνθηήζεθε
απφ "αγνξαζηέο εμαγσγψλ",
 ηελ απφθηεζε γλψζεο απφ πνιίηεο ηεο ρψξαο πνπ
επηζηξέθνπλ θαη νη νπνίνη έρνπλ κνξθσζεί ή έρνπλ
δνπιέςεη ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη απφ ληφπηνπο
πνπ παξακέλνπλ ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη
 ηελ εγρψξηα έξεπλα θαη αλάπηπμε.

Δηθόλα 3.15 Ζ παξαγσγηθόηεηα ζηηο αλαπηπζζόκελεο

ρώξεο ζηεξίδεηαη θαηά πνιύ ζηε κεηαθνξά ηεο
ηερλνινγίαο
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ιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο, εθηφο απφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, αληηπξνζσπεχνπλ κία
πξνζπάζεηα λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηε δηεζλή θαιή
πξαθηηθή κεηαθέξνληαο ηερλνινγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο
ζην εμσηεξηθφ. Ζ επηινγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κπνξεί λα έρεη ην ζηνηρείν
ηεο βνήζεηαο ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη
ηελ α-πνξξφθεζε ηεο εμσηεξηθήο ηερλνινγίαο θαη φρη
ζηε γέλλεζε κηαο εληειψο λέαο εγρψξηαο ηερλνινγίαο.
3.6 Γηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο
Μέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα, ήηαλ θνηλήο απνδνρήο ε
άπνςε φηη ε ηερλνινγηθή δηάδνζε απφ ηα πην αλεπηπγκέλα θξάηε ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζα
κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηηο θησρφηεξεο ρψξεο λα
επηηαρχλνπλ ηελ πνξεία ηεο ηερλνινγηθήο ηνπο αλάπηπμεο.
Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζαλ νη ρψξεο απηέο λα
κπνπλ απεπζείαο ζε εληαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο
ηερλνινγίαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα "μαλααλαθαιχςνπλ
ηνλ ηξνρφ". Θεσξήζεθε φηη κηα ηέηνηα δηάδνζε ζα
κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζε κηα πην γξήγνξε
ζκίθξπλζε ηνπ εηζνδεκαηηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ πξνεγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Πνιιέο ρψξεο
πξνζπάζεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ζηελ νηθνλνκία ηνπο
ην δξφκν ησλ δηεζληθψλ εηαηξεηψλ, αιιά παξφια απηά
δελ κπφξεζαλ λα αλαπηπρζνχλ ή ηα πνζνζηά νηθνλνκηθήο ηνπο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο έκεηλαλ πίζσ ζε
ζρέζε κε άιιεο νηθνλνκίεο πνπ δελ αθνινχζεζαλ απηή
ηε ζηξαηεγηθή.
Ζ απνηπρία ησλ ρσξψλ λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν, βαζηδφκελεο ζηελ ηερλνινγηθή δηάδνζε κέζσ απηψλ
ησλ εηαηξεηψλ, δελ νθείιεηαη ζε θάπνηα ζπλνκσζία
απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο γηα λα θξαηήζνπλ πίζσ ηηο
ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, φπσο έρνπλ πεη θάπνηνη
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ζρνιηαζηέο, αιιά επεηδή ήηαλ απαξαίηεην νη νηθνλνκίεο,
φπνπ νη εηαηξείεο κεηέθεξαλ, πνχιεζαλ ή έδσζαλ άδεηα
γηα ρξήζε θάπνηαο ηερλνινγίαο, λα δεκηνπξγήζνπλ κία
αλαγθαία αξρηθή εζσηεξηθή ηερλνινγηθή θνπιηνχξα. Να
δεκηνπξγήζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηθαλφηεηα γηα ηερλνινγηθή απηνλνκία πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα ζπιιάβνπλ ηα
νθέιε ηεο δηάδνζεο ηεο ηερλνινγίαο κέζα απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο εμάπισζήο ηεο ζηα
ζεκεία ηεο παξαγσγήο. Αλ ν ηερλνινγηθφο δαλεηζκφο
ήηαλ αξθεηφο γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα, ηφηε ην
εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο νηθνλνκίαο θαη ε ηδέα ησλ
εζληθψλ ηερλνινγηψλ ζα είρε πνιχ ιηγφηεξε αμία, γηα λα
κελ πνχκε φηη δελ ζα είρε ζρεδφλ θακηά αμία ε θαηαλφεζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο. Σφηε ην ζέκα ηεο
αλάπηπμεο ζα ήηαλ απιψο ζέκα αχμεζεο ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε κεηαθνξά ηεο
ηερλνινγίαο κέζσ μέλεο άκεζεο επέλδπζεο.
Ο Albert Hirschman πξηλ πνιχ θαηξφ πξνεηδνπνίεζε
γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ηερλνινγηθνχ δαλεηζκνχ σο ηνπ
κφλνπ δξφκνπ πξνο ηελ ηερλνινγηθή απηάξθεηα, θπξίσο
φηαλ ε ηερλνινγηθή γλψζε κεηαδίδεηαη κε ηε κεζνιάβεζε πνιπεζληθήο άκεζεο επέλδπζεο, φπσο έγηλε ζε
κεξηθέο ρψξεο, θπξίσο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ο ίδηνο
επεζήκαλε φηη ε πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηερλνινγίαο
κέζσ άκεζεο μέλεο επέλδπζεο κπνξεί πεξηζζφηεξν λα
βιάςεη ηελ πνηφηεηα ησλ ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, αληί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηε δηεξεχλεζε θαη θηλεηνπνίεζή ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ,
αληί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηαθεξφκελε ηερλνινγία σο
ζπκπιήξωκα ηεο εγρψξηαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο
απηή ππνθαηέζηεζε ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο
παξαγσγήο, παξαηεξήζεθε αδπλακία δεκηνπξγίαο κηαο
εζσηεξηθήο ηερλνινγηθήο ηθαλφηεηαο. Απηφ είλαη πηζαλφ
λα ζπκβεί ηδηαίηεξα ζ' εθείλεο ηηο ρψξεο, φπνπ ηα
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επίπεδα γεληθήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο είλαη ρακειά.

Δηθόλα 3.16

Ζ αλάπηπμε εζσηεξηθήο
ηερλνινγηθήο
θνπιηνύξαο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ σθειεηώλ
θαη ηελ απνθπγή ησλ
θηλδύλσλ από ηνλ
ηερλνινγηθό δαλεηζκό.
κσο θαη άιια πξνβιήκαηα ή εκπφδηα πνπ έρνπλ
ηε βάζε ηνπο ζε εζσηεξηθέο θνηλσληθέο ή ηαμηθέο
ηζνξξνπίεο κπνξεί λα αλαθχνληαη θαη λα εκπνδίδνπλ ηε
ζσζηή ηερλνινγηθή δηάδνζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο.

"Οη θπξίαξρεο ηάμεηο μέξνπλ όηη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε δελ κπνξεί λα εηζαρζεί κε ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ
εηζξνώλ ζηελ παξαγσγή, αιιά απνηειεί κέξνο κηαο
ζθαηξηθήο νιηθήο πνξείαο ε νπνία, εθόζνλ μεθηλήζεη, είλαη
πνιύ δύζθνιν λα ζηακαηήζεη θαη ε νπνία βάδεη ζε
θίλδπλν ηε ζηαζεξόηεηα ηεο θνηλσληθήο δνκήο πάλσ
ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηα πξνλόκηά ηνπο "(Herrera 1973).
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πσο ινηπφλ είπε ν Amilcar Herrera δελ είλαη ε
απνπζία πνιηηηθήο γηα ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία
θαη ηε δεκηνπξγία αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
Δίλαη πεξηζζφηεξν ε χπαξμε κίαο "δήζελ πνιηηηθήο γηα
ηελ επηζηήκε" ε νπνία είλαη ερζξηθή ζηηο επξχηεξεο θαη
αλεμέιεγθηεο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ ελδνγελείο, είηε απφ
εμσγελείο πεγέο. Καη απηφ ζπληεξείηαη, γηαηί ε ζέζε θαη
ηα πξνλφκηα ηεο φπνηαο θπξίαξρεο ηάμεο ζπρλά επδνθηκνχλ φρη απφ ηελ πξφνδν, αιιά απφ ηε δηαηήξεζε
κηαο δηακνξθσκέλεο αληζφηεηαο (πρ. ηζρπξά αγξνηηθά
ζπκθέξνληα πνπ βιέπνπλ ηε δηαξ-ζξσηηθή κεηαβνιή
σο απεηιή ζηε βάζε ηνπ πινχηνπ ηνπο).
Δπίζεο, εμσηεξηθά ζπκθέξνληα, φπσο νη δηεζληθέο
εηαηξείεο, έρνπλ ζπκθέξνλ λα θξαηήζνπλ ηνλ έιεγρν
πάλσ ζηε δηθή ηνπο ηερλνινγηθή γλψζε, πνπ είλαη
αθξηβή γηα λα παξαρζεί. Γελ είλαη φκσο ζσζηφο ν ηζρπξηζκφο φηη γηα ηελ ηερλνινγηθή εμάξηεζε ζε νξηζκέλεο
ρψξεο κπνξεί λα θηαίλε, απνθιεηζηηθά ή αθφκε θαη
πξσηαξρηθά, νη δηεζληθέο εηαηξείεο ή θάπνηα άιιε εμσηεξηθή δχλακε. Ζ ηερλνινγηθή εμάξηεζε θαη ε απνπζία
γλήζησλ πξνζπαζεηψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηερλνινγηθήο απηνλνκίαο είλαη θάηη πνπ νη πνιηηηθέο κηαο ρψξαο
δεκηνπξγνχλ θαη δηαησλίδνπλ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα.
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηε κεηαθνξά, ηε δηάδνζε,
ηελ πηνζέηεζε αιιά θαη ζηε θαηαιιειφηεηα ηεο
ηερλνινγίαο βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο απνηειεί ε
δεκηνπξγία αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ε ελίζρπζε κηαο
εζληθήο ηερλνινγηθήο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο. Μφλν
έηζη ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο
δελ ζα θξαηείηαη θάησ απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, άζρεηα
απφ ην βαζκφ ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ηεο ρψξαο
θαη άζρεηα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ ηερλνινγία σο έλλνηα δελ νξίδεηαη εχθνια, γηαηί
δελ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, αιιά κάιινλ
είλαη έλαο ηξφπνο ελέξγεηαο θαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο.
Ζ ηερλνινγία εκπιέθεη φρη κφλν ηε ζπζζσξεπκέλε
επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηα κέζα ηα νπνία ππάξρνπλ
ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά επίζεο ελζσκαηψλεη ηηο
δεμηφηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε πνπ είλαη
βαζηθά ζηνηρεία ηφζν γηα ηε γλψζε, φζν θαη ηα κέζα.
Ζ ηερλνινγία πεξηιακβάλεη κεζφδνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ή θαη δελ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ αγνξά. Πεξηιακβάλεη ηε θχζε θαη
ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη
ην πψο παξάγεηαη. Πεξηιακβάλεη δηαρεηξηζηηθέο
ηερληθέο, ηερληθέο εκπνξίαο (marketing), θαζψο θαη
ηερληθέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή.
Δπεθηείλεηαη ζε ππεξεζίεο – δηνίθεζε, εθπαίδεπζε,
ηξαπεδηηηθά θαη λνκνζεηηθά ζπζηήκαηα - θαζψο θαη
ζηε γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία. Μπνξνχκε λα ηε
δηαθξίλνπκε ζε δηαζέζηκε θαη ζε ελ ρξήζεη ηερλνινγία.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο θαζνξίδνληαη
ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηε θχζε ησλ νηθνλνκηψλ γηα
ηηο ν-πνίεο ζρεδηάζηεθαλ. Ζ ίδηα ηερλνινγία δελ είλαη
ην ίδην θαηάιιειε γηα θάζε ρψξα θαη θάζε πεξίπησζε.
Πνιιέο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο είλαη αθαηάιιειεο γηα ηα δεδνκέλα θαη ην επίπεδν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.
Θαηάιιειε ηερλνινγία είλαη απηή πνπ ηαηξηάδεη ζηελ
νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο θαη είλαη απηή πνπ ν
εγρψξηνο πιεζπζκφο κπνξεί λα ηε δηαρεηξηζζεί.
Ζ ηερλνινγηθή αιιαγή, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο,
έρεη άκεζε ζεηηθή επίπησζε ζηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, επνκέλσο ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε. Δπίζεο είλαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε
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βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ
ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπληεινχλ απφ θνηλνχ
ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη ηερλνινγηθέο
αιιαγέο επνκέλσο, ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά ζηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απ' επζείαο ή κέζσ ηεο
παξαγσγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. ε έλα ζεκαληηθφ
βαζκφ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε
δελ μερσξίδεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο
ζηελ παξαγσγή.
Ζ ηερλνινγηθή αιιαγή είλαη απνηέιεζκα επηζηεκνληθήο αλαθάιπςεο, πεηξάκαηνο θαη θαηλνηνκίαο.
κσο, ε επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηερλνινγίαο ζηελ
εγρψξηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε θάζε ρψξα
απαηηεί κηα εγρψξηα ηθαλή επηζηεκνληθή ππνδνκή
πνπ λα κπνξεί θαη' αξρήλ λα θαηαλνεί, λα εθαξκφδεη,
λα πξνζαξκφδεη θαη λα πξνσζεί ηελ παξαγφκελε ζην
εμσηεξηθφ ηερλν-ινγηθή γλψζε. Αξγφηεξα ζα κπνξεί
λα θάλεη ηε δηθή ηεο έξεπλα, λα ζρεδηάδεη ηα δηθά ηεο
πεηξάκαηα θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη
κεξηθέο θνξέο ηνπο θηλδχλνπο ησλ δηθψλ ηεο
αλαθαιχςεσλ, φηαλ εθαξκνζηνχλ ζηελ εγρψξηα
νηθνλνκία.
Τπάξρνπλ ινηπφλ δχν δηαθξηηέο ηθαλφηεηεο. Ζ
"αλεμάξηεηε ηθαλόηεηα ηερλνινγηθήο κάζεζεο" πνπ
κπνξεί επίζεο λα νλνκαζηεί, ελαιιαθηηθά,
ηερλνινγηθή απηνλνκία θαη ε "αλεμάξηεηε ηθαλόηεηα
ηερλνινγηθήο δεκηνπξγίαο". Ζ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο
λα δεκηνπξγεί ηερλνινγία έξρεηαη αξγφηεξα κε ηελ
πεξαηηέξσ σξίκαλζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο αλεμάξηεηεο
ηθαλφηεηαο ηερλνινγηθήο κάζεζεο, δηαδηθαζίαο πνπ
ινγηθά πξνεγείηαη.
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Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ φηη ππάξρνπλ
ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ:
ε νπδέηεξε, απηή ηεο εμνηθνλφκεζεο εξγαζίαο θαη
εθείλε ηεο εμνηθνλφκεζεο θεθαιαίνπ.
Έλα είλαη αδηακθηζβήηεην, φηη ζηε κεηαθνξά, ηε
δηάδνζε, ηελ πηνζέηεζε αιιά θαη ηελ θαηαιιειφηεηα
ηεο ηερλνινγίαο βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο
απνηειεί ε δεκηνπξγία αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ε
ελίζρπζε κηαο εζληθήο ηερλνινγηθήο καζεζηαθήο
ηθαλφηεηαο.

45 / 117

ΔΡΧΣΖΔΗ
1. Γηαηί είλαη δχζθνιν λα δψζεη θαλείο ηνλ νξηζκφ ηεο
ηερλνινγίαο;
2. Απφ ηνπο πνιινχο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί γηα
ηελ ηερλνινγία ζε ηη ζπκπέξαζκα νδεγνχκαζηε
ζρεηηθά κε ην ηη πεξηιακβάλεη;
3. Ση είλαη δηαζέζηκε θαη ηη ελ ρξήζεη ηερλνινγία ζε κηα
ρψξα;
4. Απφ ηη θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηη πεξηιακβάλνπκε ζ' απηά;
5. Πφηε κηα ηερλνινγία κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε;
6. Ση είλαη ε ηερλνινγηθή εμάξηεζε;
7. Πνηα ηα βήκαηα αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ
ηθαλνηήησλ;
8. Ση είλαη παξαγσγηθφηεηα, πψο ζπληειεί ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πνηα ε επίδξαζε ησλ
ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ ζ' απηήλ;
9. Ση είλαη ηερλνινγηθή απηνλνκία θαη ηη ηθαλφηεηα
ηερλνινγηθήο δεκηνπξγίαο;
10. Πνηεο νη θαηεγνξίεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη
πψο νξίδεηαη ε θάζε κία;
11. Πνηνη θαηά γεληθή παξαδνρή ζεσξνχληαη νη
βαζηθνί παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θάζε
ρψξαο;
12. Πνηνο ν ξφινο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηελ
νηθνλνκηθή εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ αλαπηπγκέλσλ
ρσξψλ;
13. Πξνο πνηα θαηεχζπλζε πξέπεη λα εζηηάδεηαη ην
ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ;
14. ε πνην θπξίσο ιφγν νθείιεηαη ε απνηπρία ησλ
ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ λα αλαπηπρζνχλ
πεξηζζφηεξν;
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4.1 Γηαξζξωηηθή αιιαγή θαη αλάπηπμε
Ζ ζπζζσξεπκέλε γλψζε απφ έξεπλεο εηδηθψλ, ζε
φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη
δηάξζξσζεο ησλ βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο κηαο
ρψξαο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεγέζπλζε ηεο
νηθνλνκίαο ζπλνδεχεηαη απφ κία δηαξζξωηηθή αιιαγή.
Απηή ε κεηαβνιή αθνξά θπξίσο ηε κεηαθνξά πφξσλ
απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο ζην δεπηεξνγελή θπξίσο ηνκέα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ηξηηνγελή.
Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεγέζπλζεο
κηαο νηθνλνκίαο παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο γεσξγίαο ζην ζπλνιηθφ παξαγφκελν
πξντφλ. Δθηφο απηήο ηεο αιιαγήο, παξαηεξνχληαη
επίζεο κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε κε ηε κεηαθνξά
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηε γεσξγία ζηε βηνκεραλία.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη κεηαβνιέο
θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ κέξνο ηνπ
εγθαηαιείπεη ηελ χπαηζξν γηα λα ζπγθεληξσζεί γχξσ
απφ ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, δειαδή ζηα
αζηηθά θέληξα.
Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ζπρλά απηή ε κεηαβνιή
παξεξκελεχεηαη ζε φηη αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ γεσξγηθνχ
ηνκέα θαη ε πην ζπλήζεο ζχγρπζε δεκηνπξγείηαη κεηαμχ
απηνχ πνπ ιέκε ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ εζληθφ πξντφλ
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(πνπ κεηψλεηαη) θαη ζην πξντφλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα
πνπ παξάγεηαη. Σν γεσξγηθφ πξντφλ απμάλεηαη ζε
απφιπηα κεγέζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο, αιιά ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλνιηθφ
πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο (σο πνζνζηφ) κεηψλεηαη. Καηά
ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δειαδή,
ππάξρεη αχμεζε ηνπ πξντφληνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο (γεσξγία, βηνκεραλία, ππεξεζίεο), αιιά
αλαινγηθά ε αχμεζε ζηε βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο
είλαη κεγαιχηεξε.

Δηθόλα 4.1 Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεγέζπλζεο ηεο

νηθνλνκίαο κεγάιν πνζνζηό αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
κεηαθηλείηαη πξνο ην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο.
Γελ είλαη απιψο ε επέθηαζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα
ε νπνία είλαη βαζηθή θαη ραξαθηεξίδεη ην ξπζκφ θαη ην
δξφκν ηεο αλάπηπμεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεγέζπλζεο θαη
αλάπηπμεο είλαη ζπλέπεηα ηνπ μεδηπιψκαηνο ελφο
πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ
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ζπλφινπ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δνκήο ελφο
θξάηνπο, πνπ ζπλεπάγεηαη βαζηθέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ νξγάλσζε ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ πιεζπζκνχ.
Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε είλαη κηα
δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κηα βαζηθή
δηαξζξσηηθή αιιαγή, θαη θπξίσο κε αλαζηξέςηκε,
ιακβάλεη ρψξα θαη αθνξά απηφ πνπ παξάγεηαη, ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε παξαγσγή, ηε
ρξήζε ηεο εξγαζίαο θαη ηειηθά ηνλ πξννξηζκφ ηεο
παξαγσγήο (γηα παξάδεηγκα, ε εζσηεξηθή αγνξά ζε
αληηδηαζηνιή κε ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ). Σν κέγεζνο
ηνπ αγξνηηθνχ (ή πξσηνγελνχο) ηνκέα ηείλεη λα
ζπξξηθλσζεί κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, θαζψο ην
εξγαηηθφ δπλακηθφ κεηαθηλείηαη πξνο ηε βηνκεραλία θαη
ηηο ππεξεζίεο. Σν κεξίδην θαη ε ζεκαζία ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο ζηελ
ζπλνιηθή θαηαλάισζε απμάλεηαη. Απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ζπλεπάγεηαη εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηηο αγξνηηθέο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο,
έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα δηαηίζεληαη γηα λα
ρεηξηζηνχλ ηα κεραλήκαηα ηεο βηνκεραλίαο θαη λα
δνπιέςνπλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο θαη ηα ηδξχκαηα, ή θαη
ζηε δηνίθεζε, δειαδή ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
κηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία απαηηεί γηα λα ζηε-ξηρζεί
επαξθψο.
Καηά ηε δηάξθεηα επηηπρψλ βηνκεραληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, ε γεσξγηθή παξαγσγή γίλεηαη πην επαξθήο
θαη εληαηηθή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο,
αλζξψπηλνπ θαη θπζηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ρξήζε
ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα
ηνπ εξγαδφκελνπ. ζν κία νηθνλνκία πξνρσξεί ζε
αθφκα πςειφηεξα επίπεδα αλάπηπμεο, ιακβάλεη ρψξα
κηα αθφκα πην πξνρσξεκέλε δηαξζξσηηθή κεηαβνιή, ε
ν-πνία ζπλίζηαηαη ζην φηη νη εξγαδφκελνη κεηαθηλνχληαη
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απφ ην δεπηεξνγελή ηνκέα πξνο ηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ,
γηα λα εξγαζζνχλ ζε ηνκείο φπσο ην εκπφξην, ηηο
ζπγθνηλσλίεο, ηε δηνίθεζε, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ηδξχκαηα θ.ιπ.

Δηθόλα 4.2 Όζν αλαπηύζζεηαη κηα νηθνλνκία, όιν θαη -

αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαθηλείηαη από ηνλ
δεπηεξνγελή ηνκέα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πεξηζζφηεξν ζχγρξνλνη
θαη πην αλαπηπγκέλνη ηνκείο ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ
ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο
παξάγεηαη ζηνπο ζχγρξνλνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο
θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο ζπξξηθλψλεηαη ε ζεκαζία
(ην κεξίδην) ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην ζπλνιηθφ πξντφλ,
φζν θαη ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Δθφζνλ νη
πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε είλαη πεηπρεκέλεο, φινη νη
ηνκείο ηεο παξαγσγήο δείρλνπλ κία ηάζε ζχγθιηζεο σο
πξνο ηα επίπεδα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
κε ηελ πάξνδν ρξφλνπ. Παξάιιεια, ε επέθηαζε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί κία ηάζε νκνηνγέλεηαο αλάκεζα ζηνλ
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πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ζε φ,ηη
αθνξά ην επίπεδν ηνπ πξντφληνο αλά εξγαδφκελν.
Πίλαθαο 4.1. Καηαλνκή εξγαδφκελσλ αλά ηνκέα.

(Πεγή: Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα Ζλσκέλσλ Eζλώλ,
UNDP, 1995.Human Development Report. Oxford:
Oxford University Press)
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εκεηώζεηο:
α. αλ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
β. 1990-92.
γ. Μφλν νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο.
δ. Δμαηξνπκέλεο ηεο Κίλαο
ην πίλαθα 4.1 θαίλεηαη θαζαξά απηή ε βαζηθή
δηαξζξσηηθή κεηαθίλεζε ηεο ρξήζεο εξγαζίαο απφ ηελ
πξσηνγελή παξαγσγή πξνο ηηο δεπηεξνγελείο θαη
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ηξηηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη δείρλεη ηηο δηαθνξέο
ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο απαζρφιεζεο αλά ηνκέα,
αλάκεζα ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ηηο αλαπηπγκέλεο
ρψξεο, φ-πσο επίζεο θαη αλάκεζα ζηηο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο.
Αλεμάξηεηα πνην απφ ηα 3 κέξε ηνπ πίλαθα 4.1
εμεηάζεη θαλείο, είλαη αξθεηά θαλεξή κία έληνλε
αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ πνπ αλαινγεί
ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ
επηπέδνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, δειαδή φζν
πην πςειφ είλαη ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο, ηφζν πην
κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
πνπ αζρνιείηαη ζηε γεσξγία. Με ηνλ ίδην ηξφπν,
ππάξρεη κηα έληνλε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεξηδίνπ
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε βηνκεραλία θαη ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο αλάπηπμεο. ζν πην
κηθξφ είλαη ην κεξίδην ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ
βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο, ηφζν πην ρακειφ είλαη ην
επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο
ή ηεο πεξηνρήο. Αληίζεηα, φζν πην κεγάιν είλαη απηφ,
ηφζν πςειφηεξν είλαη θαη ην επίπεδν ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ
εηζνδήκαηνο θαη γεληθψο ε αλάπηπμε. Ο αξγφο ξπζκφο
ηνπ αγξνηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο εθβηνκεράληζεο
ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (ζην 3° κέξνο ηνπ
πίλαθα 4.1) θαη ην "ρακειφ" επίπεδν αλάπηπμεο ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ ησλ ρσξψλ (ζην 2° κέξνο), καο
δίλνπλ ηζρπξέο απνδείμεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ γεσξγηθψλ θαη βηνκεραληθνί
κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κεγαιχηεξε
αλάπηπμε, φπσο απηή κεηξήζεθε απφ ην εηζφδεκα ή
απφ ηνλ Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο.
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Δηθόλα 4.3 Σηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ην πνζνζηό ησλ

απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία είλαη κεγάιν.

Ζ αλάπηπμε επνκέλσο ζπλεπάγεηαη ηφζν ηελ
εθβηνκεράληζε, φζν θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ
αγξνηηθνχ ηνκέα, φπσο επίζεο ηηο επαπμήζεηο ζην
αλζξψπηλν θαη ην πιηθφ θεθάιαην, θαζψο θαη ηελ
ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κέξηκλα ζηελ ηερλνινγηθή
αιιαγή, φπσο απηή εμεηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην. Μία βηνκεραληθή αλαδηάξζξσζε πνπ
ζθνπεχεη ζηελ αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο κηαο
ρψξαο, αιιά πνπ απνηπγράλεη λα πξνθαιέζεη κηα
απνηειεζκαηηθή αγξνηηθή αλαδηάξζξσζε, ζηγά - ζηγά
ζα απνηχρεη. Δπίζεο, ζα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή,
αλ δελ δψζεη πξνζνρή ηδίσο ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζζεί σο ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αχμεζε
ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. ινη νη ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο πξέπεη λα γίλνπλ πξννδεπηηθά πην
ηερλνινγηθνί θαη πην παξαγσγηθνί, θαζψο ε κεηαθίλεζε
ζηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερψο.
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4.2 Γεωξγία θαη αλάπηπμε
Απφ ηηο παιαηφηεξεο ήδε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε γεσξγηθή πξφνδνο
ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο.
ήκεξα ππνζηεξίδεηαη πωο ε κεγαιύηεξε γεωξγηθή
παξαγωγηθόηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο
νηθνλνκίαο κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
 κε ηελ παξνρή ηξνθίκσλ, πξψησλ πιψλ θαη
εξγαζίαο ζε άιινπο δηεπξπλφκελνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο,
 κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο επελδχζεσλ ζε
άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ επηηαρπλφκελε απνηακίεπζε θαη κε ηε θνξνινγία,
 κε ηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο κε ηελ
αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξντφληα άιισλ
δηεπξπλφκελσλ ηνκέσλ θαη
 κε ηε ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζε μέλν
ζπλάιιαγκα, κε ηελ εηζξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο
απφ ηηο εμαγσγέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή κε ηελ
εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο απφ ηε κείσζε
ησλ εηζαγσγψλ.
Ο Simon Kuznets ζπλνςίδεη ηε ζπκβνιή ηεο
κεγαιχηεξεο γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο ζε "ζπκβνιή

αγνξάο" θαη "ζπκβνιή ζπληειεζηή παξαγσγήο":
"Έλαο δεδνκέλνο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη ζε κία
νηθνλνκία όηαλ παξέρεη επθαηξίεο ζε άιινπο ηνκείο λα
αλαδπζνύλ ή ζηελ νηθνλνκία σο ζύλνιν λα ζπκκεηέρεη
ζην δηεζλέο εκπόξην θαη ζε άιιεο δηεζλείο νηθνλνκηθέο
ξνέο. Οξίδνπκε απηή ηε ζπλεηζθνξά σο ζπκβνιή
αγνξάο, επεηδή ν δεδνκέλνο ηνκέαο παξέρεη απηέο ηηο
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επθαηξίεο κε ηελ πξνζθνξά κέξνπο ηεο παξαγσγήο ηνπ
ζηελ ηνπηθή ή ζε μέλεο αγνξέο, ζε αληάιιαγκα αγαζώλ
πνπ παξάγνληαη από άιινπο ηνκείο, ζην εζσηεξηθό ή
ζην εμσηεξηθό...
Έηζη ε γεσξγία ζπκβάιιεη κέζσ ηεο αγνξάο ζηελ
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (1) αγνξάδνληαο θάπνηα πξντόληα
από άιινπο ηνκείο ζηελ ίδηα ηε ρώξα ή ζην εμσηεξηθό
θαη (2) πνπιώληαο θάπνηα από ηα πξντόληα ηεο όρη κόλν
γηα λα πιεξώζεη γηα ηηο αγνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
(1), αιιά θαη γηα λα αγνξάζεη θαηαλαισηηθά αγαζά από
άιινπο ηνκείο ή από ην εμσηεξηθό, ή λα δηαζέζεη κέξνο
ηεο παξαγσγήο ηεο κε θάπνην ηξόπν κέζα ζηνλ ίδην ηνλ
ηνκέα. Κε όινπο απηνύο ηνπο ηξόπνπο, ε γεσξγία δίλεη
ηε δπλαηόηεηα ζε άιινπο ηνκείο λα εκθαληζζνύλ θαη λα
κεγαιώζνπλ θαη ζηηο δηεζλείο ξνέο λα αλαπηπρζνύλ.
Αθξηβώο κε κηα ακθίδξνκε ζρέζε απηνί νη άιινη ηνκείο
θαη νη δηεζλείο ξνέο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην γεσξγηθό
ηνκέα λα ιεηηνπξγεί πην απνηειεζκαηηθά σο παξαγσγηθή
κνλάδα θαη παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηεί ην πξντόλ πην
απνηειεζκαηηθά σο θαηαλαισηηθή κνλάδα".
πκβνιή ζπληειεζηή παξαγσγήο έρνπκε φηαλ
ππάξρεη κεηαθνξά ή δαλεηζκφο πφξσλ απφ ην δεδνκέλν
ηνκέα ζε άιινπο. Έηζη, αλ "κεγαιψζεη" ε ίδηα ε γεσξγία,
ζπκβάιιεη κε ην πξντφλ ηεο, εθφζνλ ην αληαιιάμεη κε
άιινπο ηνκείο πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζπκβνιή
αγνξάο, ελψ, αλ κεηαθέξεη πφξνπο ζε άιινπο ηνκείο,
απηνί νη πφξνη γίλνληαη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο, νπφηε έρνπκε ζπκβνιή ζπληειεζηή παξαγσγήο.
Μ' απηήλ ηελ παξαδνζηαθή εξκελεία, ε αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία εμεηάδεηαη σο κία δηαξζξσηηθή κεηαβνιή, ε
νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κεηάβαζε απφ κία νηθνλνκία
ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ε αγξνηηθή απαζρφιεζε θαη ην
αγξνηηθφ πξντφλ ζε κία κε κεησκέλν κεξίδην ησλ εξγα56 / 126-127

δνκέλσλ ζηε γεσξγία θαη έλα επίζεο κεησκέλν κεξίδην
ηεο γεσξγίαο ζην ΑΔΠ. Απηή φκσο αθξηβψο ε δηαξζξσηηθή αιιαγή εμαξηάηαη απφ ηε γεσξγηθή πξφνδν. Ζ
βηνκεραληθή αλάπηπμε ζα πεξηνξηζζεί, αλ δελ ππάξρεη
αγξνηηθή πξφνδνο - εθηφο θη αλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη
ζηελ εμαηξεηηθά αζπλήζε θαηάζηαζε λα κπνξεί λα
εμάγεη βηνκεραληθά πξντφληα γηα εηζαγσγέο ηξνθίκσλ
θαη πξψησλ πιψλ (πρ. Hong Kong). Γεληθφηεξα πάλησο
ππνζηεξίδεηαη επξέσο, φπσο αλαθέξεη ν John Mellor,

"όηη ν γεσξγηθόο ηνκέαο θαη ζεσξεηηθά θαη ζηελ πξάμε
κπνξεί λα θάλεη κεγάιεο κεηαθνξέο πόξσλ ζε άιινπο
ηνκείο. Αλ απηέο νη κεηαθνξέο πόξσλ ρξεζηκνπνηεζνύλ
παξαγσγηθά, ηόηε ν ξπζκόο ηεο νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο επηηαρύλεηαη ".
Ζ ζεκαζία ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο γεσξγίαο σο πξνο
ηα ηξφθηκα είλαη μεθάζαξε. Αλ νη εξγαδφκελνη
κεηαθεξζνχλ απφ ηε γεσξγία ζηηο θαηαζθεπέο γηα
παξάδεηγκα, ή ζε θάπνην άιιν δηεπξπλφκελν ηνκέα,

Δηθόλα 4.4 Ζ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζπλεπάγεηαη

απμεκέλε δήηεζε ηξνθίκσλ.
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νη λένη σο πξνο ηνλ ηνκέα απαζρφιεζεο εξγαδφκελνη
πξέπεη λα "πάξνπλ ην θαΐ ηνπο" καδί ηνπο. Έλα απμαλφκελν αζηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ έρεη αλάγθε θαη πξέπεη
λα ζηεξίδεηαη απφ φιν θαη κεγαιχηεξε πξνζθνξά
ηξνθίκσλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη γεληθφηεξα θαη κε ηνλ
απμαλφκελν πιεζπζκφ.
Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ηξνθίκσλ
δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:
D = p + ng, φπνπ p είλαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ, g ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ε
εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα* ηεο δήηεζεο γηα γεσξγηθά
πξντφληα. πσο αλαθέξνπλ νη Johnston & Mellor, φρη
κφλν ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αιιά θαη ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο γηα ηξφθηκα ζ' απηέο ηηο
ρψξεο είλαη αξθεηά πςειφηεξε απ' φηη ζηηο ρψξεο κε
πςειφ εηζφδεκα. Μεξηθνί ππνινγίδνπλ φηη ε ειαζηηθφηεηα ζηηο ρακεινχ εηζνδήκαηνο ρψξεο είλαη ηεο ηάμεσο
ηνπ 0,6 ή θαη πςειφηεξν, ζπγθξηλφκελν κε 0,2 ή 0,3 ζηηο
ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά.
Έλα δεδνκέλν πνζνζηφ αχμεζεο ζην θαηά θεθαιήλ
εηζφδεκα επνκέλσο έρεη κία πνιχ πην ηζρπξή επίδξαζε
ζηε δήηεζε γηα γεσξγηθά πξντφληα ζηηο ρψξεο κε
ρακειφ εηζφδεκα απ' φηη ζηηο νηθνλνκηθά πξνεγκέλεο
ρψξεο.
Μία πξφζζεηε αλάπηπμε ζηε γεσξγία δηεπξχλεη
επίζεο ηελ εζσηεξηθή αγνξά γηα ηα βηνκεραληθά
___________________
*Δηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα: είλαη έλα κέηξν πνπ

δείρλεη πόζν κεηαβάιιεηαη ε δήηεζε ελόο αγαζνύ από
ηνπο θαηαλαισηέο, όηαλ κεηαβάιιεηαη θαη ην εηζόδεκά
ηνπο. Δθθξάδεηαη κε ην ιόγν ηεο πνζνζηηαίαο
κεηαβνιήο ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο ηνπ αγαζνύ
πξνο ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο.
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πξντφληα. Ζ δήηεζε γηα βηνκεραληθά αγαζά εμαξηάηαη
θαηά πνιχ απφ ηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο,
εθηφο θη αλ ε ρψξα κπνξεί λα εμάγεη ην απμαλφκελν
βηνκεραληθφ πξντφλ.
Σειηθά, ε γεσξγία κπνξεί λα γίλεη κία θχξηα πεγή
εμσηεξηθνχ ζπλαιιάγκαηνο. Δίλαη μεθάζαξν φηη νη
γεσξγηθέο εμαγσγέο θπξηαξρνχλ ζηελ αξρηθή θάζε
αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Δπίζεο, ε γεσξγία παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε ζπλαιιάγκαηνο,
επεηδή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αξθεηέο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο λα εμνηθνλνκήζνπλ μέλν ζπλάιιαγκα αληηθαζηζηψληαο ηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ κε εζσηεξηθή παξαγσγή. Ζ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ε αληηθαηάζηαζε
ησλ εηζαγσγψλ είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ
κφλν ην βηνκεραληθφ ηνκέα, αιιά επίζεο θαη ην γεσξγηθφ.

Δηθόλα 4.5 Δμαγώγηκα ειιεληθά πξντόληα.
Δμεηάδνληαο φιεο απηέο ηηο κνξθέο ζπκβνιήο ηεο
γεσξγίαο, νη εηδηθνί ηεο αλάπηπμεο επηκέλνπλ φηη αλ
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πξφθεηηαη λα γίλεη καθξνπξφζεζκα κηα δηαξζξσηηθή
αιιαγή ζην πξντφλ θαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ πξέπεη
πξψηα λα ππάξμνπλ βξαρππξφζεζκα επηηπρεκέλεο
πνιηηηθέο αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ
απηή ηελ αιιαγή.
4.2.1 εκαζία ηεο γεσξγηθήο αλάπηπμεο
Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ '50
θαη ηνπ '60 παξαηεξήζεθε κηα κεγάιε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ
έθζαζε ζε εηήζην ξπζκφ 20-23% ζην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα. Ζ ζπλέρεηα ήηαλ επίζεο
ζεηηθή, αιιά ν ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ κηθξφηεξνο θαηά
ηε δεθαεηία ηνπ '70 θαη αθφκε κηθξφηεξνο θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ '80. κσο ε κεηαβνιή απηή ζπλνδεχηεθε
απφ κία δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ αλαπηπζζφκελσλ θαη αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, γηαηί ν ξπζκφο ηεο
αχμεζεο ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηηο αλαπηπγκέλεο. Αιιά
θαη εζσηεξηθά ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ήηαλ έληνλα
ηα θαηλφκελα ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο,
ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ
αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ κεγέζπλζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο
Ακεξηθήο, ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ε Ηαπσλία εμαθνινπζνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα θπξίαξρα θέληξα
πινχηνπ θαη ηερλνινγίαο ζην ζεκεξηλφ θφζκν. Καη δελ
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε πξφνδνο πνπ έρεη γίλεη απφ
ηνπο ιανχο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ κεηά ηνλ Β' παγθφζκην
πφιεκν είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο
θαη απφ ην ζηφρν κηαο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ν πινχηνο θαη ε δχλακε ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηάλεκεζεί ζσζηά θαη δίθαηα.
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Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ηαρείαο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο
παξακέιεζεο ηεο αμίαο ηεο γεσξγηθήο αλάπηπμεο ήηαλ
βαζηθή αηηία ησλ παξαπάλσ ζνβαξψλ αδπλακηψλ. Ζ
γεσξγία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έπαςε λα
ζπγθξαηεί ηνλ πιεζπζκφ ζηελ χπαηζξν. Ζ αζηπθηιία,
απνηέιεζκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ θαη ε
αδπλακία ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα λα απνξξνθήζεη φιν
απηφ ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ, δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο
κεγάιεο αλεξγίαο ζηηο πφιεηο θαη ηαπηφρξνλα απαξάδεθηα ρακειέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
Ζ κεηαλάζηεπζε ζηηο πφιεηο, θπξίσο απηή πνπ
παξαηεξείηαη ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Λαηηληθή
Ακεξηθή θαη πνπ πξνρσξεί κε έληνλνπο ξπζκνχο, έρεη
θαηά κεγάιν κέξνο ηελ εμήγεζή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή
ζηαζηκφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Πάλσ απφ 2,2
δηζ. άλζξσπνη ζηνλ Σξίην Κφζκν παξάγνπλ κε θφπν,
αξγά θαη ρσξίο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε
επάξθεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπο απφ ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο γεο. Πάλσ απφ 3 δηζ. άλζξσπνη δνχζαλ ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο ην 1993 θαη νη εθηηκήζεηο δείρλνπλ
φηη ν αξηζκφο ζα απμεζεί ζρεδφλ ζηα 3,4 δηζ. κέρξη ην
2000. ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Αζία, ζε δηάθνξεο
ρψξεο φπσο ε Βνιηβία, ε Γνπαηεκάια, ε Ηλδία, ε
Ηλδνλεζία, ν Ηζεκεξηλφο, ε ξη Λάλθα, ην Παθηζηάλ, νη
Φηιηππίλεο θαη ε Κίλα, νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηελ
χπαηζξν απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ
πιεζπζκνχ. ηελ Αθξηθή, ηα πνζνζηά είλαη πνιχ
κεγαιχηεξα, θαη νη αγξφηεο μεπεξλνχλ ηα 3/4 ηνπ
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Παξ'
φιε ηε καδηθή κεηαλάζηεπζε ζηηο πφιεηο, ε αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ ζα ζπλερίδεη λα είλαη
κεγαιχηεξε απ' φηη εθείλε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ γηα
κηα ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία αθφκε.
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Δηθόλα 4.6 Ζ ρακειή γεσξγηθή παξαγσγηθόηεηα

εκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

Μεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηνπο αξηζκνχο έρεη ην
γεγνλφο φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία (πεξίπνπ ην 70%)
ησλ θησρφηεξσλ αλζξψπσλ ηνπ θφζκνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη αζρνινχληαη θαηά βάζε κε γεσξγία
επηβίσζεο. Δάλ πξφθεηηαη λα ππάξμεη αλάπηπμε, πξέπεη
απηή λα μεθηλήζεη απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο γεληθά θαη
εηδηθφηεξα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην γεσξγηθφ ηνκέα.
Παξαδνζηαθά, ν ξφινο ηεο γεσξγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη ζεσξεζεί φηη είλαη παζεηηθφο θαη
ππνζηεξηθηηθφο. Έρεη εθηηκεζεί κε βάζε ηελ ηζηνξηθή
εκπεηξία ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ, φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε
απαίηεζε κία γξήγνξε δηαξζξσηηθή κεηαηξνπή απφ κηα
θνηλσλία πνπ ήηαλ εζηηαζκέλε ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε κηα πην πνιχπινθε θαη ζχγρξνλε βηνκεραληθή θνηλσλία θαη θνηλσλία ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο, ν
αξρηθφο ξφινο ηεο γεσξγίαο ήηαλ λα παξέρεη επαξθή
θαη ρακεινχ θφζηνπο ηξνθή θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ
ζηελ επεθηεηλφκελε βηνκεραληθή νηθνλνκία ε νπνία
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ζεσξήζεθε ν δπλακηθφο "εγεηηθφο ηνκέαο" ζε φιεο ηηο
νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
ήκεξα, νη εηδηθνί ζηα αλαπηπμηαθά ζέκαηα δελ είλαη
ηφζν αηζηφδνμνη θαη ζχκθσλνη σο πξνο ην λα δίλεηαη
ηφζν κεγάιε έκθαζε ζηελ ηαρεία βηνκεραλνπνίεζε.
Έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε γεσξγία φρη κφλν δελ
πξέπεη λα παίδεη παζεηηθφ θαη απιά ππνζηεξηθηηθφ ξφιν
ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά αληίζεηα
ζα πξέπεη λα αλαθηήζεη δπλακηθή θαη εμέρνπζα ζέζε ζε
θάζε νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηε
κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ ρσξψλ ηνπ Σξίηνπ
Κφζκνπ.
Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηηο δεθαεηίεο ηνπ '70 θαη
'80 ππήξμε κία αμηνζεκείσηε κεηαβνιή ζηελ αλαπηπμηαθή ζθέςε, θαηά ηελ νπνία ε γεσξγηθή αλάπηπμε θαη
ε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ έθηαζε λα ζεσξείηαη απφ
πνιινχο σο εθ ησλ σλ νπθ άλεπ*. Υσξίο κία ηέηνηα
νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, ε βηνκεραληθή
κεγέζπλζε ή ζα απνηχρεη ή, αλ επηηχρεη, ζα δεκηνπξγήζεη ηφζν ζνβαξέο εζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο ζηελ
νηθνλνκία, ψζηε ηα πξνβιήκαηα ηεο εθηεηακέλεο
θηψρεηαο, ηεο αληζφηεηαο θαη αλεξγίαο ζα γίλνπλ αθφκε
πην έληνλα.
Δίλαη ζαθέο απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ φηη ε γεσξγηθή αλάπηπμε παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ απαξαίηεηε
δηαξζξσηηθή κεηαβνιή. Δίλαη, επίζεο, βέβαην φηη είλαη
άιιε ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο γεσξγίαο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, φπνπ είλαη έλα πξφβιεκα κεηαθίλεζεο πφξσλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε πξνζθνξά
ησλ πξντφλησλ ηεο απμάλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε
_____________________
*εθ ηωλ ωλ νπθ άλεπ: Από απηά πνπ είλαη απνιύησο

αλαγθαία θαη ρσξίο ηελ ύπαξμε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί
λα γίλεη ηίπνηε νπζηαζηηθό.
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δήηεζε θαη άιιε ε θχζε ηνπ ζηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο. ηηο ηειεπηαίεο ην πξφβιεκα είλαη ηειείσο
δηαθνξεηηθφ, αθνχ παξαηεξείηαη ηαρεία αχμεζε ηεο
δήηεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ δελ κπνξεί λα
θαιπθζεί απφ ηελ πξνζθνξά. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη
ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο είλαη
θπξίαξρε ζε ζεκαζία ηφζν γηα ηελ παξαγσγή
ηξνθίκσλ θαη γηα ηε κεηαθνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,
φζν θαη γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ην
ζπλάιιαγκα, δειαδή ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
δηαξζξσηηθήο κεηαβνιήο.
4.2.2 ηξαηεγηθέο γεσξγηθήο αλάπηπμεο
Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία ζ' έλα αξηζκφ ρσξψλ θαη ηα
πξφζθαηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο Πξάζηλεο Δπαλάζηαζεο ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε ζην θεθάιαην V,
ζπλεγνξνχλ ζην λα απνδίδεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε
ζηηο απμήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ
παξαγσγήο. Απηή είλαη θαη ε εκπεηξία ηεο Ηαπσλίαο θαη
ηεο Σατβάλ, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα παξνπζηαζζεί θαη ε νπνία δείρλεη φηη κηα θαηάιιειε αθνινπζία
απφ θαηλνηνκίεο βαζηζκέλε ζε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή
γλψζε θαη πεηξακαηηθέο κεζφδνπο αλνίγνπλ έλα δξφκν
πξνφδνπ θαη επέθηαζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο απμήζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζε νιφθιεξν ηνλ
ηνκέα. Μία ηέηνηα ζηξαηεγηθή δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε
ηνπ κέξνπο εθείλνπ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηεί παξαγσγηθέο ηερλνινγίεο. Οη λένη ζπφξνη
θαη ηα ιηπάζκαηα, πνπ είλαη ε νπζία ηεο Πξάζηλεο
Δπαλάζηαζεο, είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζηε
κεγάιε πνζφηεηα εξγαζίαο θαη γεο πνπ ήδε είρε ζηε
δηάζεζή ηεο ε γεσξγία θαη γη απηφ απηέο νη απμήζεηο
ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο
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έρνπλ ηφζν κεγάιε επίδξαζε ζην ζπλνιηθφ γεσξγηθφ
πξντφλ. Σαπηφρξνλα, εκπιέθεηαη φιν θαη κεγαιχηεξνο
αξηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ πνξεία ηεο
ηερληθήο αιιαγήο. Έηζη δηακνξθψλεηαη κία ζηξαηεγηθή
θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνφδνπ κνηξάδνληαη επξέσο. Απηή ε δηακνξθνχκελε
ζηξαηεγηθή είλαη ε κία απφ ηηο αθνινπζνχκελεο, ζε
αληηδηαζηνιή κε ηε δεχηεξε, θαηά ηελ νπνία νη πφξνη
ζπγθεληξψλνληαη ζ' έλα ππνηνκέα κεγάιεο έληαζεο
θεθαιαίνπ.
Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ
είλαη φηη ε πξψηε ζηξαηεγηθή δίλεη έκθαζε ζε λεσηεξηζκνχο πνπ κπνξεί εχθνια λα δηαρπζνχλ ζηνπο
γεσξγνχο. Δίλαη λεσηεξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ γεσξγνχο κηθξήο
θιίκαθαο θαη λα πηνζεηεζνχλ ζηαδηαθά. Μία ηέηνηα
ζηξαηεγηθή δελ ζεκαίλεη φηη φινη νη γεσξγνί ή φιεο νη
αγξνηηθέο πεξηνρέο ζα πηνζεηνχζαλ ηνπο λεσηεξηζκνχο
θαη ζα επέθηεηλαλ ηελ παξαγσγή κε νκνηφκνξθνπο
ξπζκνχο. Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή ζπλεπάγεηαη κία πνιχ
πην γξήγνξε πηνζέηεζε επξχηεξεο θιίκαθαο ζπγρξφλσλ
ηερλνινγηψλ. κσο απηέο ππνρξεσηηθά πεξηνξίδνληαη
ζ' έλα κηθξφ θιάζκα γεσξγηθψλ κνλάδσλ εμαηηίαο ηεο
δνκήο ησλ νηθνλνκηψλ ζηηο νπνίεο ε εκπνξηθή δήηεζε
είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ην γεσξγηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ,
πνπ αθφκε αληηπξνζσπεχεη γχξσ ζην 60-80% ηνπ
εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ.
Αλεμάξηεηα πάληωο από πνηα από ηηο δύν
ζηξαηεγηθέο πηνζεηείηαη, ηέζζεξηο είλαη νη ζηόρνη κίαο
ζηξαηεγηθήο πνπ αθνξά ηε γεωξγηθή αλάπηπμε:
 Σπκβνιή ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηε

δηαξζξσηηθή κεηαβνιή.
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ηαλ εμεηάζακε ην ξφιν ηεο γεσξγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αλαθέξακε ήδε έλα αξηζκφ απφ ζπγθεθξηκέλεο "ζπλεηζθνξέο". Ο γεσξγηθφο ηνκέαο εμνηθνλνκεί μέλν ζπλάιιαγκα, πξνζθέξεη δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο επελδπηηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη εξγαζία ζηνπο
πην γξήγνξα δηεπξπλφκελνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Δπίζεο, εθνδηάδεη κε απμεκέλεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ
θαη πξψησλ πιψλ έλαλ απμαλφκελν αζηηθφ πιεζπζκφ.
 Αύμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθόηεηαο θαη ησλ

απνδόζεσλ.

Οη δηαθνξέο ζηε γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα κεηαμχ
ζχγρξνλεο θαη παξαδνζηαθήο γεσξγίαο απνδίδνληαη
θπξίσο ζηε ρξήζε ηειείσο δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ.
Οη βηνινγηθέο θαη νη ρεκηθέο θαηλνηνκίεο απμάλνπλ ηε
γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα, θπξίσο κέζσ απμεκέλσλ
ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ.

Δηθόλα 4.7 Ζ εθαξκνγή ηερλνινγηώλ απμάλεη ηε

γεσξγηθή παξαγσγηθόηεηα.
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Γηα θάπνηεο πνηθηιίεο κε πςειέο απνδφζεηο ε
άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αμηνπνηεζεί ε γελεηηθή δπλαηφηεηα ησλ λέσλ πνηθηιηψλ. Ο
δηα-ρσξηζκφο κεηαμχ θαηλνηνκηψλ αχμεζεο ησλ
απνδφζεσλ θαη εμνηθνλφκεζεο εξγαζίαο είλαη
ζεκαληηθφο, δηφηη ε ζρεηηθή έκθαζε πνπ δίλεηαη ζ'
απηνχο ηνπο δχν ηχπνπο θαηλνηνκηψλ θαζνξίδεη θαηά
πνιχ ηνλ ηχπν ηεο αλάπηπμεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε
γεσξγία.
 Δπίηεπμε βειηηώζεσλ επξείαο εθαξκνγήο γηα ηε

βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ.

Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εμαξηάηαη απφ ηελ
πνξεία ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ε νπνία, κεηαμχ
άιισλ, θαζηζηά δπλαηή κία κείσζε ηνπ απφιπηνπ
κεγέζνπο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, κηα κεγάιε
αχμεζε ηεο εκπνξηθήο δήηεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
θαη κεγάιεο απμήζεηο ζηελ αλαινγία θεθαιαίνπ εξγαζίαο ζηε γεσξγία.
Σα πξνγξάκκαηα έξγσλ ζηελ χπαηζξν είλαη ην κέηξν
πνπ έρεη ζπδεηεζεί πεξηζζφηεξν θαη πνπ ζθνπεχνπλ
άκεζα ζηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ πην θησρψλ
ηκεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
 Γηεπθόιπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ θνηλσληθνύ εθ-

ζπγρξνληζκνύ κε ελζάξξπλζε ησλ κεγάισλ αιιαγώλ
ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε.
Ζ επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο
αιιαγήο ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ απαηηεί ηε ζηήξημε
απφ έλα δίθηπν ηδξπκάησλ θαη θαηάιιειεο επηθνηλσλίεο
ηα νπνία αλακθηζβήηεηα έρνπλ ζπνπδαία επίδξαζε
ζηε πνξεία ηνπ θνηλσληθνχ εθζπγρξνληζκνχ. Μία
επξεία πξνζέγγηζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο θαίλεηαη ηθαλή λα γελλήζεη ηζρπξή ζηήξημε
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ζηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζε ζεζκνχο πνπ
έρνπλ πην άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο αχμεζεο
ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο.
4.3 Δθβηνκεράληζε θαη αλάπηπμε
Ζ επίηεπμε ελφο επαξθνχο θαη αλεξρφκελνπ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο θαίλεηαη λα
είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηελ πνξεία ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ
επηπέδνπ εθβηνκεράληζεο ζε κία νηθνλνκία. Ο Moshe
Syrguin έρεη γξάςεη φηη ην ζέκα δελ είλαη εάλ ε εθβηνκεράληζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε, αιιά "ην πφηε
θαη κε πνην ηξφπν ζα ζπκβεί". Ζ εθβηνκεράληζε απαηηεί
ηελ εθηεηακέλε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ,
απαηηεί λένπο ηξφπνπο πξάμεο θαη ζθέςεο, έλα πην
ηθαλφ θαη παξαγσγηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ
επέθηαζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο ζε
επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη ζηελ νηθνλνκία σο ζχλνιν.
Ζ δηαξζξσηηθή κεηαβνιή πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαδηθαζία εθβηνκεράληζεο αιιάδεη φρη κφλν ην θπζηθφ ηνπίν
ησλ ρσξψλ κέζσ ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο εζσηεξηθήο
κεηαλάζηεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο εγθαζίδξπζεο ελφο ζπκπιέγκαηνο αζηηθψλ επηρεηξήζεσλ,
αιιά επίζεο αιιάδεη ζπλήζσο αλεπηζηξεπηί πνιιέο
απφ ηηο πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο ζεζκηθέο
δνκέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη κία ζπγθεθξηκέλε
θνηλσλία θαη ηελ έρνπλ δηακνξθψζεη. Με ηελ εθβηνκεράληζε ηα θξάηε γίλνληαη πην φκνηα θαη νκνηνγελή ζε
ζρέζε κε ην ηη θαηαλαιψλνπλ, ηη δηαβάδνπλ, ηη βιέπνπλ
ζηελ ηειεφξαζε θαη ζην ζηλεκά θαη ηη δηδάζθεηαη ζην
ζρνιείν θαη ζηα παλεπηζηήκηα. Φπζηθά, πνιιέο
πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ αθφκα θαη κεηά ηελ
εθβηνκεράληζε, αθνχ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο
ηζηνξηθέο εκπεηξίεο θαη λννηξνπίεο θαη έρνπλ ζρέζε κε
ηε γιψζζα, ηε ινγνηερλία, ηα ήζε θαη έζηκα, ηε κνπζηθή,
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ηελ θνπδίλα θαη κία πνηθηιία απφ ελζσκαησκέλεο
ζπκπεξηθνξέο, πξννπηηθέο θαη πξαθηηθέο.
Απφ απηή ηελ νπηηθή γσλία, ε εθβηνκεράληζε θαη ε
αλάπηπμε αλακθίβνια εκπεξηέρνπλ ζπζίεο, θαζψο ε
δηαξζξσηηθή κεηαβνιή απαηηεί ζπρλά κία απφηνκε
αιιαγή ζηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη ζηνπο θαζεκεξηλνχο
ξπζκνχο ηεο δσήο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ.
Δπεηδή ε εθβηνκεράληζε πξνθαιεί αιιαγή πνπ ζπρλά
δηαθφπηεη θαη αλαζηαηψλεη ηνπο παιαηνχο ηξφπνπο
δσήο γηα ην πψο γίλνληαη ηα πξάγκαηα, ππάξρεη ζπρλά
αληίζεζε ζε απηήλ, εηδηθά ζηελ χπαηζξν. πρλά ε αληίζεζε μεθηλάεη απφ ηηο ηζρπξέο νκάδεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, νη νπνίεο σθεινχληαη απφ ην status quo
θαη αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη απφ ηελ πηζαλφηεηα
κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε
αληίζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ζηηο αιιαγέο πξνέξρεηαη
απφ ζξεζθεπηηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο πνπ
θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζεσξνχλ φηη ε πλεπκαηηθή
δσή απεηιείηαη απφ ηα πιηθά αγαζά ηεο εθβηνκεράληζεο.
Ζ αληίζεζε ζηελ αιιαγή είλαη πνιιέο θνξέο θπζηθή
θαη αλακελφκελε θαη είλαη ζεκαληηθφ γηα θάζε ρψξα λα
εμεηαζζεί πψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμε θαη λα
εθηηκεζεί θαη λα αμηνινγεζεί, πφζν γξήγνξα θαη πνηνο
σθειείηαη πξψηνο. Γελ ππάξρεη πάλησο εθ ησλ
πξνηέξσλ ιφγνο πνπ λα ππνρξεψλεη φιεο ηηο ρψξεο λα
αθνινπζήζνπλ ηνλ ίδην δξφκν ή λα θάλνπλ ηηο ίδηεο
ζπζίεο ζηε πνξεία γηα έλα πςειφηεξν επίπεδν
δηαβίσζεο.
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a

Πίλαθαο 4.2 Δθβηνκεράληζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε .

(Πεγέο: Παγθόζκηα Τξάπεδα, 1993,1995. World
Development Report. Oxford:Oxford University Press)
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
1970-80 1980-93 1970-80 1980-93
Κεληξηθή Αθξηθή 3,8
1,6
3,5
0,9
Αλαηνιηθή Αζία
6,9
7,8
11,3
10,6
θαη Δηξεληθφο
Νφηηα Αζία
3,5
5,2
4,6
6,3
Μέζε Αλαηνιή /
5,2
2,2
3,5b
Βφξεηα Αθξηθή
Λαηηληθή Ακεξηθή
5,4
1,9
6,2
0,8
θαη Καξατβηθή
Τπεξρξεσκέλα
5,8
1,5
8,2
0,5
Κξάηε
Κίλα θαη Ηλδία
4,3
7,5b
7,6
9,9b
εκεηώζεηο Πίλαθα:
a. Μέζνη (%) ξπζκνί εηήζηαο αλάπηπμεο
b. 1980-91
Α.Δ.Π

Ο πίλαθαο 4.2 δείρλεη φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε
κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη
ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ εζληθνχ
πξντφληνο γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζην θνληηλφ
παξειζφλ. Γείρλεη ηελ ζχκπησζε, εάλ δελ απνδεηθλχεη
ηελ αηηηαηή ζρέζε, κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ηνπ
ζπλνιηθνχ πξντφληνο (κεηξνχκελνπ εδψ κε ην ΑΔΓΗ) θαη
ηνπ ξπζκνχ βηνκεραληθήο αχμεζεο. Δηδηθά γηα ηε
Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή θαη ηηο ζε ζνβαξφ
βαζκφ ρξεσκέλεο ρψξεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ
είλαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ε δξακαηηθή κείσζε ηεο
βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαίλεηαη
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λα ζπλδέεηαη πνιχ θαζαξά κε ηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ
ΑΔΠ ζ' απηέο ηηο πεξηνρέο. Δάλ θάπνηνο δεη πξνζεθηηθά
ηα δεδνκέλα θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηε ζρέζε βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη
αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ζπλήζσο δηαπηζηψλεη φηη ε
βηνκεραλία παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Απηφ θαίλεηαη
λα ζπκβαίλεη π.ρ. γηα ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία, φπσο
θαίλεηαη ζηελ ηειεπηαία γξακκή ζηνλ πίλαθα. Καζψο ν
ξπζκφο ηεο βηνκεραληθήο αχμεζεο επηηαρχλζεθε ην
1980-81, ην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ επίζεο
απμήζεθε.
Πέξα απφ ηε θαλεξή ζρέζε κεηαμχ ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,
ππάξρεη έλαο επηπιένλ ιφγνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
εθβηνκεράληζεο. Οη ρψξεο πνπ θπξίσο παξάγνπλ θαη
εμάγνπλ πξσηνγελή πξντφληα θαη εηζάγνπλ βηνκεραληθά
ηείλνπλ λα έρνπλ φρη κφλν αζηάζεηα, φζνλ αθνξά ην
εκπφξην, αιιά αληηκεησπίδνπλ κηα καθξνπξφζεζκε
ρεηξνηέξεπζε ζην ηζνδχγην κεηαμχ ηεο αγνξαζηηθήο
δχλακεο απηψλ ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηηο
εηζαγσγέο βηνκεραληθψλ αγαζψλ. πλεπψο, ε εθβηνκεράληζε είλαη ην κέζν γηα λα δεκηνπξγεζεί θαη κηα πην
παξαγσγηθή εγρψξηα νηθνλνκηθή δνκή θαη ζηγά- ζηγά,
έλα πιέγκα εμαγσγψλ - εηζαγσγψλ, παξφκνην κε απηφ
ησλ ήδε αλαπηπγκέλσλ εζλψλ.
Τπάξρνπλ ινηπόλ δύν βαζηθνί ιόγνη γηα ηελ
πξνώζεζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο:
 πξψηνλ, δηφηη πςειφηεξα επίπεδα εθβηνκεράληζεο
ζπκβάιινπλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο θαη
 δεχηεξνλ, δηφηη ε εθβηνκεράληζε ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα
ηνλ αλαγθαίν κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πξνηχπνπ
εηζαγσγψλ - εμαγσγψλ πνπ επηθξαηεί ζε κηα
αλαπηπζζφκελε ρψξα.
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Γεδνκέλεο ηεο πξφζθαηεο εκπεηξίαο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ, είλαη θαλεξφ φηη νη βειηηψζεηο ηνπ
επηπέδνπ δηαβίσζεο είλαη γξήγνξεο ζε ρψξεο φπνπ ν
βηνκεραληθφο ηνκέαο έρεη αλαπηπρζεί. Δπεηδή ε εθβηνκεράληζε ζε κεγάιε θιίκαθα απαηηεί κία ζπγθεληξσκέλε εξγαηηθή δχλακε, ηππηθά ζπλδέεηαη κε ηελ
απμαλφκελε αζηηθνπνίεζε.
Ζ επηηπρεκέλε εθβηνκεράληζε είλαη κία ζπλζέηε ιεηηνπξγία πνπ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε απιφ ηξφπν. Ζ
άξζε ησλ θαθψλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ε εθαξκνγή ζηε ζέζε ηνπο άιισλ θαιψλ πνιηηηθψλ δελ είλαη
πάληα επαξθήο γηα ηελ επηηπρία. ε επίπεδν επηρείξεζεο ε εθβηνκεράληζε πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. ε
εζληθφ επίπεδν, ε εθβηνκεράληζε απαηηεί ηελ εηζαγσγή
θαλφλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πεξηνπζία, ηελ πηνζέηεζε
πξσηνβνπιηψλ, ηε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ
κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο,
θαζψο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ γηα απφθηεζε θαη
εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε φια
απηά νδεγνχλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο βηνκεραληθήο απφδνζεο. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη δελ ππάξρεη
κφλν έλαο δξφκνο πξνο ηελ εθβηνκεράληζε.
4.3.1 ηξαηεγηθέο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο
Ζ βηνκεραλία ζηηο ρψξεο ρακειήο αλάπηπμεο, αληίζεηα κε ηε γεσξγία, αληηπξνζσπεχεη ζηελ αξρή έλα
κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ηνπηθά παξαγφκελνπ πξντφληνο.
Καηά πξνέθηαζε, ε ζπλεηζθνξά ηεο αξρηθά είλαη κηθξή
ζην ζπλνιηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ
ηε κηθξή αλαινγηθά πξνζθνξά ηεο ζηελ αλάπηπμε ζηα
πξψηα ζηάδηα, ε βηνκεραλία γίλεηαη πξννδεπηηθά θχξηνο
νηθνλνκηθφο ηνκέαο σο απνηέιεζκα ηνπ πςεινχ ξπζκνχ
αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη. Σν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ
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παξαγσγηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε
βηνκεραλία απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο
επίζεο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ αλάπηπμε.
πσο ηα πξντφληα έρνπλ έλα θχθιν θαη κηα
δηάξθεηα δσήο, έηζη θαη νη βηνκεραληθέο κνλάδεο έρνπλ
έλα θπζηθφ θχθιν δσήο ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ νη
ρξεζηκνπνηνχκελνη πφξνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θεθαιαίσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, "επελδχνληαη"
μαλά ζε άιιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ αλαδχνληαη. Ζ
αλεξγία πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη κέξηκλα γηα νκαιή κεηάβαζε απφ ηε κηα
θαηάζηαζε ζηελ επφκελε, είλαη ηδηαίηεξα νδπλεξή.
Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο πνπ
εθαξκφδεηαη ζε κηα θνηλσλία έρνπλ άκεζε θαη έληνλε
επίδξαζε ζηα θίλεηξα γηα επελδχζεηο θαη ζπλεπψο ζηα
παξαγσγηθά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο ρψξεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ήηαλ αλαγθαία
ε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ έλαξμε
θάπνηαο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ ζήκαηλε παξεκβνιή εκπνδίσλ ζηελ παξαγσγή θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο θεληξηθήο ζρεδίαζεο ηεο παξαγσγήο, ε πξφβιεςε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο παξαγσγήο γηα θάζε πξντφλ θαη ε
θαηαλνκή θαη ε αλάζεζε ηεο παξαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ είραλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα κε ζπκβφιαηα, ζηεξίδνληαλ ζην επηρείξεκα
ηεο απνθπγήο θαηαζπαηάιεζεο πινπηνπαξαγσγηθψλ
πφξσλ απφ ππέξκεηξε βηνκεραληθή παξαγσγή.
Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο εγθαηέιεηςαλ ηε βηνκεραληθή απηή πνιηηηθή κε "άδεηεο". Γηαπηζηψζεθε φηη ε απνπζία αληαγσληζκνχ νδεγνχζε ζην
θαθφ θαηλφκελν ησλ κνλνπσιίσλ πνπ αληηκεησπίδνληαλ ζε θεληξηθά ειεγρφκελεο νηθνλνκίεο κε έιεγρν ησλ
ηηκψλ. Σν απνηέιεζκα φκσο ήηαλ ε άιιε πιεπξά ηνπ
λνκίζκαηνο πνπ ήηαλ ηα ειιείκκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
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Απηφ δεκηνπξγνχζε ηελ αλάγθε γηα έιεγρν ηφζν ησλ
ηηκψλ φζν θαη ησλ παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ απφ ηε
γξαθεηνθξαηία. Με ηηο πξαθηηθέο απηέο ζπγθεληξσλφηαλ
δχλακε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζε απηνχο πνπ θαζφξηδαλ
ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ειέγρνπο, αιιά θαη ζηαζηκφηεηα
ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκία.
Έλα άιιν κνληέιν βηνκεραληθήο αλάπηπμεο εθαξκφζζεθε ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήηαλ ε παξαγσγή κε έληαζε εξγαζίαο
θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηηο εμαγσγέο. ε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, πνπ εθαξκφδνληαλ, εμεηάδνληαλ ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγηθή
πξφνδν ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο.
Ο εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο
ρσξψλ φπσο ε Κνξέα, ε Σατβάλ, ην Ηζξαήι, κε έκθαζε
ηα ειαθξά θαηαλαισηηθά βηνκεραληθά αγαζά, ηνπο
έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ γξήγνξα. Καζψο
ν βηνκεραληθφο ηνπο ηνκέαο απνθηνχζε σξηκφηεηα ηνπ
έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλζεηφηεξε βηνκεραληθή
δηαδηθαζία.
4.4 Δκπόξην θαη αλάπηπμε
Ζ επηθξαηνχζα άπνςε, απφ ηνλ 19ν αηψλα, είλαη
πσο ην δηεζλέο εκπφξην νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε. Ο πνιχ γλσζηφο Βξεηαλφο νηθνλνκνιφγνο
Alfred Marshall ππνζηήξηδε φηη ην εκπφξην ήηαλ κηα
απφ ηηο θχξηεο αηηίεο πξνφδνπ, ελψ ν δηάδνρνο ηνπ ζην
Κέκπξηηδ Dennis Robertson, νλφκαδε ην εκπφξην
"κεραλή αλάπηπμεο" .
Σέηνηεο απφςεηο βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη εάλ νη
ρψξεο παξάγνπλ φ,ηη κπνξνχλ θαιχηεξα θαη αθήλνπλ
ζε άιια θξάηε απηά πνπ παξάγνπλ ιηγφηεξν απνδνηηθά
θαη απνηειεζκαηηθά, ηφηε ην πξαγκαηηθφ πξντφλ, ην
74 / 139-140

εηζφδεκα θαη ε θαηαλάισζε ζα είλαη πςειφηεξα απ' φηη
ζα ήηαλ, αλ απνπζίαδε ην εκπφξην. Ζ κεγαιχηεξε θαηάλάισζε ζεκαίλεη κεγαιχηεξε εγρψξηα αγνξά, απμεκέλε
εηδίθεπζε θαη κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Σν πςειφηεξν εηζφδεκα ζέηεη ηε βάζε γηα κεγαιχηεξε επέλδπζε ζηελ εγρψξηα παξαγσγή. Αθφκα, νη κεγαιχηεξεο
αγνξέο θαη ε κεγαιχηεξε επέλδπζε νδεγνχλ ζε αθφκα
κεγαιχηεξν εηζφδεκα, δεκηνπξγψληαο ζπλερέο νηθνλνκηθφ θίλεηξν. Σν εκπφξην επίζεο πεξηιακβάλεη εηζαγσγέο
θεθαιαίσλ θαη ηερλνινγίαο νη νπνίεο επηηαρχλνπλ ηελ
πξφνδν. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ην εκπφξην
ζεσξείηαη σο έλαο επηηαρπληήο ηεο αλάπηπμεο.
Οη πξνεγνχκελεο πάλησο απφςεηο ζρεηηθά κε ην
ξφιν ηνπ εκπνξίνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ
βξίζθνπλ ζχκθσλνπο φινπο. Πνιινί πνιηηηθνί θαη κεξηθνί
νηθνλνκνιφγνη έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππψζεη ηελ
άπνςε φηη πξέπεη λα θηαίεη ην δηεζλέο εκπφξην γηα ηε
ρακειή θαη ππνηππψδε αλάπηπμε θάπνησλ ρσξψλ. Γηα
θάπνην δηάζηεκα, "ε ζεσξία ηεο εμάξηεζεο" θαη ε
"ζεσξία ηεο άληζεο αληαιιαγήο" πνπ αλαπηχρζεθαλ
ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή κεηά ηνλ Β' παγθφζκην πφιεκν,
θέξδηζαλ πνιχ έδαθνο. Οη πην γλσζηνί εθπξφζσπνη
απηήο ηεο ζρνιήο ηζρπξίδνληαη φηη ην εκπφξην δελ είλαη
νχηε ε κεραλή νχηε ν επηηαρπληήο ηεο αλάπηπμεο.
Μάιινλ, δηαηείλνληαη, αλαγθάδεη ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο
ρψξεο λα αζθπθηηνχλ ζ' έλα παγθφζκην ζχζηεκα
εκπνξίνπ πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηνπο πινχζηνπο θαη
πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην δηθφ ηνπο φθεινο.
4.4.1 Σν δηεζλέο εκπφξην σο θίλεηξν αλάπηπμεο
Ζ ηδέα φηη ην εκπφξην είλαη έλα θίλεηξν πξνο ηελ
αλάπηπμε, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, βαζίδεηαη ζηε ζεσξία
ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. χκθσλα κ' απηή, αλ
δελ ππάξρνπλ εκπφδηα ζην εκπφξην, νη ρψξεο ζα
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εηδηθεπηνχλ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ πνπ παξάγνληαη
ζρεηηθά θηελά (δει. αγαζά ζηα νπνία ζα έρνπλ ην
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα) θαη ζα εηζάγνπλ ηα αγαζά ζηα
νπνία άιιεο ρψξεο ζα έρνπλ ην ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα. Ζ θαηαλάισζε θαη ην πξαγκαηηθφ
εηζφδεκα κπνξνχλ έηζη λα είλαη πςειφηεξα απφ φηη ζα
ήηαλ αλ δελ ππήξρε εκπφξην.
Ζ ζχγρξνλε έθδνζε ηεο ζεσξίαο ρξεζηκνπνηεί ηελ
θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ. ηελ εηθ. 4.8 θαίλεηαη ην πην απιφ πξφζθνξν κνληέιν, κε δχν ρψξεο
ηελ Ε θαη ηελ Χ, πνπ παξάγνπλ κφλν δχν πξντφληα,
ηξφθηκα θαη ξνπρηζκφ. ην πάλσ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο,
βιέπνπκε φηη εάλ φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ηεο
Ε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθήο, ην
απνηέιεζκα ζα ήηαλ 80 κνλάδεο ηξνθήο θαη θαζφινπ
ξνπρηζκνχ, ελψ εάλ φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο
εζηξέθνλην πξνο ην ξνπρηζκφ, ηφηε ζα παξάγνληαλ 100
κνλάδεο ξνπρηζκνχ θαη θαζφινπ ηξνθήο. Σν ζχλνιν

Δηθόλα 4.8 Θακπύιεο παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ ρσξίο

δηεζλέο εκπόξην. Κε ηελ απνπζία ηέηνηνπ εκπνξίνπ, νη
ρώξεο δελ κπνξνύλ λα θαηαλαιώζνπλ ζπλδπαζκνύο
πξντόλησλ νη νπνίνη βξίζθνληαη εθηόο ησλ θακππιώλ
παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο.
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ησλ πξντφλησλ ηεο Χ ζα ήηαλ 120 κνλάδεο ηξνθήο, εάλ
εηδηθεχνληαλ ζ' απηφ ην πξντφλ, ή 100 κνλάδεο
ξνπρηζκνχ, εάλ δελ παξήγαγε θαζφινπ ηξνθή, φπσο
θαίλεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο. Ζ Χ είλαη
ζαθψο ζρεηηθά πην ηθαλή ζηελ παξαγσγή ηξνθήο
παξά ξνπρηζκνί). Δίλαη ηθαλή λα παξάγεη πεξηζζφηεξε
ηξνθή απφ ηνλ εκπνξηθφ ζπλεηαίξν ηεο, αιιά ηελ ίδηα
πνζφηεηα ξνπρηζκνχ κε εθείλνλ. Αληίζηξνθα, ε Ε είλαη
ζρεηηθά θαιχηεξε ζηελ παξαγσγή ξνπρηζκνχ, ζηελ
νπνία είλαη ηζφηηκε κε ηε Χ. Αιιά δελ είλαη εθάκηιιε
ζηελ παξαγσγή ηξνθήο.
ηε Ε κία κνλάδα ηξνθήο θνζηίδεη 10/8 κηαο κνλάδαο
ξνπρηζκνχ, ελψ κία κνλάδα ξνπρηζκνχ θνζηίδεη ην 8/10
κηαο κνλάδαο ηξνθήο. ηελ Χ, κία κνλάδα ηξνθήο
θνζηίδεη 10/12 κηαο κνλάδαο ξνπρηζκνχ, ελψ κία κνλάδα ξνπρηζκνχ θνζηίδεη 12/10 κηαο κνλάδαο ηξνθήο.
Κάησ απφ αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο απηέο ζα είλαη
επίζεο νη αλαινγίεο ηηκήο ζηηο δχν ρψξεο. Γειαδή,
είλαη ζαθέο φηη ην θφζηνο επθαηξίαο* ξνπρηζκνχ είλαη
ρακειφηεξν ζηε Ε, ελψ ην θφζηνο επθαηξίαο ηξνθήο
είλαη ρακειφηεξν ζηελ Χ.
Υσξίο δηεζλέο εκπφξην θάζε ρψξα κπνξεί λα θαηάλαιψζεη κφλν φ,ηη παξάγεη. Γελ ππάξρεη θαλέλαο
ηξφπνο ψζηε θάπνηα απφ ηηο δχν παξαπάλσ ρψξεο λα
κπνξεί λα θηάζεη ζ' έλα ζεκείν θαηαλάισζεο πνπ λα
βξίζθεηαη εθηφο ηεο θακπχιεο. Πψο άιισζηε ε
θαηαλάισζε κηαο ρψξαο ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη
ηελ παξαγσγή ηεο; Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί κφλν,
__________________
*Κόζηνο επθαηξίαο: Ζ παξαγσγή θάπνηνπ αγαζνύ απαη-

ηεί ζπζία θάπνησλ άιισλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παξαρζνύλ κε ηνπο ίδηνπο παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο. Απηή ε
ζπζία ησλ άιισλ αγαζώλ είλαη ην πξαγκαηηθό θόζηνο ή
θόζηνο επθαηξίαο ελόο αγαζνύ.
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εαλ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο επηηξαπεί ην δηεζλέο εκπφξην. Αλ ηνπνζεηήζνπκε
ηηο δχν θακπχιεο ζην ίδην δηάγξακκα, φπσο ζηελ εηθ.
4.9 ηη ζα γηλφηαλ εάλ ε Ε εηδηθεχνληαλ ζην ξνπρηζκφ,
φπσο ζην ζεκείν Α, θαη πνπινχζε κεξηθή απφ ηε παξαγσγή ηεο ζηελ Χ ζηηο ηηκέο ηεο ηειεπηαίαο; Απφ ηηο
100 κνλάδεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζην ξνπρηζκφ, ζα
κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ, αο πνχκε, 50 κνλάδεο θαη λα
αγνξαζζνχλ 60 κνλάδεο ηξνθήο, γηαηί εάλ νη ηηκέο είλαη
ζηελ αλαινγία 12/10 ζηελ Χ, ηφηε 50 κνλάδεο ξνπρηζκνχ
ζα εμαγφξαδαλ 60 κνλάδεο ηξνθήο. Έηζη, ε Ε θαηαλαιψλεη ζην ζεκείν Β εθηφο ηεο θακπχιεο παξαγσγηθψλ
δπλαηνηήησλ. Ζ Χ επίζεο, κπνξεί λα θεξδίζεη απφ ην
εκπφξην θαη' αλάινγν ηξφπν.

Δηθόλα 4.9 Τν όθεινο ηεο ρώξαο Ε από ην εκπόξην ζην

κνληέιν ηνπ ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. Θάλνληαο
εκπόξην κε ηηο ηηκέο ηεο ρώξαο Ω, ε ρώξα Ε κπνξεί λα
θαηαλαιώζεη κέρξη έλα ζεκείν, όπσο ην Β, ην νπνίν
βξίζθεηαη έμσ από ηηο δηθέο ηεο θακπύιεο παξαγσγηθώλ
δπλαηνηήησλ.
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Ζ χπαξμε ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ κεηαμχ
ησλ δχν ζπλεηαίξσλ ηνπ παξαδείγκαηνο καο ζα
ζεκάλεη αιιαγή ζηηο ηηκέο. πνηα θαη αλ είλαη ε
θαηαιεθηηθή ηηκή, ην εκπφξην ζα επηηξέςεη θαη ζηηο δχν
ρψξεο ζπγρξφλσο λα θαηαλαιψζνπλ εθηφο ησλ θακππιψλ
παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Απηή είλαη ε ζεσξία
ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ε νπνία ηνλίδεη φηη
απηφ πνπ θεξδίδεη απφ ην εκπφξην κηα ρψξα δελ
ζπληζηά απψιεηα γηα ηελ άιιε. ην κνληέιν ηνπ
ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην εκπφξην είλαη έλα
ζεηηθφ παηρλίδη ζην νπνίν θαη νη δχν ζπκκεηέρνληεο
θεξδίδνπλ.
4.4.2 Σν δηεζλέο εκπφξην σο εκπφδην αλάπηπμεο
Οη αληηξξήζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο
γηα ηε ζπκβνιή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηελ αλάπηπμε
κηαο ρψξαο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ άπνςε φηη ε
ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη ειαηησκαηηθή θαη ην εκπφξην είλαη πηζαλφλ λα έρεη σο
απνηέιεζκα κηα "άληζε αληαιιαγή".
Οη εμαγσγέο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ
δελ θαηαθέξλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε, εμαηηίαο
ηνπ γεγνλφηνο φηη απηέο θπξίσο αθνξνχλ πξσηνγελή
πξντφληα έλαληη ησλ άιισλ ζπλαιιαζζφκελσλ αιιά
πξνεγκέλσλ ρσξψλ πνπ παξάγνπλ βηνκεραληθά
πξντφληα πνπ είλαη πην επηθεξδή. Έηζη, νη ππνζηεξηθηέο ησλ απφςεσλ απηψλ, δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη
νη πξννπηηθέο γηα εμαγσγέο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο, ηδηαίηεξα πξσηνγελψλ πξντφλησλ, είλαη θησρέο
θαη φηη νη ηηκέο απηψλ ησλ εμαγσγψλ έρνπλ κεησζεί ζε
ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ πνπ εμάγνληαη απφ ην
βηνκεραληθφ θφζκν. Δπηπιένλ, ππάξρεη κηθξή παγθφζκηα ηθαλφηεηα λα απνξξνθήζεη έλα ζπλερψο απμαλφκελν φγθν εμαγσγψλ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
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ιεο νη απφςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην θαη
ηηο αληηξξήζεηο πνπ εθθξάδνληαη σο πξνο ηελ αμία ηεο
ζεσξίαο ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νλνκάδνληαη "ζεσξία εμάξηεζεο".
Ζ νλνκαζία ππνλνεί ηελ απνκφλσζε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (ηεο "πεξηθέξεηαο") κέζα ζε κία θαηψηεξε θαη δπζκελέζηεξε ζπγθξηηηθά εκπνξηθή ζρέζε
κε ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο (ην "θέληξν").
Αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο ζεσξεηηθά απφςεηο, δειαδή απηήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο εμάξηεζεο, ζα
πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην φηη ην εκπφξην είλαη πνιχ
ζπνπδαίν, αιιά δελ πξέπεη λα ππεξεθηηκήζνπκε απηή
ηε ζεκαζία. Ζ αλαινγία εκπνξίνπ - εηζνδήκαηνο
παγθνζκίσο ην 1988 (νη παγθφζκηεο εμαγσγέο δηαηξεκέλεο
κε ην παγθφζκην εηζφδεκα) ήηαλ κφλν 16%. ε κεγάιεο
ρψξεο κε ρακειή αλαινγία εκπνξίνπ - εηζνδήκαηνο
(Αξγεληηλή 9%, Βξαδηιία 7%, Ηλδία 8%) κία ηεηξαπιάζηα
βειηίσζε ζηηο εμαγσγηθέο ηηκέο, κε ίδηεο εηζαγσγηθέο
ηηκέο, έρεη ππνινγηζηεί φηη ζα αχμαηλε ην εζληθφ εηζφδεκα κφλν κεηαμχ 28% έσο 36%. ηελ Ηλδία ζα απαηηνχληαλ κηα αχμεζε ζηηο εμαγσγηθέο ηηκέο 12 θνξέο γηα λα
δηπιαζηαζηεί ην εζληθφ εηζφδεκα. Οπσζδήπνηε πάλησο,
γηα θάπνηεο ζπνπδαίεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο,
ην εκπφξην δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε κνλαδηθή αηηία
θηψρεηαο. Σα εηζνδήκαηα είλαη ρακειά ζε απηέο ηηο
ρψξεο θπξίσο εμαηηίαο ηεο ρακειήο ηνπο παξαγσγηθφηεηαο, φρη εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζην μέλν εκπφξην. Σα θέξδε απφ ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε
καθξνπξφζεζκα, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη.
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4.4.3 Παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ειεθηξνληθφ
εκπφξην
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ
δεθαεηηψλ κία αμηνζεκείσηε παγθνζκηνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο έιαβε ρψξα. Ζ απμαλφκελε ελζσκάησζε
ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο
θαίλεηαη φηη αιιάδεη ζεκαληηθά ηνλ φγθν θαη ην
ραξαθηήξα ηεο δηεζλνχο ξνήο πφξσλ. Ζ επέθηαζε ηνπ
παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαζνδεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ
ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ν νπνίνο παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε
γηα δηεζλείο ζπλαιιαγέο. Σα ρξήκαηα κπνξνχλ ηψξα λα
κεηαθεξζνχλ ακέζσο απφ ηε κία γσλία ηεο γεο ζηελ
άιιε. Πνιπεζληθέο εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ παγθφζκηα
εξγνζηάζηα κε νξηδφληηα θαη θάζεηε νξγάλσζε πνπ
έρνπλ εμαπισζεί ζε πνιιέο ρψξεο. Σν απμαλφκελν
κέγεζνο, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε εμάπισζε ησλ
δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ αγνξψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δψζνπλ ψζεζε ζηηο ρακεινχ εηζνδήκαηνο νηθνλνκίεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε νκάδα ησλ πινχζησλ
ρσξψλ έρεη πάξεη έλα απμαλφκελν κεξίδην ηεο δηεζλνχο
ξνήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
είλαη δηηηά. Πξψηνλ, ε δχλακε θαη ε επηξξνή θαζελφο
απφ ηα θξάηε, ηδηαίηεξα ζηνλ Σξίην Κφζκν, εμαζζελεί.
Γεχηεξνλ, ππάξρνπλ απμεκέλνη θίλδπλνη νηθνλνκηθήο
αζηάζεηαο ηεο αγνξάο, ε πξφζβαζε ζηηο παγθφζκηεο
αγνξέο κπνξεί λα γίλεη πην δχζθνιε γηα ηνπο παξαγσγνχο ρακειήο ηερλνινγίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ,
κπνξεί λα κελ σθεινχλ πηα απηφκαηα ηα πην θησρά
θξάηε.
ην πιαίζην απηφ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο
έρεη αλαπηπρζεί κία κνξθή εκπνξίνπ, ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
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πάζεο θχζεσο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο
βαζίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη
κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε θείκελν, ήρν θαη εηθφλα.

Δηθόλα 4.10

Τν ειεθηξνληθό
εκπόξην εθκεδελίδεη
γεσγξαθηθνύο θαη
άιινπο
πεξηνξηζκνύο πνπ
ππήξραλ
παιαηόηεξα.
Ζ ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη αληαιιαγή
δεδνκέλσλ πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ
1970 θαη γίλνληαλ κέζσ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ηδησηηθψλ
θπθισκάησλ, θαηαηάζζνληαη ζηηο πξψηεο εθαξκνγέο
ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ,
φκσο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη δσή κφιηο ηξηψλ
εηψλ.
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη ζπλαιιαγέο
κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, θαηαλαισηψλ, θξαηηθψλ
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αξρψλ, θ.ιπ. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θπξηαξρνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη
θαηέρνπλ κεξίδην 88% ηνπ ζπλφινπ κε ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ επηθέξεη
αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ.
Δηδηθόηεξα, κέζω ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ
πξνωζείηαη:
 ε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, παξέρνληαο ζε πνιιέο εηαηξείεο
ηε δπλαηφηεηα ζπλαιιαγψλ ζε αγνξέο πνπ έσο
πξφζθαηα ήηαλ ηειείσο απνκνλσκέλεο, κε
πξνζβάζηκεο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεσο,
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ
αγνξψλ,
 ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ γηα ηε
δηαλνκή άπισλ πξντφλησλ, φπσο ηαμηδησηηθέο
ππεξεζίεο, ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο δηαρεηξίζεσλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θ.ιπ. θαη
 ε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) θαη ε
θαζηέξσζε ηνπ σο ελφο απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά
δίθηπα δηελέξγεηαο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γηα ηνλ θαηαλαισηή, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην
παξέρεη εχθνιε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε έλα δηεπξπκέλν ρψξν πιεξνθνξηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ
(ζε κηα παγθφζκηα αγνξά) θαζψο θαη άκεζε πξφζβαζε
ζηνλ παξαγσγφ, παξαθάκπηνληαο ηα «παξαδνζηαθά»
δίθηπα πξνσζήζεσο, δηαλνκήο θαη δηακεζνιαβήζεσο,
φπσο αληηπξφζσπνη κεζίηεο, πξάθηνξεο θ.ιπ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Έρεη εθηηκεζεί φηη ε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο
ζπλνδεχεηαη απφ κία δηαξζξσηηθή κεηαβνιή. Απηή ε
κεηαβνιή αθνξά θπξίσο ηε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ
πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο ζην δεπηεξνγελή
θπξίσο ηνκέα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ηξηηνγελή.
Σν γεσξγηθφ πξντφλ απμάλεηαη ζε απφιπηα
κεγέζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,
αιιά ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλνιηθφ πξντφλ ηεο
νηθνλνκίαο (σο πνζνζηνχ) κεηψλεηαη. Καηά ηε
δηαδηθαζία ηεο νηθν-λνκηθήο αλάπηπμεο δειαδή,
ππάξρεη αχμεζε ηνπ πξν-τφληνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο (γεσξγία, βηνκεραλία, ππεξεζίεο),
αιιά αλαινγηθά ε αχμεζε ζηε βηνκεραλία θαη ηηο
ππεξεζίεο είλαη κεγαιχηεξε.
Ζ δηαξζξσηηθή απηή αιιαγή είλαη κε αλαζηξέςηκε
θαη αθνξά απηφ πνπ παξάγεηαη, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε παξαγσγή, ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο
θαη ηειηθά ηνλ πξννξηζκφ ηεο παξαγσγήο.
Ζ επέθηαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ζπζζψξεπζε
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί κία ηάζε νκνηνγέλεηαο αλάκεζα ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη
ηξηην-γελή ηνκέα ζε φ ,ηη αθνξά ην επίπεδν ηνπ
πξντφληνο αλά εξγαδφκελν.
Ζ γεσξγηθή πξφνδνο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε
ηεο παξαγσγηθφηεηαο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο, αλ
θαη παξαδνζηαθά ν ξφινο ηεο γεσξγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη ζεσξεζεί φηη είλαη παζεηηθφο θαη
ππνζηε-ξηθηηθφο. ήκεξα, νη εηδηθνί ζηα αλαπηπμηαθά
ζέκαηα έ-ρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε γεσξγία φρη
κφλν δελ πξέπεη λα παίδεη παζεηηθφ θαη απιά
ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο, αιιά αληίζεηα ζα πξέπεη λα αλαθηήζεη
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δπλακηθή θαη εμέρνπζα ζέζε ζε θάζε νινθιεξσκέλε
ζηξαηεγηθή. Ζ επηθξαηνχζα πιένλ άπνςε είλαη φηη ε
βηνκεραληθή αλάπηπμε ζα πεξηνξηζζεί, αλ δελ ππάξρεη
αγξνηηθή πξφνδνο.
Ζ δηαξζξσηηθή κεηαβνιή πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαδηθαζία εθβηνκεράληζεο αιιάδεη φρη κφλν ην θπζηθφ
ηνπίν ησλ ρσξψλ κέζσ ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο
εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
θαη ηεο εγθαζί-δξπζεο ελφο ζπκπιέγκαηνο αζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, αιιά επίζεο αιιάδεη, ζπλήζσο αλεπηζηξεπηί, πνιιέο απφ ηηο πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη
άιιεο ζεζκηθέο δνκέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη κία
ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία θαη ηελ έρνπλ δηακνξθψζεη.
Ζ επηηπρεκέλε εθβηνκεράληζε είλαη κία ζχλζεηε
ιεη-ηνπξγία πνπ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε απιφ
ηξφπν. ε επίπεδν επηρείξεζεο ε εθβηνκεράληζε
πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ
απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. ε εζληθφ επίπεδν, ε
εθβηνκεράληζε απαηηεί ηελ εηζαγσγή θαλφλσλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πεξηνπζία, ηελ πηνζέηεζε πξσηνβνπιηψλ, ηε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ
κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο,
θαζψο θαη πξνζπαζεηψλ γηα απφθηεζε θαη εμάπισζε
ηεο ηερλνινγίαο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε φια απηά
νδεγνχλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο βηνκεραληθήο
απφδνζεο.
Σν εκπφξην, ζεσξείηαη γηα πνιινχο σο έλαο
επηηαρπληήο ηεο αλάπηπμεο, αλ θαη ε άπνςε απηή δελ
βξίζθεη θαζνιηθή απνδνρή. Ζ ηδέα φηη ην εκπφξην είλαη
έλα θίλεηξν πξνο ηελ αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηε ζεσξία
ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.
Οη αληηξξήζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά
θαηξνχο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηελ
αλάπηπμε κηαο ρψξαο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ
άπνςε φηη ε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο
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είλαη ειαηησκαηηθή θαη ην εκπφξην είλαη πηζαλφλ λα
έρεη σο απνηέιεζκα κηα "άληζε αληαιιαγή".
Αλάκεζα ζηηο δπν αθξαίεο ζεσξεηηθά απφςεηο,
δειαδή απηήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο εμάξηεζεο,
ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην φηη ην εκπφξην είλαη πνιχ
ζπνπδαίν, αιιά δελ πξέπεη λα ππεξεθηηκήζνπκε απηή
ηε ζεκαζία.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ κία αμηνζεκείσηε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο έιαβε ρψξα. ην πιαίζην απηφ θαη κε ηε βνήζεηα
ηεο ηερλνινγίαο έρεη αλαπηπρζεί κία κνξθή εκπνξίνπ,
ην ειεθηξνληθό εκπόξην, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηε
δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ νη
ν-πνίεο βαζίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη
ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε θείκελν, ήρν θαη εηθφλα.
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ΔΡΧΣΖΔΗ
1. Πνηα είλαη ε δηαξζξσηηθή αιιαγή πνπ ζπλνδεχεη ηελ
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε;
2. Πνηεο είλαη νη αιιαγέο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ
παξαηεξνχληαη θαηά ηε δηαξζξσηηθή αιιαγή πνπ
ζπλνδεχεη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε;
3. Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε ζεκαζία ίνπ αγξνηηθνχ
ηνκέα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο;
4. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη
ζπκκεηνρήο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ζην
ΑΔΠ;
5. Πψο ε κεγαιχηεξε γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο;
6. ε ηη δηαθέξνπλ ε "ζπκβνιή αγνξάο" θαη ε "ζπκβνιή
ζπληειεζηή" θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο
κεγαιχηεξεο γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ
αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο;
7. Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη πξαγκαηνπνηείηαη
κεηαθνξά πφξσλ απφ ηε γεσξγία ζε άιινπο ηνκείο;
8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη νη ζηφρνη κηαο ζηξαηεγηθήο
πνπ αθνξά ηε γεσξγηθή αλάπηπμε;
9. Πνηεο αιιαγέο ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
εθβηνκεράληζεο ζε κηα ρψξα;
10. Γηαηί παξαηεξείηαη ζπρλά αληίζεζε πξνο ηελ
εθβηνκεράληζε, αθνχ απηή απνδεδεηγκέλα ζπρλά
ζπλαξηάηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε;
11. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
βηνκεραληθήο αλάπηπμεο;
12. Πνηα είλαη ε ζεσξία ηνπ "ζπγθξηηηθνχ
απνηειέζκαηνο";
13. Πψο δηθαηνινγνχληαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο σο
πξνο ην αλ ην εκπφξην είλαη έλαο επηηαρπληήο ηεο
αλάπηπμεο;
14. Ση είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηη
ην ειεθηξνληθφ εκπφξην;
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ
ΔΠΑ.. ηππψλνληαη απφ ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη
δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία
κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ ζηε
δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζφθπιινπ έλδεημε
«ΓIΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ
δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ
έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηψθεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 1129
ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α').

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο
απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ρσξίο
ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ / IΤΥΔ - ΓΗΟΦΑΛΤΟΣ.

