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Πξόινγνο 

 
ηε κεηαβηνκεραληθή επνρή, ηελ επνρή ηεο αικα-

ηψδνπο εμέιημεο ησλ επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγηθήο 
«έθξεμεο» θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, ε ζπλζεηφηεηα ηεο 
δσήο, ε πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ θαη ησλ ζεζκψλ 
θαη ν επηηαρπλφκελνο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ξπζκφο 
αλάπηπμεο απαηηνχλ άηνκα πξνζαξκνζκέλα ζηα λέα 
δεδνκέλα ηνπ πνιηηηζκνχ, άηνκα πνπ κπνξνχλ λα 
εληαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη λα απνδψ-
ζνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηελ πνξεία 
γηα ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γη' απηφ είλαη ε πιαηηά 
ελεκέξσζε ηνπ λένπ αλζξψπνπ γηα ην θπζηθφ, νηθν-
λνκηθφ θαη παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ, ε θαηαλφεζε ησλ 
παξακέηξσλ ηεο αλάπηπμεο κε δεδνκέλε ηε ιεηηνπξγία 
ηεο ζε παγθφζκην πιαίζην, θαζψο θαη ε ηδηαίηεξε ζπκ-
βνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. 
Έηζη ην άηνκν ζηεξηγκέλν ζε κηα επξχηεξε κφξθσζε 
ζα αληηκεησπίδεη νξζνινγηζηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο 
δσήο ζ' έλα θφζκν πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο κε 
απίζαλνπο ξπζκνχο. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πηζηεχνπκε φηη ζα βνε-
ζήζεη θαη ην παξφλ πφλεκα κέζα απφ έμη επηκέξνπο 
θεθάιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο: 

 ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο, 

 ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο, 

 ηελ έλλνηα ηεο ηερλνινγίαο, 

 ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 
εθαξκνγψλ, 

 ηε γεσξγηθή ηερλνινγία θαη 

 ηελ ηερλνινγία ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο 
βηνκεραλίαο. 
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Έηζη ν θχθινο θαη ε ζεηξά καζεκάησλ ηνπ πιαηζίνπ 

ζπνπδψλ γηα ηελ Σερλνινγία, πνπ μεθίλεζε ζηηο 
πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπλερίζηεθε ζηελ 
Α' ηάμε ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ κε ην κάζεκα «Σερλνινγία» 
νινθιεξψλεηαη πιένλ κε ην βηβιίν απηφ πνπ 
θαιχπηεη ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο 
«Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε» ηεο Γ' ηάμεο Λπθείνπ. 

 
Οη ζπγγξαθείο
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1.1 Η έλλνηα ηεο αλάπηπμεο 

 

Ο φξνο αλάπηπμε έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο, 
εξκελείαο θαη κέηξεζεο απφ πνιινχο εηδηθνχο ηηο 5 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Αλ θαη θαίλεηαη, κε πξψηε πξν-
ζέγγηζε, φηη ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο είλαη απιή ζηελ 
πεξηγξαθή ηεο, ελ ηνχηνηο ζα πξέπεη θαλείο λα παξα-
δερηεί φηη είλαη έλλνηα ζπλζέηε θαη αθφκε πεξηζζφηεξν 
κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα κεηαμχ δηα-
θνξεηηθψλ αλζξψπσλ, δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ, δηαθνξε-
ηηθψλ θνηλσληψλ. Αλ ζέιακε λα δψζνπκε θάπνηα ζπλψ-
λπκα ζα έπξεπε λα δηαιέμνπκε ή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
παξαπάλσ απφ έλα, ίζσο θαη φια απφ ηα αθφινπζα: 
"πξναγσγή", "βειηίσζε", "πξφνδνο", "εμέιημε" θ.ά. 
Πάλησο φιεο νη ζεσξήζεηο ζα δηαθέξνπλ θαη ζα εμαξηψ-
ληαη απφ ην αλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο βειηηψ-
λνπλ ηε δσή ή φρη. Έλα λέν αεξνδξφκην, γηα παξάδεη-
γκα, είλαη κία θαινδερνχκελε εμέιημε θαη ζηνηρείν πξν-
φδνπ δίλνληαο πνιιαπιέο ιχζεηο ζε πάξα πνιιά ζχγ-
ρξνλα πξνβιήκαηα, ηαπηφρξνλα φκσο ππνβαζκίδεη ηελ 
πνηφηεηα δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζα ππνθέ-
ξεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ θαη ηελ θπθινθνξηαθή 
ζπκθφξεζε. 

Έηζη ινηπφλ είλαη αλαπφθεπθην ν νξηζκφο ηεο αλά-
πηπμεο λα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην πψο θαλείο 
αμηνινγεί ηηο ζέζεηο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ σο πξνο ηα 
ζρεηηθά δηθά ηνπο επίπεδα αλάπηπμεο, κε ην πψο θξίλεη 
ηηο δπλάκεηο πνπ ζεσξνχληαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ 
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ελίζρπζε ηεο πξνφδνπ θαη κε ην πψο θάπνηνο κπνξεί 
λα αξρίζεη λα δηαηππψλεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο κε 
ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε επίηεπμε ησλ 
αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. 

 

 
Δηθόλα 1.1 Ζ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο είλαη πνιπδηάζηαηε. 

 
Παξφια απηά ππάξρεη κία επξεία, γεληθή ηάζε θαη 

ζπλαίλεζε ζηελ απνδνρή θάπνησλ θαλεξψλ βαζηθψλ 
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο 
αλάπηπμεο. Έηζη, ελψ κπνξεί λα παξαηεξνχληαη γηα 
παξάδεηγκα δηαθσλίεο σο πξνο ηελ αλάγθε πεξην-
ξηζκνχ ηεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ ζε 
πφιεηο αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ φπσο ηνπ Ζλσκέλνπ 
Βαζηιείνπ, ηνπ Καλαδά, ή ηεο Ηαπσλίαο, απφ ηελ 
άιιε πιεπξά ππάξρεη ζρεδφλ παγθφζκηα νκνθσλία 
γηα ηηο ζεκειηψδεηο ζπλζήθεο δσήο, ψζηε απηή λα 
ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ επαξθήο ηξνθή είλαη 
απαίηεζε ηφζν γηα ηνλ πνιίηε ηεο Γθάλαο, φζν θαη 
γηα ηνλ Ακεξηθαλφ, φπσο θαη νη θαιέο ζπλζήθεο πεξί-
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ζαιςεο είλαη ην ίδην επηζπκεηέο γηα ηνλ Κελπάηε θαη 
γηα ηνλ Γεξκαλφ. 

Απ' φζα πξναλαθέξζεθαλ γίλεηαη θαλεξφ φηη 
ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή εξκελεία ηνπ φξνπ αλάπηπμε 
θαη παξάζεζε γλσκψλ πνιιψλ εηδηθψλ. Ο Gerald 
Meier, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford, 
δίλεη έλα νξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αλάπηπμε 

είλαη "ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην πξαγκαηηθφ θαηά 
θεθαιήλ εηζφδεκα* κηαο ρψξαο απμάλεηαη γηα καθξά 
ρξνληθή πεξίνδν θαη ππφ ηνλ φξν φηη ν αξηζκφο ησλ 
αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηε γξακκή απφιπηεο 
θηψρεηαο** δελ απμάλεηαη θαη φηη ε θαηαλνκή ηνπ 
εηζνδήκαηνο δελ γίλεηαη πεξηζζφηεξν άληζε". 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ δίδεηαη έκθαζε ζηε 
δηαδηθαζία, επεηδή απηή ππαηλίζζεηαη ηε ιεηηνπξγία 
ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Όπσο 
επίζεο θαη ζην φηη ε αλάπηπμε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 
απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Αλάπηπμε ζεκαίλεη 

κεγέζπλζε καδί κε αιιαγέο πνπ πξνζδίδνπλ 
νπζηψδεηο πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο 
αλάπηπμεο. 

 
*Πξαγκαηηθό θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα: Ωο θαηά θεθα-
ιήλ εηζφδεκα νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο 
κηαο ρψξαο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ηεο. Τν πξαγκαηηθφ 
θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα είλαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 
κηαο ρψξαο εθθξαζκέλν ζε ζηαζεξέο ηηκέο ελφο έηνπο 
πνπ ιακβάλεηαη σο βάζε ππνινγηζκνχ. Απ' απηφ έρεη 
αθαηξεζεί ε επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη επνκέλσο 
δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο. 
**Γξακκή απόιπηεο θηώρεηαο είλαη ην φξην ηνπ 
εηζνδήκαηνο θάησ απφ ην νπνίν νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο 
είλαη ηφζν ππνβαζκηζκέλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
ζπλζήθεο απφιπηεο θηψρεηαο. 
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Δηθόλα 1.2  Ζ κέξηκλα γηα ηελ πγεία είλαη βαζηθή 
πξνυπφζεζε αλάπηπμεο. 
 

Ο θαζεγεηήο Michael Todaro ζπκπεξαίλεη φηη "ε 
αλάπηπμε ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο πξέπεη λα απνβιέπεη ην 
ιηγφηεξν ζηνπο εμήο ηξεηο ζηφρνπο: 

 Λα απμάλεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη λα δηεπξχλεη ηελ 
θαηαλνκή ησλ βαζηθψλ αγαζψλ ηεο δσήο φπσο ε 
ηξνθή, ε δηακνλή, ε πγεία, ε αζθάιεηα. 

 Λα πξνάγεη ηα επίπεδα ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξη-
ιακβάλνληαο, εθηφο ηνπ κεγαιχηεξνπ εηζνδή-
καηνο, πξνζθνξά πεξηζζφηεξεο απαζρφιεζεο, 
θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 
ζε πνιηηηζηηθέο θαη αλζξψπηλεο αμίεο, κε ζθνπφ 
φρη κφλν ηελ παξαγσγή πιηθψλ αγαζψλ αιιά θαη 
ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο αηνκηθήο θαη εζληθήο 

απηνεθηίκεζεο. 
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 Λα επεθηείλεη ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ επθαηξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα 
άηνκα θαη ζηα θξάηε". 

 Έλαο άιινο αθαδεκατθφο, ν θαζεγεηήο Dudley 

Seers νξίδεη ηελ αλάπηπμε σο "ηε κείσζε θαη εμάιεηςε 
ηεο θηψρεηαο, ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο αλεξγίαο κε ηε 
βνήζεηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο". Καη γίλεηαη πην 
ζπγθεθξηκέλνο γξάθνληαο: 

 "Τα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ γηα ηελ αλάπηπμε 
κηαο ρψξαο είλαη επνκέλσο: ηη έρεη γίλεη θαηά ηεο θηψ-
ρεηαο; Τη έρεη γίλεη θαηά ηεο αλεξγίαο; Τη έρεη γίλεη θαηά 
ηεο αληζφηεηαο; Αλ φια απηά ηα ηξία έρνπλ γίλεη ιηγφ-
ηεξν έληνλα, ηφηε ρσξίο ακθηβνιία ε πεξίνδνο απηή 
κπνξεί ρσξίο ακθηβνιία ε πεξίνδνο απηή κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζζεί σο πεξίνδνο αλάπηπμεο γη απηή ηε ρψξα. 
Αλ έλα ή δχν απφ απηά ηα θεληξηθά πξνβιήκαηα έρνπλ 
γίλεη ρεηξφηεξα, ηδίσο αλ θαη ηα ηξία έρνπλ ρεηξνηεξέςεη, 
ζα ήηαλ πεξίεξγν λα νλνκάζνπκε ην απνηέιεζκα 
«αλάπηπμε», αθφκα θαη αλ ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 
έρεη απμεζεί. Απηή ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο αζθαιψο 
έρεη εθαξκνγή θαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη 
γηα ην κέιινλ. Έλα πξφγξακκα ην νπνίν ζηεξείηαη 
ζηφρσλ γηα κείσζε ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο θαη ηεο 
αληζφηεηαο πνιχ δχζθνια κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 
"αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα". Οπσζδήπνηε φκσο ε πξαγ-
καηηθή εθπιήξσζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ απαηηεί 
πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ απηνί νη φξνη. 
Σπκπεξηιακβάλνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά επίπεδα, 
δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ζπκκεηνρή ζηελ πεξηνπζία 
ελφο θξάηνπο ην νπνίν είλαη αιεζηλά αλεμάξηεην θαη 
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά, αλεμάξηεην ππφ ηελ έλλνηα φηη 
νη απφςεηο άιισλ θπβεξλήζεσλ δελ πξνθαζνξίδνπλ ηηο 
απνθάζεηο ηεο δηθήο ηνπ θπβέξλεζεο. Θαζψο ν 
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ππνζηηηζκφο, ε αλεξγία θαη ε αληζφηεηα ακβιχλνληαη, 
απηνί νη εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθνί ζθνπνί γίλνληαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί θαη απνηεινχλ πξσηαξρηθνχο 
ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο. Θαη αθφκα, ε απειεπζέξσζε 
απφ αλαρξνληζηηθέο λννηξνπίεο, αιιά θαη απφ ην ζφξπβν 
θαη ηε ξχπαλζε γίλνληαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζθνπνί". 
 Δίλαη γεγνλφο φηη παξά ηελ αλακθηζβήηεηα κεγάιε 
πξφνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηηο δεθαεηίεο πνπ αθν-
ινχζεζαλ ηνλ Β' παγθφζκην πφιεκν, πεξηζζφηεξν απφ 
έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη δνπλ αθφκε ζε ζπλζήθεο 
κεγάιεο θηψρεηαο. Οη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο 
πνπ είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηνπο δνζεί κηα 
επθαηξία γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο είλαη ζρεδφλ 
αλχπαξθηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο. 
 Παξά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εμνπιηζκψλ θαη ηε ζπλεξ-
γαζία αληί ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, 

πνζνζηφ 3,4% ηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο ησλ αλαπηπζ-
ζφκελσλ ή ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ην έηνο 1990, 
μνδεχνληαλ ζε ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, πνζφ πνπ αληη-
ζηνηρεί ζε κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ πνπ 
μνδεχνπλ νη Κπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ γηα ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία. (Κείκελν ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ γηα ηελ Αλάπηπμε, 1993). Οη εζληθέο ζπγθξνχζεηο 
ζην εζσηεξηθφ πνιιψλ ρσξψλ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη 
ηηο παιαηέο ηδενινγηθέο δηακάρεο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη 
Γχζεο θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή πξνβιεκάησλ, 
ελψ ε νηθνλνκηθή αλακφξθσζε ησλ ρσξψλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ θαίλεηαη λα είλαη, φζν ζα 
πεξίκελε θαλείο, απνηειεζκαηηθή. 
 Οη αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ησλ ΖΠΑ, ηνπ Καλαδά, 
ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη ησλ ρσξψλ ηεο 
Γπηηθήο Δπξψπεο, ελψ έρνπλ πνζνζηφ 15% ηνπ πιεζπ-
ζκνχ ηεο γεο, παξάγνπλ αγαζά πνπ απνηεινχλ ην 80% 
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ηεο αμίαο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη πξαγκαην-
πνηνχλ εμαγσγέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 70% 
ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθά πξαγκαηνπνηνχκελσλ εμαγσγψλ. 
 Ζ εηήζηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ παγθνζκίσο ζε 
απφιπηνπο αξηζκνχο ηξνκάδεη. Πεξηζζφηεξνη απφ 90 
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πξνζηίζεληαη θάζε ρξφλν ζηνλ 
πιεζπζκφ ηεο γεο, αξηζκφο αηφκσλ κεγαιχηεξνο απφ 
ηνλ πιεζπζκφ ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ Καλαδά ζπλνιηθά. 
Αθφκε θαη κε ηα πεξηζζφηεξν αηζηφδνμα ζελάξηα, ν 
πιεζπζκφο ηεο γεο ζα απμεζεί θαηά πνζνζηφ 35% 
κέρξη ην έηνο 2015 (απφ ηα 6 δηζεθαηνκκχξηα πνπ είλαη 
ζήκεξα ζα θζάζεη ζε 8 δηζεθαηνκκχξηα). Πεξηζζφηεξν 
απφ πνζνζηφ 90% ηεο αχμεζεο απηήο ζα αθνξά ηηο 
ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε ξαγδαία 
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ εκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλά-
πηπμε, απμάλεη ηε θηψρεηα θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ην πεξη-
βάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. 
 Σα ζεκεία έληαζεο ζην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη 
πξνθαλή. Απφ ην έηνο 1970 ν θφζκνο έρεη ράζεη πεξί-
πνπ 2000 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα ζε δάζε, επηθάλεηα 
πνπ είλαη πεξίπνπ ίζε κε ην κηζφ ηεο επηθάλεηαο ησλ 
ΖΠΑ. Οη έξεκνη έρνπλ επεθηαζεί θαηά 1200 πεξίπνπ 
εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα, έθηαζε πνπ είλαη κεγαιχηεξε 
απφ απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαιιηέξγεηεο ζηελ 
Κίλα. Υηιηάδεο θπηά θαη δψα κε ηα νπνία ν άλζξσπνο 
κνηξάδνληαλ ηνλ πιαλήηε ην έηνο 1970 δελ ππάξρνπλ 
ζήκεξα. Σα ζσκαηίδηα άλζξαθα πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ 
αηκφζθαηξα απφ ηε ρξήζε θαπζίκσλ απμάλνληαη ζπλε-
ρψο θαη είραλ θζάζεη ηα 6 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 
έηνο 1990. 

ην παγθφζκην ζπλέδξην γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 
αλάπηπμε πνπ έγηλε ζην Rio De Janeiro ην 1992, δειψ-
ζεθε θαηεγνξεκαηηθά φηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 
ιήςεο απνθάζεσλ γηα εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ ζα 

πξν-σζήζνπλ ηελ αεηθόξν  αλάπηπμε, δειαδή 
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αλάπηπμε πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο 
γεληάο ρσξίο λα ππνλνκεχεη ηηο γεληέο ηνπ κέιινληνο. 

 

 
Δηθόλα 1.3 Τα ηειεπηαία 40 ρξφληα νη έξεκνη 
επεθηάζεθαλ ζε έθηαζε κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ 
θαιιηεξγείηαη ζηε Θίλα. 
 

1.2 Παξάγνληεο αλάπηπμεο  
 

Απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη φηη ε 
αλάπηπμε δελ εμαξηάηαη απφ έλα παξάγνληα, νχηε 
εμαζθαιίδεηαη κε κία θαη κφλε "ζπληαγή". Καηά ηελ ίδηα 
ινγηθή κπνξεί λα ηζρπξηζζεί θαλείο φηη φπνπ δελ 
επηηπγράλεηαη αλάπηπμε, απηφ δελ νθείιεηαη απιψο ζε 
έλα κφλν πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα. Έλα ζχλνιν παξα-
γφλησλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί 
ε αλάπηπμε θαη κάιηζηα ε ζεκαζία ηνπ θαζελφο 
πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο 
ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηνλ Jan Hogendorn: 

 ε αχμεζε θεθαιαίνπ θαη επελδχζεσλ θαη ε 
απφθηεζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, 
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 ν ζρεκαηηζκφο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ή αιιηψο ε 
αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

 ε δεκηνπξγία ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 
θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηελ θαηαλνκή ησλ 
πφξσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ θπβεξλήζεσλ θαη 

 ε απνθπγή πξαθηηθψλ πνπ εμαληινχλ ή 
ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα απνζέκαηα 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε απνηέιεζκα λα 
αληηζηξέθνπλ ηελ αλάπηπμε. 
 

 

Δηθόλα 1.4  Ζ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο. 
 
1.3  Αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 
 

Αλ θαη ππάξρεη ζηελή ζρέζε θαη πνιιέο θνξέο 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη έλλνηεο ελαιιαθηηθά, ελ ηνχηνηο ε 
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ε αλάπηπμε είλαη έλλνηεο 
δηαθξηηέο. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αλαθέξεηαη ζε 
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πνζνηηθέο κεηαβνιέο θαη κεηξηέηαη ζπλήζσο σο ε 
αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ πξντφληνο ή εηζνδήκαηνο. 

Ζ αλάπηπμε είλαη επξχηεξε έλλνηα θαη έρεη πνζν-
ηηθέο θαη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο θαη ζπλεπάγεηαη δηαξ-
ζξσηηθέο αιιαγέο. Πεξηιακβάλεη ηελ αχμεζε ηνπ εηζν-
δήκαηνο αιιά θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, ηελ εμαζθά-
ιηζε ηξνθήο, πγείαο, παηδείαο θαη πνηφηεηαο δσήο. πλ-
νπηηθά ε αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ηε δηάρπζε ηεο νηθνλν-
κηθήο κεγέζπλζεο θαη ηελ εμάπισζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
επθαηξηψλ. 

Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 
ρσξίο ζεκαληηθή αλάπηπμε, φηαλ γηα παξάδεηγκα 
ππάξρεη πςειή ζπγθέληξσζε εηζνδήκαηνο ζε κηα 
κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ θαη παξάιιεια απνπζηάδεη ή 
είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ε νηθνλνκηθή δηάρπζε θαη ε 
πνηνηηθή αλαβάζκηζε. Απφ ηελ άιιε είλαη απίζαλν λα 
ππάξρεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ρσξίο ην ιηγφηεξν κηα 
κέηξηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Με άιια ιφγηα, 
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε, 
αιιά φρη θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, παξά ηε ζεσξεηηθή 
αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζηηο ππαλά-
πηπθηεο ρψξεο, ν αξηζκφο ησλ θησρψλ ζηηο ρψξεο 
απηέο απμήζεθε (γηα παξάδεηγκα ζηε Βξαδηιία θαη ην 

Μεμηθφ). Σν θαηλφκελν απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 
αζχκκεηξεο δηαλνκήο ηνπ απμαλφκελνπ πινχηνπ. 

Ζ νξζνινγηθή δηαλνκή ηνπ πινχηνπ επηηπγράλεηαη 
κε ηε δηεχξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ θαη ζπλ-

δέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ. Ζ 
δηεχξπλζε απηή δελ πξνθχπηεη απφ θάπνην καδηθφ 
πξφγξακκα θνηλσληθψλ παξνρψλ, αιιά απφ ηε δεκη-
νπξγία ζπλζεθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο 
λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο βειηίσζεο ηνπ 
επηπέδνπ δσήο ηνπο. 
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Σέηνηεο ζπλζήθεο είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ 
εξγαζίαο, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πινπηνπαξα-
γσγηθνχο πφξνπο θαη ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 
θαζψο θαη ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα κέγηζηε δπλαηή 
κφξθσζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Γεληθά θαίλεηαη φηη ε ειεχζεξε νηθνλνκία ή ην 
ζχζηεκα ηεο αγνξάο* ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ 
ηεο αληζφηεηαο, σο πξνο ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 
θαη κε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηνπο Alberto Alesina θαη Roberto 

Peroti, "ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ε κεγάιε 
αληζφηεηα σο πξνο ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζρεηίδνληαη αληίζηξνθα". 

Υαξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε 
κεγάιεο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο, ε εθπαίδεπζε ζα πε-
ξηνξίδεηαη ζε έλα κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ. Σν απνηέιεζκα 
ζα είλαη ρακειήο πνηφηεηαο αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ 
ζα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην 
εζληθφ εηζφδεκα 

 
_____________________ 

* ύζηεκα ηεο αγνξάο  είλαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζην 
νπνίν ηα κέζα παξαγσγήο, έδαθνο θαη θεθάιαην, αλή-
θνπλ ζε άηνκα θαη ε παξαγσγή θαζψο θαη ε δηαλνκή ησλ 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζην κεραληζκφ ηεο 
αγνξάο, δειαδή ζηελ ειεχζεξε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ 
κε βάζε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 
ηα άηνκα λα επηδηψθνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ 
ηνπο ζπκθέξνληνο, κε παξάιιειν αληαγσληζκφ φισλ 
ησλ παξαγφλησλ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο (παξαγσγψλ, 
θαηαλαισηψλ, εξγαδνκέλσλ θ.ιπ.) 
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Δηθόλα 1.5  Τν επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο απνηειεί κέηξν 
ζχγθξηζεο ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ. 
 
1.4 Μέηξεζε αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

 
Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ 

αλάπηπμεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο. Ζ κία ρξεζη-
κνπνηεί σο θξηηήξην ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ή αι-

ιηψο ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. χκθσλα κε απηφ ην 
θξηηήξην, ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη φηη 
είλαη ην εχινγν θαηά πξνζέγγηζε κέηξν ζχγθξηζεο ηνπ 
επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ θαη φηη ην θαηά θεθα-
ιήλ εηζφδεκα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο έλαο ινγηθφο 
θαηά πξνζέγγηζε δείθηεο γηα ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιη-
θήο θνηλσληθήο πξνφδνπ. Ζ άιιε ζηεξίδεηαη ζηελ αληί-
ιεςε φηη ε αλάπηπμε είλαη πην ζχλζεην θαηλφκελν, θαη-
λφκελν επξχηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη 
επνκέλσο πξέπεη λα κεηξηέηαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθά 

κέηξα. Έηζη ρξεζηκνπνηεί ην ιεγφκελν θξηηήξην ησλ 
δεηθηψλ ηεο αλάπηπμεο ή ην Γείθηε Αλζξψπηλεο 
Αλάπηπμεο γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη ιφγνο πην θάησ. 
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1.4.1. Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε 
 
1.4.1.1. Πεγέο αύμεζεο παξαγόκελνπ πξντόληνο  
 

Μπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο πεγέο αχμεζεο 
ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (παξαγσγήο), ζεσξψληαο 
σο βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ηε ρψξα θαη σο κέηξεζε 
ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο ην Δζληθφ Πξντφλ. 

Βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο είλαη νη αλζξψπηλνη 

πφξνη (εξγαζία), νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δεκηνπξγή-

ζεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν (θεθάιαην*) θαη νη θπζηθνί 
πόξνη. 

Ζ επίδξαζε ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνί-
εζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Σν κέγεζνο ηεο εξγαηηθήο 
δχλακεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ 
θαη κε ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη, 
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 
πνπ εξγάδεηαη ή ςάρλεη ελεξγά γηα απαζρφιεζε). Οη 
επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ φπσο είλαη ε 
εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη ε δηαηξνθή, απμάλνπλ ην κέζν 
φξν ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. 
_____________________ 

*Κεθάιαην: ν ζπληειεζηήο απηφο δελ είλαη πξσηνγελήο 
φπσο νη άιινη δχν, αιιά παξάγεηαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη 
είλαη ηαπηφρξνλα παξαγσγηθφ κέζν. Τν θεθάιαην κπνξεί 
λα δηαθξηζεί ζε πάγην πιηθφ θεθάιαην πνπ απνηειείηαη 
απφ θεθαιαηνπρηθά αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζ-
ζφηεξν απφ κηα θνξά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 
ρσξίο νπζηψδε κεηαβνιή ζηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξη-
ζηηθά θαη ζην θπθινθνξηαθφ θεθάιαην πνπ ρξεζηκνπνη-
είηαη κφλν κηα θνξά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  
Όπνπ ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζην ζπληειεζηή 
θεθάιαην, αλ δελ γίλεηαη εηδηθή κλεία, ζα ελλννχκε ην 
πάγην πιηθφ θεθάιαην.  
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Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. Μία 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηεγνξία είλαη ν επηρεηξεκαηίαο. 
Δίλαη ην άηνκν πνπ ζέιεη θαη είλαη ηθαλφ λα νξγαλψλεη 
ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο. ηνηρεηψδεο πξνυ-
πφζεζε γηα θάζε δπλακηθή νηθνλνκία είλαη λα ππάξρνπλ 
επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα ςάρλνπλ θαη ζα αμηνπνηνχλ 
δπλαηφηεηεο κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη ζα δεκηνπξγνχλ 
θέξδε παξάγνληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Σν πάγην πιηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα εξγνζηά-
ζηα, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κεραλήκαηα, ηα θηίξηα θαη ηελ 
ππνδνκή ζε δίθηπα κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ ηεο 
ρψξαο. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ελζσκαηψλεηαη ζπρλά 
ζην πάγην θεθάιαην. Γηα παξάδεηγκα ηα κεραλήκαηα 
πνπ είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζπγθξηηηθά κε 
παιαηφηεξα θαη ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλα-
ιψλνπλ, νη ππνινγηζηέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ηζρπξνί 
θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θ.ιπ. Ζ ελζσκά-
ησζε απηή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ηείλεη ζηελ 
αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Φπζηθνί πφξνη είλαη ε γε, ηα δάζε, ηα κεηαιιεία, νη 
πεγέο ελέξγεηαο, νη ιίκλεο, νη σθεαλνί, νη δηάθνξεο 
δηαδξνκέο λεξνχ (πνηακνί) πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή. Όιεο νη ρψξεο έρνπλ 
θπζηθέο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ 
ζα εμαξηεζεί κεξηθψο απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ απαη-
ηνχληαη γηα λα αλαλεψλνληαη νη πεγέο απηέο. Ζ 
πνηφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη κε ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο, κε ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ 
δαζψλ, κε ηνλ πινχην ησλ απνζεκάησλ ησλ κεηαι-
ιεπκάησλ, κε ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πνπ εκπε-
ξηέρνπλ νη πεγέο λεξνχ. Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη νη θησρέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζή ηνπ 
κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο βάζεο ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ. 
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Ζ ηερλνινγία εθθξάδεη έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη 
ηθαλνηήησλ πνπ είλαη ρξήζηκεο ή απαηηνχληαη γηα ηελ 
παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ηερλνινγηθή 
πξφνδνο πνπ γίλεηαη κε ηηο αλαθαιχςεηο κέζσ ηεο 
έξεπλαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεηαη απφ έλα 

ζχζηεκα παξαγσγήο κεγαιχηεξν απνηέιεζκα εθξνψλ* 

κε έλα δεδνκέλν ζχλνιν εηζξνψλ*. Ζ ηερλνινγία 
δειαδή απνηειεί φπσο ζα δνχκε ζην θεθάιαην III θχξην 
παξάγνληα αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

 

  

Δηθόλα 1.6  Ζ παξαγσγηθφηεηα απμάλεη κε ηελ 
ηερλνινγηθή πξφνδν. 

 
Η παξαγσγηθόηεηα απμάλεη: 
 κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, 

_____________________ 

*Δηζξνέο - Δθξνέο: νη πνζφηεηεο ησλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία ιέγνληαη εηζξνέο, ελψ φηαλ ηχρνπλ 
επεμεξγαζίαο θαη κεηαζρεκαηηζζνχλ ζε πξντφληα 
ιέγνληαη εθξνέο.  
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 κε ηε βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ησλ εηζξνψλ πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, 

 κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ εηζξνψλ έηζη 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε αλαινγηθά αχ-
μεζε παξαγφκελνπ πξντφληνο, απφ ηελ αχμεζε 
ησλ εηζξνψλ θαη 

 κε ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, δειαδή ηε 
δεκηνπξγία κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ 
πεξηνξίδνπλ ην θφζηνο ηεο κνλάδαο ηνπ παξαγφ-
κελνπ πξντφληνο. Παξάδεηγκα γηα ηε ρψξα καο 
απνηειεί ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κεγάισλ ηξα-
πεδηθψλ νκίισλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε θαη βειηίσζε 
ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη 
ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. 

 
1.4.1.2 Σν Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ) θαη ην 
Αθαζάξηζην Δζληθό Δηζόδεκα σο ζηνηρεία κέηξεζεο 
ηεο αλάπηπμεο 
 

Ο επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο κέηξεζεο 
ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο κηαο ρψξαο είλαη ην 

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ* (ΑΔΠ), πνπ είλαη ε αμία 
ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αγαζψλ πνπ παξάγνληαη ζην 
εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο ζε έλα ρξφλν. Έλαο άιινο ζρε-

ηηθφο δείθηεο είλαη ην Αθαζάξηζην Δζληθό Δηζόδεκα 
____________________ 

*Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ: Τν αθαζάξηζην εγρψξην 
πξντφλ νξίδεηαη σο ε ζπλνιηθή αμία ζε ρξεκαηηθέο κνλά-
δεο φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξά-
γεη κηα νηθνλνκία ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε 
ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο πνπ βξίζθνληαη κέζα 
ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη 
ηδηνθηήηεο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο είλαη θά-
ηνηθνη ηεο ρψξαο απηήο ή είλαη θάηνηθνη άιισλ ρσξψλ. 
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πνπ απνηειείηαη απφ ην ΑΔΠ πξνζαπμεκέλν θαηά ηα 
εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο ζην 
εμσηεξηθφ θαη κεησκέλν θαηά ηα εηζνδήκαηα πνπ 
απνθηνχλ αιινδαπνί ζηε ρψξα. 

Γηα πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, έλα ζεκαληηθφ 
κέξνο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο είλαη ηα 
εκβάζκαηα εξγαδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ. Έηζη γηα ηηο 
ρψξεο απηέο ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα ηείλεη λα 
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ΑΔΠ. Γηα παξάδεηγκα έλαο Έι-
ιελαο εξγαδφκελνο ζηε Γεξκαλία ζα ζπλεηζθέξεη ζην 
ΑΔΠ ηεο Γεξκαλίαο θαη ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδε-
κα ηεο Διιάδνο. Αληίζεηα, ην θέξδνο πνπ εηζπξάηηεη 
έλαο Γεξκαλφο απφ κεηνρέο πνπ έρεη αγνξάζεη ζηελ Δι-
ιάδα, ζπλεηζθέξεη ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα 
ηεο Γεξκαλίαο θαη ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδνο. 

Γηα λα κεηξεζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απαζρφ-
ιεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο, 
ην ΑΔΠ είλαη κηα θαιχηεξε κέηξεζε ηνπ παξαγφκελνπ 
απνηειέζκαηνο κηαο ρψξαο. Αληίζεηα, γηα λα εθηηκεζεί 
ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή 
ηζρχο κηαο ρψξαο, ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα 
είλαη θαηαιιειφηεξε έλδεημε. 

Όκσο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρεί-
σλ ηεο αλάπηπμεο δελ ζα πξέπεη λα μερλνχκε θάπνηεο 
άιιεο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 
εμαζθαιίζνπκε ηελ πνηφηεηα δσήο. Οξηζκέλεο απφ 
απηέο, πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπζηαζηνχλ ζην φλνκα ηεο 
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, είλαη ε πνιηηηθή ειεπζεξία, ε 
εμαζθάιηζε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ε 
δπλαηφηεηα γηα πιήξε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δηαδη-
θαζία. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε αζθάιεηα φρη κφλν κε 
ηελ έλλνηα ηεο εμαζθάιηζεο εζληθήο αζθάιεηαο, αιιά  
θαη ηεο εμαζθάιηζεο πξνζηαζίαο απφ ηε βία θαη απφ 
εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Μηα ηξίηε απαξαίηεηε δηάζηαζε 
είλαη ε δπλαηφηεηα λα αζθεί θαλείο ζηελ πξάμε ηα 
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ζξεζθεπηηθά ηνπ "πηζηεχσ". Σειεπηαία, απνθηά νινέλα 
θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. 
Ζ αλάπηπμε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 
ζπληήξεζε θαη ε αλαλέσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε 
εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ησλ δηάθνξσλ δψλησλ 
νξγαληζκψλ. 

Ζ ρξήζε πάλησο ηεο ζηαηηζηηθήο γηα ηε κέηξεζε 
ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο αλάπηπμεο πξέπεη 
λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Σα ζπγθεληξσκέλα 
ζηνηρεία ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ έρνπλ δηάθνξνπο 
βαζκνχο αμηνπηζηίαο. Πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 
δελ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε ζπγθέληξσζε 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 
αθξίβεηα. Αθφκε, πνιιέο ρψξεο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο 
νξηζκνχο γηα κεηξήζεηο θάπνησλ ελλνηψλ ηεο 
αλάπηπμεο φπσο: αλεξγία, κφξθσζε, αζηηθέο / αγξν-
ηηθέο πεξηνρέο θ.ά. Σν επίπεδν, ε θαηαλνκή θαη ε ζχλ-
ζεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ είλαη επαίζζεηα 
ζηνηρεία θαη κπνξεί λα κελ παξνπζηάδνληαη κε αθξίβεηα. 

 

 

Δηθόλα 1.7  Οη θαλνληθέο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο δελ 
είλαη πάληα ν θαλφλαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 
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Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη θαη oη 
δχν δείθηεο, ην ΑΔΠ θαη ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα 
κεηξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγνξάο. ηηο αλαπηπζζφ-
κελεο ρψξεο έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζσ ησλ θαλνληθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο αγνξάο, κε 
απνηέιεζκα λα κελ θαηαγξάθνληαη. 

 

1.4.2 Γείθηεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο  
 

ηε δεθαεηία ηνπ '60 εκθαλίζζεθε απφ ην Γηεζλέο 
Γξαθείν Δξγαζίαο, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη απφ 
αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο κηα απμαλφκελε αληίδξαζε ζηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 
σο κνλαδηθνχ κέηξνπ ηεο αλάπηπμεο. Δθείλν ην ν-πνίν 
πξφηεηλαλ σο ελαιιαθηηθφ κέηξν ήηαλ ε πξνζέγγηζε 

ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ή ηνλ Γείθηε Πνηφηεηαο Εσήο 
(Physical Quality of Life Index, PQLI), ή θάπνηα άιια 
ζχλζεηα κέηξα πάληα ζε αληίζεζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ηνπ θξηηεξίνπ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ην νπνίν 
δίλεη κηα φρη ακεξφιεπηε εηθφλα, ζχκθσλα θαη κε απηά 
πνπ ήδε έρνπλ αλαθεξζεί. Οχηε φκσο νη κέζνδνη ηνπ 
δείθηε πνηφηεηαο δσήο ή ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ 
θξάηεζαλ γηα πνιχ.ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 έλα 

λέν κέηξν αλάπηπμεο, ν Γείθηεο Αλζξώπηλεο 

Αλάπηπμεο (ΓAA) - Human Development Index, άξρηζε 
λα ρξεζηκνπνηείηαη, λα ππνινγίδεηαη θαη λα 
δεκνζηεχεηαη (Annual Human Development Report) 
θάζε ρξφλν απφ ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP). Ο Γείθηεο Αλζξψπηλεο 
Αλάπηπμεο είλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο πνπ κεηξάεη ηε 

κέζε ζηέξεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε καθξνβηφηεηα, ηε 

γλψζε θαη ην εηζφδεκα σο ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο 
δείθηεο γηα ηελ αλάπηπμε. Ο δείθηεο απηφο σο κέηξν 
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αλάπηπμεο είλαη επξχηεξνο ηνπ θαηά θεθαιήλ 
εηζνδήκαηνο, αθνχ απηφ ζπκπεξηιακβά-λεηαη ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ. Σαπηφρξνλα ν ΓΑΑ δίλεη απεπζείαο 
ηηκέο ζε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο, θαη εηδηθά ζηελ 
εθπαίδεπζε, πνπ βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία επθαη-ξηψλ 
γηα ηα άηνκα, ψζηε λα θζάλνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα 
θαη πξφηππα δσήο πνπ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 
κφλν κε ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Οη ηηκέο ηνπ ΓΑΑ κπνξεί λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 0 
θαη 1. Σηκέο πην θνληά ζην 0 δείρλνπλ κεγαιχηεξε 
απφθιηζε απφ ην κέγηζην πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζην 
ζπλνιηθφ ππνινγηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ εηζέξ-
ρνληαη ζην ΓΑΑ. Απηφ ζεκαίλεη ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα 
ηνπο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο θαη επνκέλσο ρακειφηεξν 
επίπεδν αλάπηπμεο. 

 
 

Πίλαθαο 1.1 

Σαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ κε βάζε ην Γείθηε Αλζξψπηλεο 
Αλάπηπμεο. 

1: Καηάηαμε ρσξψλ βάζε ηνπ Γείθηε Αλζξψπηλεο 
Αλάπηπμεο. 

2: Πξνζδνθία δσήο θαηά ηε γέλλεζε. 
3: Πνζνζηφ αιθαβεηηζκνχ ελειίθσλ. 
4: Πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιή Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ - ΑΔΠ. 
5: Πξνζαξκνζκέλν θαηά θεθαιή πξαγκαηηθφ ΑΔΠ. 
6: Γείθηεο πξνζδνθίαο δσήο ή κέζνο φξνο δσήο. 
7: Γείθηεο εθπαίδεπζεο. 
8: Γείθηεο δσήο.  
9: Αμία Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο 
 

(Πεγή: Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 
UNDP,1998. Human Development Report.
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Υψξεο κε πςειφ 
Γείθηε 
Αλζξψπηλεο 
Αλάπηπμεο 

73,5 95,7 16,241 6,193 0,81 0,90 0,98 0,897 

1. Καλαδάο  79,1 99,0 21,916 6,231 0,90 0,99 0,99 0,960 

2. Γαιιία 78,7 99,0 21,176 6,229 0,90 0,96 0,99 0,946 

3. Ννξβεγία 77,6 99,0 22,427 6,232 0,88 0,97 0,99 0,943 

4. ΖΠΑ 76,4 99,0 26,977 6,259 0,86 0,98 0,99 0,943 
5. Ηζιαλδία 79,2 99,0 21,064 6,229 0,90 0,94 0,99 0,942 
6.Φηιαλδία 76,4 99,0 18,547 6,219 0,86 0,98 0,99 0,942 
7.Οιιαλδία 77,5 99,0 19,876 6,226 0,88 0,96 0,99 0,941 
8. Ηαπσλία 79,9 99,0 21,930 6,231 0,91 0,92 0,99 0,940 
9. Νέα Εειαλδία 76,6 99,0 17,267 6,197 0,86 0,97 0,99 0,939 
10.νπεδία 78,4 99,0 19,297 6,223 0,89 0,93 0,99 0,936 
11.Ηζπαλία 77,7 97,1 14,789 6,187 0,88 0,95 0,98 0,935 

12. Βέιγην 76,9 99,0 21,548 6,230 0,87 0,95 0,99 0,933 

13.Απζηξία  76,7 99,0 21,322 6,230 0,86 0,95 0,99 0,933 

14.Ζλσκέλν 
Βαζίιεην 

76,8 99,0 19,302 6,223 0,86 0,95 0,99 0,932 

15.Απζηξαιία 78,2 97,1 19,632 6,225 0,89 0,92 0,99 0,932 
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.Διβεηία 78,2 99,0 24,881 6,254 0,89 0,91 0,99 0,930 

17.Ηξιαλδία 76,4 99,0 17,590 6,198 0,86 0,95 0,98 0,930 

18. Γαλία 75,3 99,0 21,983 6,231 0,84 0,96 0,99 0,928 

19.Γεξκαλία 76,4 99,0 20,370 6,227 0,86 0,93 0,99 0,925 

20.Διιάδα 77,9 96,7 11,636 6,140 0,88 0,92 0,97 0,924 

21.Ηηαιία 78,0 98,1 20,174 6,227 0,88 0,90 0,99 0,923 

22.Ηζξαήι 77,5 95,0 16,699 6,195 0,88 0,88 0,98 0,913 

23.Κχπξνο 77,2 94,0 13,379 6,078 0,87 0,89 0,98 0,913 

24.Μπαξκπάληνο 76,0 97,4 11,306 6,136 0,85 0,91 0,97 0,909 

25. Υνλγθ Κνλγθ 79,0 92,2 22,950 6,233 0,90 0,84 0,99 0,909 

26.Λνπμεκβνχξγν 76,1 99,0 34,004 6,287 0,85 0,85 1,00 0,900 

27. Μάιηα 76,5 91,0 13,316 6,178 0,86 0,86 0,93 0,899 

28. ηγθαπνχξε 77,1 91,1 22,604 6,232 0,87 0,83 0,99 0,896 

29.Αληίθνπα& 
Μπαξκπνχληα 

75,0 95,0 9,131 6,102 0,83 0,89 0,97 0,895 

30. Γεκ. Κνξέαο 71,7 98,0 11,594 6,140 0,78 0,93 0,97 0,894 

31. Υηιή 75,1 95,2 9,930 6,116 0,84 0,88 0,97 0,893 

32. Μπαράκεο 73,2 98,2 15,738 6,191 0,80 0,90 0,98 0,893 

33. Πνξηνγαιία 74,8 89,6 12,674 6,171 0,83 0,87 0,98 0,892 

34. Κφζηα Ρίθα 76,6 94,8 5,969 5,969 0,86 0,86 0,95 0,889 
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35. Μπξνπλέη 75,1 88,2 31,165 6,283 0,84 0,84 1,00 0,889 

36. Αξγεληηλή 72,6 96,2 8,498 6,090 0,79 0,91 0,96 0,888 

37. ινβελία 73,2 96,0 10,594 6,126 0,80 0,89 0,97 0,887 

38. Οπξνπγνπάε 72,7 97,3 6,854 6,049 0,79 0,90 0,96 0,885 

39.Σζερνζ-
ινβαθία 

72,4 99,0 9,775 6,113 0,79 0,89 0,97 0,884 

40.Σξηληηά & 
Σνκπάθν 

73,1 97,9 9,437 6,107 0,80 0,87 0,97 0,880 

41. Νηνκίληθα 73,0 94,0 6,424 6,032 0,80 0,88 0,96 0,879 

42. ινβαθία 70,9 99,0 7,320 6,063 0,77 0,90 0,96 0,875 

43. Μπαρξέηλ 72,2 85,2 16,571 6,195 0,79 0,85 0,98 0,872 

44. Φίηδη 72,1 91,6 6,159 6,016 0,79 0,87 0,95 0,869 

45. Παλακάο 73,4 90,8 6,258 6,023 0,81 0,84 0,95 0,868 

46. Βελεδνπέια 72,3 91,1 8,090 6,082 0,79 0,83 0,96 0,860 

47. Οπγγαξία 68,9 99,0 6,793 6,047 0,73 0,88 0,96 0,857 

48. Ζλσκέλα 
Αξαβ. Δκηξάηα 

74,4 79,2 18,008 6,209 0,82 0,76 0,98 0,855 

49. Μεμηθφ 72,1 89,6 6,769 6,046 0,79 0,82 0,96 0,855 

50. Sant Kitts 
Navis 

69,0 90,0 10,150 6,119 0,73 0,86 0,97 0,854 
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51. Γξελάδα 72,0 98,0 5,425 5,425 0,78 0,91 0,86 0,851 

52. Πνισλία 71,1 99,0 6,442 5,442 0,77 0,92 0,86 0,851 

53. Κνινκβία 70,3 91,3 6,347 6,028 0,76 0,84 0,95 0,850 

54. Κνπβέηη 75,4 78,6 23,848 6,234 0,84 0,72 0,99 0,848 

55. Άγηνο 
Βηθέληηνο 

72,2 82,0 5,969 5,969 0,78 0,81 0,95 0,845 

56. ευρέιιεο 72,2 88,0 7,697 6,073 0,78 0,79 0,96 0,845 

57. Καηάξ 71,1 79,4 19,772 6,225 0,77 0,77 0,99 0,840 

58. Saint Lucia 71,0 82,0 6,530 6,036 0,77 0,79 0,96 0,839 

59. Σατιάλδε 69,5 93,8 7,742 6,074 0,74 0,81 0,96 0,838 

60. Μαιαηζία 71,4 83,5 9,572 6,110 0,77 0,76 0,97 0,834 

61. Μαπξίθηνο 70,9 82,9 13,294 6,178 0,77 0,76 0,98 0,833 

62. Βξαδηιία 66,6 83,3 5,928 5,928 0,69 0,80 0,94 0,809 

63. Μπειίδ 74,2 70,0 5,623 5,623 0,82 0,71 0,89 0,807 

64. Ληβχε 64,3 76,2 6,309 6,026 0,66 0,81 0,95 0,806 

Υψξεο κε κεζαίν 
Γείθηε 
Αλζξψπηλεο 
Αλάπηπμεο 

67,5 83,3 3,390 3,390 0,71 0,77 0,53 0,670 

65. νπξηλάκ  70,9 93,0 4,862 4,862 0,77 0,86 0,77 0,796 
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66. Λίβαλνο  69,3 92,4 4,977 4,977 0,74 0,86 0,79 0,796 

67. Βνπιγαξία 71,2 98,0 4,604 4,604 0,77 0,87 0,73 0,789 

68. Λεπθνξσζία 69,3 97,9 4,398 4,398 0,74 0,92 0,69 0,783 

69. Σνπξθία 68,5 82,3 5,516 5,516 0,72 0,75 0,87 0,782 

70. ανπδηθή 
Αξαβία 

70,7 63,0 8,516 6,091 0,76 0,61 0,96 0,778 

71. Οκάλ 70,3 59,0 9,383 6,106 0,75 0,59 0,97 0,771 

72.Ρσζηθή 
Οκνζ/λδία 

65,5 99,0 4,531 4,531 0,68 0,92 0,71 0,769 

73. Δθνπαδφξ 69,5 90,1 4,602 4,602 0,74 0,84 0,73 0,767 

74. Ρνπκαλία 69,6 98,0 4,431 4,431 0,74 0,86 0,70 0,767 

75. Λατθή Γεκ. 
ηεο Κνξέαο 

71,6 95,0 4,058 4,058 0,78 0,88 0,64 0,766 

76. Κξναηία 71,6 98,0 3,972 3,972 0,78 0,88 0,62 0,759 

77. Δζζνλία 69,2 99,0 4,062 4,062 0,74 0,90 0,64 0,758 

78 .Ηζιακηθή 
Γεκνθξαηία ηνπ 
Ηξάλ 

68,5 69,0 5,480 5,480 0,72 0,68 0,87 0,758 

79. Ληζνπαλία 70,2 99,0 3,843 3,843 0,75 0,89 0,60 0,750 

80.ΠΓΓΜ 71,9 94,0 4,058 4,058 0,78 0,83 0,64 0,749 
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81. Αξαβηθή 
Γεκνθξαηία 
πξίαο 

68,1 70,8 5,374 5,374 0,72 0,68 0,85 0,749 

82. Αιγεξία 68,1 61,6 5,618 5,618 0,72 0,63 0,89 0,746 

83. Σπλεζία 68,7 66,7 5,261 5,261 0,73 0,67 0,83 0,744 

84. Σδακάηθα 74,1 85,0 3,801 3,801 0,82 0,79 0,60 0,735 

85. Κνχβα 75,7 95,7 3,100 3,100 0,85 0,86 0,48 0,729 

86. Πεξνχ 67,7 88,7 3,940 3,940 0,71 0,86 0,62 0,729 

87. Ηνξδαλία 68,9 86,6 4,187 4,187 0,73 0,80 0,66 0,729 

88. Γνκηληθαλή 
Γεκ. 

70,3 82,1 3,923 3,923 0,75 0,79 0,62 0,720 

89. Νφηηα Αθξηθή 64,1 81,8 4,334 4,334 0,65 0,82 0,68 0,717 

90. ξη Λάλθα 72,5 90,2 3,408 3,408 0,79 0,83 0,53 0,716 

91. Παξαγνπάε 69,1 92,1 3,583 3,583 0,74 0,83 0,56 0,707 

92. Λεηνλία 68,0 99,0 3,273 3,273 0,72 0,88 0,51 0,704 

93. Καδαθζηάλ 67,5 99,0 3,037 3,037 0,71 0,90 0,47 0,695 

94. Γπηηθέο 
ακφα 

68,4 98,0 2,948 2,948 0,72 0,90 0,46 0,694 

95. Μαιδίβεο 63,3 93,2 3,540 3,540 0,64 0,86 0,55 0,683 

96. Ηλδνλεζία 64,0 83,8 3,971 3,971 0,65 0,77 0,62 0,679 
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

97. Μπνηζνπάλα 51,7 69,8 5,611 5,611 0,45 0,70 0,89 0,678 

98. Φηιηππίλεο 67,4 94,6 2,762 2,762 0,71 0,90 0,43 0,677 

99. Αξκελία 70,9 98,8 2,208 2,208 0,77 0,92 0,34 0,674 

100. Γνπηάλλα 63,5 98,1 3,205 3,205 0,64 0,87 0,50 0,670 

101. Μνγγνιία 64,8 82,9 3,916 3,916 0,66 0,73 0,61 0,669 

102. Οπθξαλία 68,5 98,0 2,361 2,361 0,73 0,91 0,36 0,665 

103. Σνπξθκεληζηάλ 64,9 98,0 2,345 2,345 0,67 0,95 0,36 0,660 

104. Οπδκπεθηζηάλ 67,5 99,0 2,376 2,376 0,71 0,90 0,37 0,659 

105. Αιβαλία 70,6 85,0 2,853 2,853 0,76 0,76 0,44 0,656 

106. Κίλα 69,2 81,5 2,935 2,935 0,74 0,76 0,46 0,650 

107. Νακίκπηα 55,8 76,0 4,054 4,054 0,51 0,78 0,64 0,644 

108. Γεσξγία 73,2 99,0 1,389 1,389 0,80 0,89 0,21 0,633 

109. Κηξγηζηάλ 67,9 97,0 1,927 1,927 0,72 0,89 0,29 0,633 

110. Αδεξκπατηδάλ 71,1 96,3 1,463 1,463 0,77 0,88 0,22 0,623 

111. Γνπαηεκάια 66,1 65,0 3,682 3,682 0,68 0,59 0,58 0,615 

112. Αίγππηνο 64,8 51,4 3,829 3,829 0,66 0,57 0,60 0,612 

113. Γ.Μνιδαβίαο 67,8 98,9 1,547 1,547 0,71 0,88 0,23 0,610 

114. Δι αιβαδφξ 69,4 71,5 2,610 2,610 0,74 0,67 0,40 0,604 

115. νπαδηιάλδε 58,8 76,7 2,954 2,954 0,56 0,77 0,46 0,597 

116. Βνιηβία 60,5 83,1 2,617 2,617 0,59 0,78 0,41 0,593 
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

117. Cape Verde 65,7 71,6 2,612 2,612 0,68 0,69 0,40 0,591 

118. Σαηδηθηζηάλ 66,9 99,0 943 943 0,70 0,89 0,14 0,575 

119. Ολδνχξα 68,8 72,7 1,977 1,977 0,73 0,69 0,30 0,573 

120. Γθακπφλ 54,5 63,2 3,766 3,766 0,49 0,62 0,59 0,568 

121. Sao Tome & 
Principe 

69,0 75,0 1,744 1,744 0,73 0,69 0,27 0,563 

122. Βηεηλάκ 66,4 93,7 1,236 1,236 0,69 0,81 0,18 0,560 

123. Νεζηά ηνπ 
νινκψληνο 

71,1 62,0 2,230 2,230 0,77 0,57 0,34 0,560 

124.Βαλνπάηνπ 66,3 64,0 2,507 2,507 0,69 0,60 0,39 0,559 

125. Μαξφθν 65,7 43,7 3,477 3,477 0,68 0,45 0,54 0,557 

126. Νηθαξάγνπα 67,5 65,7 1,837 0,837 0,71 0,65 0,28 0,547 

127. Ηξάθ 58,5 58,0 3,170 3,170 0,56 0,66 0,49 0,538 

128. Κνλγθφ 
(Εαΐξ) 

51,2 74,9 2,554 2,554 0,44 0,73 0,40 0,519 

129. Παπνχα Νέα 
Γνπηλέα 

56,8 72,2 2,500 2,500 0,53 0,61 0,39 0,507 

130. Εηκπάκπνπε 48,9 85,1 2,135 2,135 0,40 0,80 0,33 0,507 
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  ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Υψξεο κε ρακειφ 
Γείθηε 
Αλζξψπηλεο 
Αλάπηπμεο 

56,7 50,9 1,362 1,362 0,53 0,50 0,20 0,409 

131. Βηξκαλία 
(Μηαλκάξ) 

58,9 83,1 1,130 1,130 0,57 0,71 0,17 0,481 

132. Κακεξνχλ 55,3 63,4 2,355 2,355 0,51 0,57 0,36 0,481 

133. Γθάλα 57,0 64,5 2,032 2,032 0,53 0,58 0,31 0,473 

134. Λεζφην 58,1 71,3 1,290 1,290 0,55 0,66 0,19 0,469 

135. Γνπηλέα 
Ηζεκεξηλνχ 

49,0 78,5 1,712 1,712 0,40 0,74 0,26 0,465 

136. Λατθή Γεκ. 
Λάνο 

52,2 56,6 2,571 2,571 0,45 0,54 0,40 0,465 

137. Κέλπα 53,8 78,1 1,438 1,438 0,48 0,69 0,22 0,463 

138. Παθηζηάλ 62,8 37,8 2,209 2,029 0,63 0,39 0,34 0,453 

139. Ηλδία 61,6 52,0 1,422 1,422 0,61 0,53 0,21 0,451 

140. Κακπφηδε 52,9 65,0 1,110 1,110 0,46 0,64 0,16 0,422 

141. Κνκφξεο 56,5 57,3 1,317 1,317 0,53 0,51 0,20 0,411 

142. Νηγεξία 51,4 57,1 1,270 1,270 0,44 0,55 0,19 0,391 

143. Γεκ. Κνλγθφ 52,4 77,3 355 355 0,46 0,65 0,04 0,383 
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

144.Σφγθν 50,5 51,7 1,167 1,167 0,42 0,54 0,17 0,380 

145.Μπελίλ 54,4 37,0 1,800 1,800 0,49 0,37 0,27 0,378 

146Εάκπηα 42,7 78,2 986 986 0,30 0,70 0,14 0,378 

147. 
Μπαγθιαληέο 

56,9 38,1 1,382 1,382 0,53 0,38 0,21 0,371 

148. Cote d’ Ivoire 51,8 40,1 1,731 1,731 0,45 0,39 0,26 0,368 

149. Μαπξηηαλία 52,5 37,7 1,622 1,622 0,46 0,38 0,25 0,361 

150. Σαλδαλία 50,6 67,8 636 636 0,43 0,56 0,09 0,358 

151.Τεκέλε 56,7 38,0 586 856 0,53 0,42 0,12 0,356 

152. Νεπάι 55,9 27,5 1,145 1,145 0,52 0,37 0,17 0,351 

153. Μαγα-
δαζθάξε 

57,6 45,8 673 673 0,54 0,41 0,09 0,348 

154.Κεληξναθξηθ
αληθή Γεκνθξαηία 

48,4 60,0 1,092 1,092 0,39 0,49 0,16 0,347 

155. Μπνπηάλ 52,0 42,2 1,382 1,382 0,45 0,39 0,21 0,347 

156. Αλγθφια 47,4 42,0 1,839 1,839 0,37 0,38 0,28 0,344 

157.νπδάλ 52,2 46,1 1,110 1,110 0,45 0,41 0,16 0,343 

158. ελεγάιε 50,3 33,1 1,815 1,815 0,42 0,33 0,28 0,342 

159. Ατηή 54,6 45,0 917 917 0,49 0,40 0,13 0,340 

160. Οπγθάληα 40,5 61,8 1,483 1,483 0,26 0,54 0,22 0,340 
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161. Μαιάνπη 41,0 56,4 773 773 0,27 0,63 0,11 0,334 

ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

162. Σδηκπνπηί 49,2 46,2 1,300 1,300 0,40 0,37 0,19 0,324 

163.Σζάλη 47,2 48,1 1,172 1,172 0,37 0,41 0,17 0,318 

164.Γνπηλέα 
Μπηζάνπ 

43,4 54,9 811 811 0,31 0,46 0,12 0,295 

165. Γθάκπηα 46,0 38,6 948 948 0,35 0,39 0,14 0,291 

166. Μνδακβίθε 46,3 40,1 959 959 0,35 0,35 0,14 0,281 

167. Γνπηλέα 45,5 35,9 1,139 1,139 0,34 0,32 0,17 0,277 

168. Δξπζξαία 50,2 25,0 983 983 0,42 0,26 0,14 0,275 

169. Αηζηνπία 48,7 35,5 455 455 0,40 0,30 0,06 0,252 

170.Μπνπξνχληη 44,5 35,3 637 637 0,33 0,31 0,09 0,241 

171. Μάιη 47,0 31,0 565 565 0,37 0,27 0,08 0,236 

172.Μπνπξθίλα 
Φάζν 

46,3 19,2 784 784 0,36 0,19 0,11 0,219 

173. Νίγεξαο 47,5 13,6 765 765 0,38 0,14 0,11 0,207 

174. ηέξα Λεφλε 34,7 31,4 625 625 0,16 0,31 0,08 0,185 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο 

62,2 70,4 3,068 3,068 0,62 0,66 0,48 0,586 
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Διάρηζηα αλα-
πηπγκέλεο ρψξεο 

51,2 49,2 1,008 1,008 0,44 0,45 0,15 0,344 

ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Βηνκεραληθέο 
ρψξεο 

74,2 98,6 16,337 6,194 0,82 0,93 0,98 0,911 

Παγθφζκηνο 
Μέζνο Όξνο 

63,2 77,6 5,990 5,990 0,64 0,72 0,95 0,772 

39 / 33 



1.5 Σαμηλόκεζε ησλ ρσξώλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε  
 

Οη δηάθνξεο ρψξεο δηαθξίλνληαη ζε αλαπηπγκέλεο 

(Developed Countries-DCs) θαη αλαπηπζζφκελεο ή 

ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο ρώξεο (Less Developed 
Countries-LDCs). Ζ δηάθξηζε απηή αλαθέξεηαη κφλν ζηε 
ζρεηηθή νηθνλνκηθή πξφνδν θαη φρη ζε θνηλσληθά ή 
πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Πνιιέο ρψξεο ζηηο νπνίεο παξνπ-
ζηάζζεθαλ νη πξψηνη κεγάινη πνιηηηζκνί, ηαμηλνκνχληαη 
ζήκεξα ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

Μηα άιιε δηάθξηζε/ηαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ είλαη ζε 

ρψξεο Βνξξά/Λφηνπ. Απηή ε δηάθξηζε ρξεζηκνπνηείηαη 
ζπρλά ζηελ Δπξψπε γηα λα επηζεκαίλεη ηηο δηαθνξέο 
κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ 
ρσξψλ ηεο Β. Δπξψπεο απφ ηηο ρψξεο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Νφηνπ. 

Μηα ζπλεζηζκέλε επίζεο ηαμηλφκεζε είλαη απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θόζκνο. Πνιιέο ρψξεο αλαθέ-

ξνληαη σο ρψξεο ηνπ πξψηνπ θφζκνπ, ηνπ δεχηεξνπ 

θφζκνπ, ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, ηνπ ηέηαξηνπ θφζκνπ θ.ιπ. 
 

 
 

Δηθόλα 1.8   Ο πινχηνο είλαη ζπγθεληξσκέλνο θπξίσο 
ζην Β. Ζκηζθαίξην. 
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Χο ρψξεο ηνπ πξψηνπ θφζκνπ αλαθέξνληαη νη βην-
κεραληθέο ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α., ν Καλαδάο, νη ρψξεο 
ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ε Ηαπσλία, ε Απζηξαιία, ε Νέα 

Εειαλδία. Ο φξνο δεχηεξνο θφζκνο αλαθέξεηαη ζηηο 
ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο 
Έλσζεο. Με ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνηλσληθφ-νηθνλν-
κηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ρσξψλ απηψλ, ηε δηάιπζε ηεο 
νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα κεηαηξνπή 
ησλ ζνζηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψ-

πεο ζε νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο, ν φξνο δεχηεξνο θφζκνο 
έρεη πιένλ κηθξφηεξε ζεκαζία απφ φηη παιαηφηεξα. Ο 

φξνο ηξίηνο θφζκνο αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκίεο ηεο 
Αζίαο, ηεο Αθξηθήο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο 
Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Οξηζκέλεο θνξέο έρεη ρξεζηκν-
πνηεζεί ν φξνο ηέηαξηνο θφζκνο γηα ηηο ιηγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ. 

Μηα άιιε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη νη 

λέεοβηνκεραληθέο ρώξεο (New Industrialized Countries 
NICs). ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ρψξεο ηεο Αλαην-
ιηθήο Αζίαο φπσο ε Νφηηνο Κνξέα, ην Υφλγθ-Κφλγθ, ε 
ηγθαπνχξε, ε Σατβάλ, νη νπνίεο έρνπλ επηδείμεη γξή-
γνξε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηδίσο θαηά ηελ ηειεπηαία 
εηθνζαεηία. Οξηζκέλνη ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο ρψξεο 
απηέο ηε Μαιαηζία θαη ηελ Σατιάλδε, θαζψο θαη απφ ηηο 
ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ηε Βξαδηιία θαη ην Μεμηθφ. 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα ηαμηλνκεί ηηο ρψξεο αλάινγα 

κε ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ζε ρψξεο ρακεινύ, 

κεζαίνπ θαη πςεινύ εηζνδήκαηνο. Γεληθά νη ρψξεο 
ρακειήο αλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ θαηά 
θεθαιήλ εηζφδεκα, πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ, πςεινχο ξπζκνχο ζλεζηκφηεηαο παηδηψλ, 
ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, ελψ πςειφ πνζνζηφ ηνπ 
πιεζπζκνχ ηνπο δεη ζε αγξνηηθέο ρσξίο ππνδνκή 
πεξηνρέο. 
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ηελ εηθ.1.9 απεηθνλίδεηαη ζπγθξηηηθά ε θαηαλνκή 
ηνπ πιεζπζκνχ θαηά νκάδεο ειηθηψλ ζηε νπεδία θαη 
ην Μάιη. ηε νπεδία νη γελλήζεηο είλαη ιηγφηεξεο, φκσο 
νη άλζξσπνη δνπλ πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο αλάπηπμεο. 

Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο, αλαθέξνληαη ζηε κεηαθίλεζε 
απφ έλα θαζεζηψο κεγάινπ πνζνζηνχ γελλήζεσλ θαη 
ζαλάησλ πνπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρακειήο 
αλάπηπμεο πεξηνρψλ, ζε θαζεζηψο ρακεινχ ξπζκνχ 
γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζχγρξνλσλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ. Ζ κεηάβαζε 
απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο κε πςειφ 
εηζφδεκα. Οη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο πθίζηαληαη 
ηηο κεηαβνιέο απηέο κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 
πξνφδνπ. 

Ο Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο, φζν θαη ν 
δείθηεο ηνπ ΑΔΠ κπνξεί λα αληαλαθινχλ ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο κεηαμχ πνιηηψλ 
δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο, δηαθνξεηηθήο εζληθήο νκάδαο 
ή πεξηνρήο. 
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Δηθόλα 1.9 Θαηαλνκή πιεζπζκνχ θαηά νκάδεο ειηθηψλ 

(Πεγή: Παγθφζκηα Τξάπεδα, 1994. World Population 
Projections 1994-95. Baltimore, MD. The Johns Hopkins 

Press). 
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1.6 Δκπόδηα ζηελ αλάπηπμε  
 

ηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ, ην πνιχπινθν εξψηεκα 
ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν θάπνηεο ρψξεο είλαη 
πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο απφ θάπνηεο άιιεο, έξρεηαη 
θαη μαλάξρεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ 
εηδηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηαηί ε Γεξκαλία είλαη πην 
αλαπηπγκέλε απφ ηελ Αγθφια, ή ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 
απφ ηελ Κνινκβία. Ζ βαζηθή απάληεζε είλαη φηη ην επί-
πεδν θαη ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο είλαη ρακειφηεξα, φζν 
ηα εκπφδηα γηα νηθνλνκηθή πξφνδν θαη κεηαζρεκαηηζκνχο 
ζε κία ρψξα είλαη κεγαιχηεξα. Ζ πξφθιεζε γηα ηνπο 
αλαιπηέο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα πην ζεκαληηθά 
εκπφδηα γηα αλάπηπμε ζε θάζε ρψξα θαη λα δηακνξθψζνπλ 
απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο παίξλνληαο κέηξα πνπ ζα 
είλαη ηθαλά λα αλαηξέςνπλ ή λα κεηαθηλήζνπλ ή λα 
ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ. 
Σα εκπφδηα γηα αιιαγέο θαη αλάπηπμε ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά. 
Θα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ ηα παξαθάησ σο 

θύξηα εκπόδηα εζσηεξηθήο πξνέιεπζεο ζηηο δηάθνξεο 
ρώξεο: 
 νη αληζφηεηεο ζηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ 

πινχηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο 
ηεο γεο, 

 ην επίπεδν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βαζηθψλ 
ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη ελέξγεηαο (δξφκνη, 
ειεθηξηζκφο, ππεξεζίεο επηθνηλσληψλ θ.ά.), 

 ην επίπεδν θαη ν ξφινο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 
θαη ησλ άιισλ αγνξψλ ρξήκαηνο, 

 ην αλαπνηειεζκαηηθφ ή ππναλάπηπθην εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα, 
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 νη επηθξαηνχζεο ηδενινγηθέο αληηιήςεηο θαη νη εμ 
απηψλ πηέζεηο θαη επεξεαζκνί ζηε ζθέςε θαη ζηε 
ζπκπεξηθνξά, 

 ε δηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ ζε κηα ρψξα, 

 ν ξφινο ηνπ θξάηνπο, δειαδή ε δχλακε θαη ε θχζε 
ηεο επίδξαζεο ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ κπνξεί λα 
αθνξά βαζκνχο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, φπσο θαη ηελ 
αληνρή ηεο δεκνθξαηίαο, 

 ε εμάπισζε θαη ε ζπνπδαηφηεηα θαηλνκέλσλ 
δηαθζνξάο ζηελ πνιηηηθή θαη πξνζηαζίαο θαη ε 
επίδξαζή ηνπο ζηηο αθνινπζνχκελεο θαη εθαξκν-
δφκελεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

 ην θιίκα θαη ε αλσξηκφηεηα ή ε δπζιεηηνπξγία 
ησλ ζεζκψλ 

 

  

Δηθόλα 1.10 Οη βαζηθέο ππνδνκέο κεηαθνξψλ θαη 
ελέξγεηαο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνφδνπ 
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Οξηζκέλα πηζαλά εμσηεξηθά εκπόδηα γηα 
αλάπηπμε ζα κπνξνύζαλ λα είλαη: 

 νη αληαιιαθηηθέο ζρέζεηο κε πξντφληα 
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, 

 νη πνιεκηθέο αλαζηαηψζεηο, 

 νη πνιηηηθέο εμαξηήζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ απφ 
ηζρπξά νηθνλνκηθά θέληξα θαη 

 νη άκεζεο ή έκκεζεο επεκβάζεηο ηζρπξφηεξσλ 
νηθνλνκηθά ρσξψλ. 
 

 
Δηθόλα 1.11. Τα ζηξαηεγηθά ελδηαθέξνληα ησλ πινπζηφ-
ηεξσλ ρσξψλ επεξεάδνπλ ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ 

ππνινίπσλ. 
 

Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε είλαη φηη ζε 
φιεο ηηο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαπηπγ-
κέλσλ, ππάξρνπλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί πεξηνξηζκνί 
πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Σν 
ζεκαληηθφ είλαη φρη αλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί - γηαηί 
πάληα ππάξρνπλ - αιιά αλ ππάξρεη πεξαηηέξσ αλά-
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πηπμε θαη κε πνηνπο ξπζκνχο επηηπγράλεηαη απηή. Γειαδή 
ην ζεκαληηθφ είλαη, πψο θαη αλ, ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, 
νη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ απφ ηελ 
θνηλσλία. Δπνκέλσο ε πξφθιεζε είλαη λα πξνζπαζή-
ζνπκε λα αλαθαιχςνπκε πψο εθείλα ηα θξάηε πνπ 
έρνπλ επηηχρεη αμηνζεκείσηε αλάπηπμε θαηάθεξαλ λα 
παξαθάκςνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαηά ηε δηαδξνκή 
ηνπ ρξφλνπ.
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 
Ζ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο είλαη ζχλζεηε θαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγ-
καηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ, δηαθνξεηηθψλ 
θξαηψλ, δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ. Έηζη ν νξηζκφο ηεο 
αλάπηπμεο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην πψο θαλείο 
αμηνινγεί ηηο ζέζεηο ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ σο πξνο ηα 
δηθά ηνπο επίπεδα αλάπηπμεο. Παξφια απηά, ππάξρεη 
κία επξεία, γεληθή ηάζε θαη ζπλαίλεζε ζηελ απνδνρή 
θάπνησλ θαλεξψλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηί-
δνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο, φπσο επίζεο θαη 
ζην φηη ε αλάπηπμε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Αλάπηπμε δειαδή ζεκαίλεη 

κεγέζπλζε καδί κε αιιαγέο πνπ πξνζδίδνπλ νπζηψδεηο 
πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. 

Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αλαθέξεηαη ζε πνζνηηθέο 
κεηαβνιέο θαη κεηξηέηαη ζπλήζσο σο ε αχμεζε ηνπ θαηά 
θεθαιήλ πξντφληνο ή εηζνδήκαηνο, ελψ ε αλάπηπμε 
είλαη επξχηεξε έλλνηα θαη έρεη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 
δηαζηάζεηο θαη ζπλεπάγεηαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. 
Πεξηιακβάλεη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο αιιά θαη ηε 
κείσζε ηεο θηψρεηαο, ηελ εμαζθάιηζε ηξνθήο, πγείαο, 
παηδείαο αιιά θαη πνηφηεηαο δσήο. πλνπηηθά ε αλάπηπμε 
πξνυπνζέηεη ηε δηάρπζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 
θαη ηελ εμάπιζε ησλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ. Ζ νηθν-
λνκηθή κεγέζπλζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε, αιιά φρη 
θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε. 

Βαζηθνί ζπληειεζηέο παξαγσγήο είλαη νη αλζξψπηλνη 
πφξνη (εξγαζία), νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 
απφ ηνλ άλζξσπν (θεθάιαην) θαη νη θπζηθνί πφξνη. 

Ζ ηερλνινγία επίζεο εθθξάδεη έλα ζχλνιν γλψζεο 
θαη ηθαλνηήησλ πνπ είλαη ρξήζηκνη ή απαηηνχληαη γηα 
ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 
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ρεηηθά κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ελφο θξάηνπο, 
ππάξρνπλ δπν κέζνδνη κέηξεζεο. Ζ κία ρξεζηκνπνηεί 
σο θξηηήξην ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ή αιιηψο ηελ 
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Ζ άιιε ζηεξίδεηαη ζηελ αληί-
ιεςε φηη ε αλάπηπμε είλαη πην ζχλζεην θαηλφκελν, 
θαηλφκελν επξχηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη 
επνκέλσο πξέπεη λα κεηξηέηαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθά 
κέηξα. Έηζη ρξεζηκνπνηεί ην ιεγφκελν θξηηήξην ησλ 

δεηθηψλ ηεο αλάπηπμεο ή ην Γείθηε Αλζξψπηλεο 
Αλάπηπμεο.  

Ο επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο κέηξεζεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο είλαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 
Πξντφλ (ΑΔΠ). 

Ο Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο είλαη έλαο ζχλ-
ζεηνο δείθηεο πνπ κεηξάεη ηε κέζε ζηέξεζε ρξεζηκν-

πνηψληαο ηε καθξνβηφηεηα, ηε γλψζε θαη ην εηζφδεκα 
σο ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο δείθηεο γηα ηελ αλάπηπμε. 
Ο δείθηεο απηφο σο κέηξν αλάπηπμεο είλαη επξχηεξνο 
ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, αθνχ απηφ ζπκπεξη-
ιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. 

Οη δηάθνξεο ρψξεο δηαθξίλνληαη ζε αλαπηπγκέλεο 

θαη αλαπηπζζφκελεο ή ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ 
δηάθξηζε απηή αλαθέξεηαη κφλν ζηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή 
πξφνδν θαη φρη ζε θνηλσληθά ή πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. 
Μηα άιιε δηάθξηζε/ηαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ είλαη ζε 
ρψξεο Βνξξά/Νφηνπ. Μηα ζπλεζηζκέλε επίζεο ηαμηλφ-
κεζε είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θφζκνο. 

Πνιιέο ρψξεο αλαθέξνληαη σο ρψξεο ηνπ πξψηνπ 
θφζκνπ, ηνπ δεχηε-ξνπ θφζκνπ, ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, ηνπ 
ηέηαξηνπ θφζκνπ θ.ι.π. 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα ηαμηλνκεί ηηο ρψξεο αλάινγα 

κε ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ζε ρψξεο ρακεινχ, 
κεζαίνπ θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1. Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν "αλάπηπμε" ; 
2. Πνηεο νη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο εηδηθψλ γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη πνπ απηέο ζπγθιίλνπλ; 
3. Πνηα ε ζπκκεηνρή ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ 
παγθνζκίσο ζηελ αμία παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη ησλ 
πξαγκαηνπνηνχκελσλ εμαγσγψλ; 
4. Πνηνη ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ σο νη 
ζπνπδαηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ηελ 
αλάπηπμε κηαο ρψξαο; 
5. Πνηεο νη δηαθνξέο κεηαμχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη 

αλάπηπμεο θαη πνηα ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο; 
6. Πνηα ε επίδξαζε ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζηελ αλάπηπμε; 
7. Με πνηεο κεζφδνπο επηρεηξείηαη ε κέηξεζε ηνπ 

επηπέδνπ αλάπηπμεο ελφο θξάηνπο; 
8. Μπνξεί λα ζεσξεζεί ε ηερλνινγία σο έλαο παξαγσ-

γηθφο ζπληειεζηήο; 
9. Με πνηνπο ηξφπνπο απμάλεη ε παξαγσγηθφηεηα; 
10. Πνηνη είλαη νη θχξηνη ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο 

κεηξεζεο ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο κηαο 
ρψξαο θαη ηη πεξηιακβάλεη ν θαζέλαο; 

11. Πνηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο αλάπηπμεο 
εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη δελ πξέπεη λα 
ζπζηάδνληαη ζην φλνκα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο; 

12. Ση είλαη ν Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο; 
13. Πνηεο νη ηαμηλνκήζεηο ησλ ρσξψλ αλάινγα κε ην 

επίπεδν αλάπηπμεο ηνπο; 
14. Πνηνη παξάγνληεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πξνέ-

ιεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ φηη ιεηηνπξ-
γνχλ σο εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε;  
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2.1 Παξαγσγή 
 

Αλαθέξζεθε ήδε φηη ε αλάπηπμε είλαη ζηελά ζπλδε-
δεκέλε κε ην παξαγφκελν απνηέιεζκα κηαο ρψξαο, 
δειαδή κε ην πξντφλ πνπ απηή παξάγεη. Σν παξαγφκελν 
απνηέιεζκα (πξντφλ) πξνθχπηεη απφ κηα δηαδηθαζία  

 

 
 

Δηθόλα 2.1Βαζηθνί ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

52 / 45 



πνπ απαηηεί ηελ εηζαγσγή δηάθνξσλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ 
αχμεζε ηνπ πξντφληνο απαηηείηαη είηε ε αχμεζε ηεο 
πνζφηεηαο ησλ εηζξνψλ, είηε ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο 
ηνπο. Με άιια ιφγηα πξέπεη λα απμεζνχλ νη πνζφηεηεο 
ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, δειαδή ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ, ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ αιιά 
ηαπηφρξνλα θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ή νη πθηζηά-
κελεο πνζφηεηεο απηψλ πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 
παξαγσγηθέο. Όιν ην ελ-δηαθέξνλ ινηπφλ εζηηάδεηαη 
ζην ηη κηα ρψξα είλαη ηθαλή λα παξάγεη κε ηα ππάξρνληα 
κεγέζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ. Με ηα δεδνκέλα 
κεγέζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κηα ρψξα έρεη κηα 
κεγάιε πνηθηιία δπλαηνηήησλ σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη 
ηα είδε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα 
παξάγεη. 

Μπνξεί λα παξάγεη ιηγφηεξα πινία θαη πεξηζ-
ζφηεξα απηνθίλεηα, ιηγφηεξα θπηηθά θαη πεξηζζφηεξα 
δσηθά πξντφληα θ.ιπ. 

 
 

2.1.1 Κακπύιε παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ 
 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ αγαζψλ πνπ κηα ρψξα είλαη 

ηθαλή λα παξάγεη κπνξεί λα απεηθνληζζεί ζηελ θακπύιε 

παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ(production possibilities 
curve). Ζ θακπχιε απηή απεηθνλίδεη ζε γξαθηθή κνξθή 
ηνπο δηαθφξνπο ζπλδπαζκνχο αγαζψλ πνπ κπνξνχλ 
λα παξαρζνχλ απφ κηα θνηλσλία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 
ηεο ζπγθεθξηκέλνπο θαη φρη απεξηφξηζηνπο πινπηνπα-
ξαγσγηθνχο πφξνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν.  

Γηα ιφγνπο απινχζηεξεο θαηαλφεζεο ζηελ εηθ. 2.2. 
απεηθνλίδεηαη ε θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ 
κηαο θνηλσλίαο πξσηφγνλσλ αλζξψπσλ ζε έλα λεζί, 
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πνπ κπνξνχζε λα παξάγεη δχν είδε αγαζψλ: Φάξηα 
απφ ηνλ σθεαλφ ή θαξχδεο απφ ηα δέλδξα. χκθσλα 
κε ην δηάγξακκα ηεο θακπχιεο ζηελ εηθ. 2.2., ε θνηλσλία 
ησλ αλζξψπσλ απηψλ κπνξνχζε λα αιηεχεη 500 ςάξηα 
ζε κηα εκέξα, αλ φιν ην δπλακηθφ ηεο (εξγαδφκελνη, 
ηερλνινγηθά κέζα θ.ιπ.) ην ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηελ 
αμηνπνίεζε κηαο απφ ηηο δχν παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο 
πνπ είρε, δειαδή ηελ αιηεία. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 
ζπιινγή θαξπδψλ ζα ήηαλ κεδέλ (0). Ζ πεξίπησζε 
απηή εθθξάδεηαη κε ην ζεκείν Α ζηελ εηθ.2.2. Αληίζηξνθα, 
αλ φιν ην δπλακηθφ ηεο ην ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα 
ζπιιέγνπλ θαξχδεο απφ ηα δέλδξα, ζα ζπγθέληξσλε 
1000 θαξχδεο θαη κεδέλ (0) ςάξηα. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε 
εθθξάδεηαη κε ην ζεκείν Β. Σα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ θαη 
φπνηα άιια βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θακπχιε παξαγσ-
γηθψλ δπλαηνηήησλ (κέησπν), αληηπξνζσπεχνπλ ην 
κέγηζην θάζε θνξά ζπλδπαζκφ παξαγσγήο ησλ δχν 
απηψλ αγαζψλ. 

 

 
Δηθόλα 2.2 Θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο 
"πξσηφγνλεο θνηλσλίαο  
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Ζ θνηλσλία απηή ησλ πξσηφγνλσλ αλζξψπσλ ζα 
έπξεπε λα θάλεη επηινγέο. Θα έπξεπε λα επηιέμεη 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ην ζπλδπαζκφ πνπ εθθξάδεη 
ην ζεκείν Α (500 ςάξηα, 0 θαξχδεο), ή ην ζπλδπαζκφ 
πνπ εθθξάδεη ην ζεκείν Β (0 ςάξηα, 1000 θαξχδεο) ή 
ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηα ζεκεία Γ 
θαη Γ. Σα ζεκεία Γ θαη Γ εθθξάδνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο κέξνο ηνπ δπλακηθνχ ηεο θνηλσλίαο δηνρεηεχεηαη 
ζηε κηα παξαγσγηθή δπλαηφηεηα θαη ην ππφινηπν ζηελ 
άιιε. Πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ πεξηζζφηεξα πξντ-
φληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κηα παξαγσγηθή δπλαηφ-
ηεηα, ε θνηλσλία ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηα πξντφληα 
πνπ παξάγνληαη απφ ηελ άιιε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξί-
πησζε νξηζκέλνη εξγαδφκελνη ζα έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ 
απφ ηελ ζπγθνκηδή θαξπψλ ζην ςάξεκα. 

Ζ νηθνλνκία κπνξεί λα παξάγεη θάζε ζπλδπαζκφ 
ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο (ζεκείν Υ), αιιά απηφ ζα 
ζήκαηλε φηη θάπνηνη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ππνα-
παζρνινχληαη ή φηη ρξεζηκνπνηνχληαη αλεπαξθείο 
κέζνδνη παξαγσγήο. Έρνπκε δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ ιφγσ θαθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο δελ αμην-
πνηνχληαη πιήξσο νη δπλαηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο. 

Πνηνη εξγαδφκελνη θαη πνηα παξαγσγηθά ηερλνιν-
γηθά κέζα (ζθάιεο, δίθηπα θ.ιπ.) ζα δηνρεηεχνληαλ 
πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε θαη πνηεο αλάγθεο 
ζα θαιχπηνληαλ, απνθαζίδνληαλ ζηηο απιέο πξσηφ-
γνλεο θνηλσλίεο απφ έλα θέληξν εμνπζίαο, ην "θχιαξρν". 
Καζψο νη θνηλσλίεο γίλνληαλ πεξηζζφηεξν πνιχ-
πινθεο απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα εκπιέθνληαη ζε 
φιν θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ παξαγσγηθψλ δξαζηεξη-
νηήησλ. Οη επηινγέο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 
ζα δηνρεηεπφηαλ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ κηαο θνηλσ-
λίαο άξρηζε λα γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιν, λα θαζνξί-
δεηαη θεληξηθά. ηηο ζχγρξνλεο δειαδή θνηλσλίεο 
ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο νηθνλνκηθέο/ παξαγσγηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδεηαη 
θεληξηθά πνην δπλακηθφ ζα δηαηίζεηαη ζηε κία ή ζηελ 
άιιε θαηεχζπλζε. 

ην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ αλε-
πηπγκέλν ζήκεξα θφζκν, ε δηαλνκή ηνπ παξαγσγηθνχ 
δπλακηθνχ ζηηο πνιπάξηζκεο θαη πνιπδαίδαιεο παξα-
γσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζνξίδεηαη απφ ηε δήηεζε 
πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά, ηνλ αληαγσληζκφ θαη 
ηνπο άιινπο θαλφλεο ηεο αγνξάο. Ο ξφινο ηεο θεληξη-
θήο εμνπζίαο πεξηνξίδεηαη ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξ-
κνγή θαλφλσλ νξζνινγηθνχ αληαγσληζκνχ. 

ηηο πξηλ απφ ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θνηλσ-
λίεο, αιιά θαη ζηηο ζχγρξνλεο, έλα βαζηθφ εξψηεκα 
ππήξρε θαη εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί θαη απηφ είλαη ην 
πψο κπνξνχζε/ κπνξεί λα απμεζεί ε παξαγσγηθή ηνπο 
δπλαηφηεηα. Σν παξαγσγηθφ δπλακηθφ κηαο ρψξαο 
αιιάδεη ζπλερψο. Δάλ ε ηθαλφηεηά ηεο λα παξάγεη 
αγαζά θαη ππεξεζίεο απμεζεί, ηφηε ε θακπχιε παξα-
γσγηθψλ δπλαηνηήησλ ζα κεηαθηλεζεί πξνο ηα έμσ 
δεμηά, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ. 2.3. Ζ δπλαηφηεηα κηαο 
ρψξαο λα παξάγεη πεξηζζφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο 
εμαξηάηαη απφ αιιαγέο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξα-
γσγηθψλ ηεο ζπληειεζηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα κηιή-
ζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Χο παξάδεηγκα ηέηνησλ αιιαγψλ 
ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ αχμεζε ηεο εξγαηηθήο 
δχλακεο, ηνπ θεθαιαίνπ, ή ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο. 

Ζ θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ κπνξεί 
επίζεο λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα κέζα αξηζηεξά, εάλ ε 
παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο κεησζεί. Απηφ ζα 
κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα ζπκβεί ιφγσ ελφο 
πνιέκνπ ή κηαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο πνπ ζα 
ειάηησλε ηνπο πφξνπο ηεο ρψξαο. 
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Δηθόλα 2.3 Κεηαθίλεζε πξνο ηα έμσ δεμηά ηεο 

θακπχιεο παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ. 
 

2.1.2 πλάξηεζε παξαγσγήο 
 

Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη κηα ζπζρέηηζε ησλ 
εηζξνψλ κε ηηο εθξνέο ελφο παξαγσγηθνχ κεραληζκνχ. 
Απεηθνλίδεη ηελ ηερλνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ 
κε ηα νπνία ηξνθνδνηείηαη ε παξαγσγηθή κεραλή (κε 
ηε κνξθή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εηζαγφκελσλ παξαγσ-
γηθψλ ζπληειεζηψλ) θαη ηνπ ηη επηζηξέθεηαη κε ηε 
κνξθή ηνπ πξντφληνο. πλήζσο ε έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο 
παξαγσγήο, πνπ ζπζηεκαηηθά ζπλδέεη ην πξντφλ κε 
ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ εηζεξρφκελσλ 
παξαγφλησλ κε κία δεδνκέλε ηερλνινγία, ρξεζηκνπνη-
είηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 
θνηλσλίεο πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πιηθέο 
ηνπο αλάγθεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε απηή 
πξέπεη λα έρνπκε πάληα θαηά λνπ φηη ε παξαγσγή 
είλαη κηα ζπλερήο ξνή: φια κεηξψληαη ζε ζρέζε κε ηε 
κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Όηαλ κηιήζνπκε γηα αχμεζε ηεο 
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παξαγσγήο π.ρ. απφ 100 παξαγφκελεο κνλάδεο ζε 101 
δελ ελλννχκε πνηέ φηη παξήρζεζαλ 100 κνλάδεο απηφ 
ην κήλα θαη κηα ηνλ επφκελν, αιιά φηη απμήζεθε ν 
ξπζκφο ηεο παξαγσγήο απφ 100 κνλάδεο θάζε κήλα ζε 
101 κνλάδεο θάζε κήλα. Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο 
κπνξεί λα γξαθεί: 

q =  q (f1 ,…, fn), φπνπ q είλαη ε πνζφηεηα ηνπ 
πξντφληνο θάπνηνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο θαη f1 
,…, fn είλαη νη πνζφηεηεο ησλ n δηαθνξεηηθψλ 
ζηνηρείσλ  
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαγσγή ηνπ, 
φια εθθξαζκέλα σο ξπζκνί αλά ρξνληθή 
πεξίνδν. 

 Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα 
πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο κηαο 
επηρείξεζεο. Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο αο ζεσξήζνπκε 
φηη ζπκκεηέρνπλ κφλν δχν παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο, ε 
εξγαζία L θαη ην θεθάιαην Κ, δειαδή, αγλννχκε ηνλ 
παξάγνληα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη φια ηα ελδηάκεζα 
ζηνηρεία. Έηζη έρνπκε: 

q = q (L, Κ), φπνπ q είλαη ε πνζφηεηα 
παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο αλά πεξίνδν 
ρξφλνπ, L είλαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή θαη Κ ην θεθάιαην πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη q αληηπξνζσπεχεη ηε 
ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ παξαγσγή q κε ην Κ θαη 
L. Γηα παξάδεηγκα, q ζα κπνξνχζε λα 
αλαθέξεηαη ζε ηφλνπο εκεξεζίσο, ελψ L θαη Κ 
ζην πνηφλ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ κεραλψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα εκεξεζίσο. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ε επηρείξεζε επηζπκεί λα απμή-
ζεη ην ξπζκφ παξαγσγήο. Γηα λα ην θάλεη πξέπεη λα 
απμήζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν ζπληειε-
ζηψλ παξαγσγήο. Αιιά ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 
κεηαβάιεη φινπο ηνπο ζπληειεζηέο κε ην ίδην βαζκφ 
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επθνιίαο. Μπνξεί π.ρ. λα κεηαβάιεη ηελ εξγαζία ζε 
ζχληνκν ρξφλν, αιιά απαηηείηαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο 
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν θεθάιαην. 
 

 

Δηθόλα 2.4 .Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε απφθαζε 
κηαο επηρείξεζεο γηα ην πφζν θαιχηεξα ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 
 

Κάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παίξλεη ηξηψλ 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ απνθάζεηο: (α) πφζν θαιχηεξα 
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, (β) ηη 
θαηλνχξγην θεθάιαην θαη πνηα θαηλνχξγηα παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζα δηαιέμεη ζην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο 
ηερλνινγίαο θαη (γ) ηη ζα πξάμεη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν 
ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξα-
πάλσ ηχπσλ απνθάζεσλ είλαη ζρεηηθά κηθξφο γηα ην 
πξψην, κέζνο θαη κεγάινο γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην 
αληίζηνηρα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε ιίγν ρξφλν κφλν 
πεξηνξηζκέλνη παξάγνληεο παξαγσγήο κπνξνχλ λα 
κεηαβάιινληαη, ελψ γηα πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο 
ρξεηάδεηαη θαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλεηζθνξά ηεο 
αλζξψπηλεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ δχζθνια 
μεπεξλά πνζνζηφ 10% ηνπ αλαπηπμηαθνχ απνηειέ-
ζκαηνο. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 90% νθείιεηαη ζηελ 
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αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ άιισλ παξακέηξσλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή. Μεηαμχ απηψλ 
θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε ηερλνινγηθή αιιαγή, γηα ηελ 
νπνία δηεμνδηθά ζα αλαθεξζνχκε ζην θεθάιαην III. 

Με ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν απαηηείηαη ρξεζηκνπνί-
εζε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο εηζξνψλ (γηα παξάδεηγκα 
πξψηεο χιεο, ελέξγεηα, ψξεο εξγαζίαο θ.ά.) ζην ζχζηεκα 
παξαγσγήο, γηα λα πξνθχςεη ε ίδηα πνζφηεηα 
παξαγσγηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Οη ηερλνινγηθέο ινηπφλ βειηηψζεηο ζηε ζπλάξηεζε 
παξαγσγήο q = q (f,…, fn) κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο 
έλαο πνιιαπιαζηαζηήο "Σ" ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ εκπιεθφκελσλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο ζε 
κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νπφηε ε ζπλάξηεζε 
παξαγσγήο γίλεηαη: 

q = Σ x q (f1,…fn). Ο πνιιαπιαζηαζηήο απηφο 
κεηαθηλεί ηελ θακπχιε παξαγσγηθψλ 
δπλαηνηήησλ πξνο ηα έμσ δεμηά (εηθ. 2.3). 

 

2.2 Φπζηθνί πόξνη θαη αλάπηπμε 
 

Οη θπζηθνί πφξνη πεξηιακβάλνπλ ηελ άγξηα δσή, 
ηελ θαιιηεξγνχκελε γε, ηα δάζε, ηα νξπθηά, ην λεξφ 
θαζψο θαη ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 
γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Αθφκε ε αηκφζθαηξα θαη ν θαη-
ξφο κπνξνχλ λα ζσξεζνχλ κέξνο ησλ θπζηθψλ 
πφξσλ, αθνχ πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηβάιινλ πνπ 
κνηξάδνληαη νη άλζξσπνη, ηα θαηνηθίδηα δψα θαη ηα 
θαιιηεξγνχκελα θπηά. 

Οη θπζηθνί πφξνη είλαη έλαο πξσηεχσλ ζπληειε-
ζηήο παξαγσγήο, καδί κε ηελ αλζξψπηλε εξγαζία θαη 
ην θεθάιαην. Απμήζεηο ζηελ πνζφηεηα θαη βειηίσζε 
ζηελ πνηφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ είλαη 
δηαζέζηκνη ζε κηα νηθνλνκία ζα αλπςψζνπλ ηελ 
παξαγσγηθή ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο κεηαθηλψληαο ηελ 
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θακπχιε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο (εηθ. 
2.3). 

 

 
Δηθόλα 2.5 Τν λεξφ, κε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο, 
πνιπηηκφηαηνο θπζηθφο πφξνο. 

 
Ο πινχηνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ δηαθέξεη κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ. Δθηεηακέλα θνηηάζκαηα νξπθηψλ (π.ρ. 
ραιθνχ, ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο, δηακαληηψλ) θαη ζεκα-
ληηθά απνζέκαηα πεηξειαίνπ, άλζξαθα θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζε 
ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ πιαλήηε. Σα παξάθηηα θξάηε 
έρνπλ ζαθψο κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηα ςάξηα θαη 
ζηνπο πφξνπο ησλ σθεαλψλ. Σξνπηθά δάζε 
βξίζθνληαη θπξίσο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζηελ 
Αθξηθή. Ζ αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ησλ θπζηθψλ 
πφξσλ ζεκειηψλεη ηε βάζε γηα ην δηεζλέο εκπφξην. 
Πξαγκαηηθά, γηα κεξηθά θξάηε ε εμαγσγή ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ είλαη ν θχξηνο ηνκέαο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο. 
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 Ζ ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηελ παξαγσγή 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή θαη 
εθαξκνγή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο 
αλζξψπηλεο εξγαζίαο θαη ζπλήζσο ηνπ θεθαιαίνπ, 
φπσο π.ρ. γηα λα θαιιηεξγεζεί ε γε, λα αιηεπζνχλ ηα 
ςάξηα ή λα εμνξπρζνχλ ηα νξπθηά είλαη απαξαίηεηε ε 
ζπκκεηνρή απηψλ ησλ ζπληειεζηνχλ. Οη θπζηθνί πφξνη 
κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν θαηεξγαζίαο ψζηε λα 
πξνθχςνπλ ελδηάκεζα αγαζά, θεθαιαηνπρηθά αγαζά θαη 
ηειηθά αγαζά. 
 Ζ πνηφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πξνζδίδεη ηελ 
πξαγκαηηθή ηνπο αμία ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλά-
ισζε. Ζ αμία ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ π.ρ. 
δηαθέξεη αλάινγα κε ην θφζηνο πνπ δηακνξθψλεη ε 
δηχιηζε ηνπ. Οξηζκέλα θξάηε, ιφγσ ησλ επλντθψλ 
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 
ζέζεο, έρνπλ ηδηαίηεξα γφληκε θαιιηεξγήζηκε γε, ελψ 
γηα άιια θξάηε ε θπζηθή νκνξθηά ησλ βνπλψλ θαη ησλ 
αθηψλ ηνπο δίλεη πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 
ζηελ αλαςπρή. 

 

2.2.1 Καηεγνξίεο θπζηθώλ πόξσλ 
 

Μπνξνχκε γεληθά λα θαηαηάμνπκε ηνπο θπζηθνχο 
πφξνπο ζε κε αλαλεψζηκνπο, ζε αλαλεψζηκνπο θαη ζε 
δπλεηηθά αλαλεψζηκνπο. Οη θπζηθνί πφξνη πνπ ππάξ-
ρνπλ ζε πεπεξαζκέλε πνζφηεηα ζην θινηφ ηεο γεο, θαη 
γη απηφ ζεσξεηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

φιε ηνπο ηελ πνζφηεηα, ιέγνληαη κε αλαλεψζηκνη ή 
εμαληινχκελνη πφξνη. ε έλα ρξνληθφ νξίδνληα εθαηνκ-
κπξίσλ ή δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ, απηνί νη πφξνη 
κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ απφ ηηο γεσινγηθέο δηεξγαζίεο. 
Οπσζδήπνηε φκσο ζε πνιχ κηθξφηεξνπο ρξνληθνχο 
νξίδνληεο ησλ εθαηνληάδσλ ή ρηιηάδσλ εηψλ απηνί νη 
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πφξνη κπνξνχλ λα εμαληιεζνχλ γξεγνξφηεξα απφ φ, ηη 
κπνξνχλ λα μαλαδεκηνπξγεζνχλ. 

Απηή ε θαηεγνξία πφξσλ πεξηιακβάλεη ηνπο ελεξ-
γεηαθνχο πφξνπο (άλζξαθα, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, 
νπξά-λην θ.ιπ.), ηνπο κεηαιινθφξνπο νξπθηνχο πφξνπο 
(ραιθφ, ζίδεξν, αινπκίλην θ.ιπ.) θαη ηνπο κε κεηαιιν-
θφξνπο - νξπθηνχο πφξνπο (αιάηη, θσζθνξηθά θ.ιπ.) 

Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη έλαο αλαλεψζηκνο θπζηθφο 
πφξνο, επεηδή δελ εμαληιείηαη, αλ ππνινγηζζεί κε ηνπο 
ρξνληθνχο νξίδνληεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Τπνινγί-
δεηαη λα δηαξθέζεη ην ιηγφηεξν 6,5 δηζεθαηνκκχξηα 
ρξφληα κέρξηο φηνπ ν ήιηνο ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ θχθιν 
χπαξμήο ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 2.6 Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη έλαο αλαλεψζηκνο 
θπζηθφο πφξνο. 

 

Οη δπλεηηθά αλαλεψζηκνη θπζηθνί πφξνη κπνξνχλ λα 
εμαληιεζνχλ, αλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε γξεγνξφηεξα 
απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο θπζηθήο αλαλέσζήο ηνπο. Έλαο 
δπλεηηθά αλαλεψζηκνο θπζηθφο πφξνο κπνξεί λα 
αλαλεσζεί ζρεηηθά ζχληνκα (ιίγεο ψξεο έσο κεξηθέο 
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δεθαεηίεο) κέζσ ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ. Παξαδείγ-
καηα ηέηνησλ πφξσλ είλαη ηα δάζε, ε ριφε ησλ 
ιηβαδηψλ, ηα άγξηα δψα, νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα, ην 
ππφγεην λεξφ θαη ην γφληκν έδαθνο. 

Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
επεξεάδεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Γηα πα-
ξάδεηγκα ηα ιηπάζκαηα πξνάγνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 
ηνπ εδάθνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ε ππεξβν-
ιηθή ρξήζε ή ε θαθή δηαρείξηζε ή ε ξχπαλζε κπνξεί 
λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θπζηθψλ 
πφξσλ. Ζ ππεξβφζθεζε κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλα 
δσηηθφ βνζθφηνπν ζε ζηείξα θησρή γε. Ζ ξχπαλζε ηεο 
αηκφζθαηξαο θαη ε φμηλε βξνρή κπνξεί λα ππνβαζκίζεη 
ηα δάζε . Ζ εζθαικέλε δηάζεζε ησλ βηνκεραληθψλ 
απνβιήησλ κπνξεί λα "δειεηεξηάζεη" ηα απνζέκαηα 
λεξνχ. Σέηνηεο πεξηβαιινληηθέο ππνβαζκίζεηο φρη κφλν 
κεηψλνπλ ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο κηαο ρψξαο, 
αιιά κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο κε 
ηελ πξφθιεζε βιαβψλ ζηελ πγεία θαη ηε κείσζε ηεο 
αηζζεηηθήο. 
 

2.2.2 Αεηθόξνο αλάπηπμε 
 

Ο φξνο αεηθφξνο αλάπηπμε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
πξψηε θνξά κεξηθά κφιηο ρξφληα πξηλ απφ επηζηήκνλεο 
πνπ ππήξμαλ πξσηνπφξνη ζηε γεσξγηθή νηθνινγία. Ζ 
ζεκαζία ηνπ φξνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε αλάινγα κε 

ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Έλα αεηθφξν 
ζχζηεκα είλαη εθείλν πνπ επηδεί θαη δηαησλίδεηαη, ρσξίο 
λα εμαληιεί ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ε νπνηα-
δήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, ε Γε, σο ζχλνιν αιιά θαη σο 
επηκέξνπο πεξηνρέο, έρεη κηα πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα 
λα ζηεξίδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο δσήο, πεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ αλζξψπνπ. Μία αεηθφξνο ζπλεηή θνηλσλία ξπζ-
κίδεη έηζη ηελ νηθνλνκία ηεο, ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 
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δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν πιαλήηεο γηα λα απνξξνθά ηηο 
δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζην πεξηβάιινλ, λα μαλαδε-
κηνπξγεί ηνπο πφξνπο ηνπ θαη λα ππνζηεξίδεη ηε δσή 
γηα ρηιηάδεο ρξφληα. Έηζη νη αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ 
κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχληαη ρσξίο λα εμαληιείηαη ην 
γήηλν θεθάιαην θαη ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο 
ζηελ πξννπηηθή ηεο παξνχζαο θαη ησλ κειινληηθψλ 
γελεψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ άιισλ εηδψλ. 

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε πέξαλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο 

ηερλνινγίαο. 
 
2.3 Κεθάιαην θαη εξγαζία 
 

Τπάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ή ζπζηαηηθά 
ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε θάζε θνηλσλία: 

 

 ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
φισλ ησλ λέσλ επελδχζεσλ ζηε γε, ζην πάγην 
εμνπιηζκφ θαη ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, 

 ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζπλεπψο ε αχμεζε 
ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη 

 ε ηερλνινγηθή πξφνδνο. 
 

2.3.1 πζζώξεπζε θεθαιαίνπ 
 

Ζ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ γίλεηαη φηαλ θάπνην πν-
ζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο απνηακηεχεηαη θαη 
επελδχεηαη, ψζηε λα απμεζεί κειινληηθά ην πξντφλ θαη 
ην εηζφδεκα. Νέα εξγνζηάζηα, κεραλέο, εμνπιηζκφο θαη 

πιηθφ απμάλνπλ ην απφζεκα θεθαιαίνπ ελφο θξάηνπο 
θαη θαηαθέξλνπλ λα επηηχρνπλ απμεκέλα επίπεδα 
πξντφληνο. Απηέο νη άκεζα παξαγσγηθέο επελδχζεηο 
βνεζνχληαη απφ επελδχζεηο πνπ είλαη γλσζηέο σο 
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νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππνδνκή - δξφκνη, ειεθηξηζκφο, 
χδξεπζε θαη απνρέηεπζε, επηθνηλσλίεο - ε νπνία 
παξέρεη θαη ελζσκαηψλεη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
Γηα παξάδεηγκα, ε επέλδπζε απφ έλα αγξφηε ζε έλα 
λέν ηξαθηέξ ίζσο απμήζεη ην ζπλνιηθφ πξντφλ ησλ 
ιαραληθψλ πνπ κπνξεί λα παξάγεη, αιιά ρσξίο επαξθή 
ζπγθνηλσλία γηα λα πάεη απηφ ην πξφζζεην πξντφλ ζε 
ηνπηθέο εκπνξηθέο αγνξέο, ε επέλδπζή ηνπ ίζσο λα 
κελ πξνζζέζεη ηίπνηα ζηελ εζληθή παξαγσγή ηξνθήο. 

 

 

Δηθόλα 2.7 Ζ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, απνηέιεζκα 
απνηακίεπζεο θαη επέλδπζεο 
 
 Τπάξρνπλ άιινη, ιηγφηεξν άκεζνη, ηξφπνη λα 
απμήζνπκε ην θεθάιαην κηαο ρψξαο. Ζ εγθαηάζηαζε 
αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, γηα παξάδεηγκα, βειηηψλεη 
ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο αγξνηηθήο γεο κηαο 
ρψξαο απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα αλά ζηξέκκα. 
Δάλ 100 ζηξέκκαηα αξδεπφκελεο γεο κπνξνχλ λα 
παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ κε 200 ζηξέκκαηα κε αξδεπ-
φκελεο γεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο θαηά ηα άιια 
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εηζξνέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε εγθαηάζηαζε 
ηέηνηαο άξδεπζεο είλαη ην ηζνδχλακν ηνπ 
δηπιαζηαζκνχ ηεο πνζφηεηαο ηεο κε-αξδεπφκελεο 
γεο. Ζ ρξήζε ησλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη ν έιεγρνο 
ησλ εληφκσλ κε εληνκνθηφλα ίζσο έρεη παξφκνηα 
σθέιηκα απνηειέζκαηα ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγη-

θφηεηαο ηεο ππάξρνπζαο γεσξγηθήο γεο. Όινη απηνί 
νη ηχπνη επέλδπζεο είλαη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο 
πνηφηεηαο ηεο ππάξρνπζαο γεο. 
 

 
Δηθόλα 2.8 Τα αξδεπηηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ 
επέλδπζε γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 
γεο. 
 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε επέλδπζε ζηνπο αλζξψπη-
λνπο πφξνπο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηά ηνπο 
θαη ζπλεπψο έρνπλ ην ίδην ή αθφκα θαη πεξηζζφηεξν 
δπλακηθφ απνηέιεζκα ζηελ παξαγσγή, φπσο ζα είρε 
κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα 
ζπκκεηείραλ ζηελ παξαγσγή. Σν επίζεκν εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 
ε ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε θαη άιινη ηχπνη 
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άηππεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα γίλνπλ πην απνηειε-
ζκαηηθνί ζηελ αχμεζε ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ 
θαη πφξσλ, ράξε ζηηο άκεζεο επελδχζεηο ζε θηίξηα, 
εμνπιηζκφ θαη πιηθά (π.ρ. βηβιία, θνκπηνχηεξ, 
επαγγεικαηηθά εξγαιεία θαη κεραληζκφο). Ζ έλλνηα 
ηεο επέλδπζεο ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο είλαη 
ζπλεπψο αλάινγε κε απηή ηεο βειηίσζεο ηεο 
πνηνηεηαο θαη ζπλεπψο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 
ππαξρφλησλ πφξσλ γεο κέζα απφ ζηξαηεγηθέο 
επελδχζεηο . Όια απηά ηα θαηλφκελα θαη πνιιά άιια 
είλαη ηχπνη επέλδπζεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπζζψξεπζε 
θεθαιαίνπ. Ζ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ κπνξεί λα 
πξνζζέζεη λένπο πφξνπο (π.ρ. απνμήξαλζε ειψδνπο 
έθηαζεο θαη απφδνζήο ηεο ζηελ θαιιηέξγεηα) ή λα 
αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ 
π.ρ. κε ηελ άξδεπζε, ηε ιίπαλζε, ηε ρξήζε 
εληνκνθηφλσλ θ.ά. 
 

2.3.2 Δξγαηηθό δπλακηθό 
 

Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ζπλδεφκελε κε 
απηήλ - αλ θαη ρξνληθά πνιχ αξγφηεξα - αχμεζε ηνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη παξαδνζηαθά ζεσξεζεί σο 
έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλν-
κηθήο κεγέζπλζεο. Έλα κεγαιχηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ 
ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ αλζξψπηλν δπλα-
κηθφ, ελψ έλαο κεγάινο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο απμάλεη 
ην κέγεζνο ησλ εγρψξησλ αγνξψλ. Παξφια απηά, 
ακθηζβεηείηαη εάλ ε γξήγνξε αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε πιενλάδνλ 
αλζξψπηλν δπλακηθφ αζθεί ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε 
ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν. Πξνθαλψο, απηφ ζα εμαξηεζεί 
απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα 
απνξξνθήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη παξαγσγηθά 
απηνχο ηνπο επηπιένλ εξγαδφκελνπο - κία ηθαλφηεηα 
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πνπ ζπλδέεηαη κε ην πνζνζηφ θαη ην είδνο ηεο 
ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, φπσο νη 
δηαρεηξηζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Δμεηάδνληαο ηα δχν απηά πξψηα βαζηθά ζπζηαηηθά 
ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αγλνψληαο πξνο ην 
παξφλ ην ηξίην (ηελ ηερλνινγία) - ζην νπνίν ζα αλαθεξ-
ζνχκε δηεμνδηθά - αο δνχκε πψο επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο 
θακπχιεο παξαγσγηθνί δπλαηνηήησλ γηα λα δηεπξπλζεί 
ην ζπλνιηθφ πξντφλ φισλ ησλ αγαζψλ κηαο θνηλσλίαο. 
Γηα κηα δεδνκέλε ηερλνινγία θαη γηα κηα δεδνκέλε πνζφ-
ηεηα θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε θακπχιε παξα-
γσγηθψλ δπλαηνηήησλ - φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη - 
δείρλεη ηνπο κέγηζηνπο εθηθηνχο ζπλδπαζκνχο πνπ κπν-
ξνχλ λα επηηεπρζνχλ γηα δχν νπνηαδήπνηε αγαζά, αο 
ππνζέζνπκε ηνπ αξαβφζηηνπ θαη ησλ απηνθηλήησλ, φηαλ 
φινη νη ζπληειεζηέο απαζρνινχληαη πιήξνπο θαη απφ-
ηειεζκαηηθά. Ζ εηθ. 2.10 δείρλεη δχν θακπχιεο παξαγσ-
γηθψλ δπλαηνηήησλ γηα αξαβφζηην θαη απηνθίλεηα. 

 

 

Δηθόλα 2.9 Ζ απνξξφθεζε ηνπ πιενλάδνληνο εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ εμαξηάηαη απφ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 
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Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη κε ηελ ίδηα ηερλνινγία ε 
πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ δηπια-
ζηάζηεθε σο απνηέιεζκα είηε ησλ επελδχζεσλ πνπ 
βειηίσζαλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ, είηε 
ηεο επέλδπζεο ζε λένπο πφξνπο - γε, θεθάιαην θαη 
εξγαζία. Ζ εηθ. 2.10 δείρλεη φηη απηφο ν δηπιαζηαζκφο 
ησλ ζπλνιηθψλ ζπληειεζηψλ ζα πξνθαιέζεη κεηαθίλεζε 
πξνο ηα έμσ δεμηά νιφθιεξεο ηεο θακπχιεο παξαγσ-
γηθψλ δπλαηνηήησλ απφ ην Q-Q ζην Q΄- Q΄. Πεξηζζφ-
ηεξα απηνθίλεηα θαη πεξηζζφηεξνο αξαβφζηηνο κπνξεί 
ηψξα λα παξαρζεί. Δπεηδή ππνζεηηθά απηά ηα πξντφληα 
είλαη ηα κνλαδηθά δχν πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ 
απηήλ ηελ νηθνλνκία, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην αθαζάξηζην 
εζληθφ πξντφλ ζα είλαη πςειφηεξν απφ πξηλ. Με άιια 
ιφγηα, ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο έρεη 
αξρίζεη. 

 

Δηθόλα 2.10  
Ζ ζπλέπεηα 
ησλ 
απμήζεσλ 
ησλ θπζηθψλ 
θαη 
αλζξψπηλσλ 
πφξσλ ζην 
κέησπν 
(θακπχιεο) 
παξαγσγηθψλ 
δπλαηνηήησλ 

 
Αο ζεκεηψζνπκε φηη αθφκε θαη φηαλ ε ρψξα γηα 

ηελ νπνία κηιάκε ιεηηνπξγεί κε κε πιήξε ρξεζηκν-
πνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, 
φπσο ζην ζεκείν Υ ζηελ εηθ. 2.10, κία αχμεζε ησλ 
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παξαγσγηθνί ζπληειεζηψλ κπνξεί λα απνθέξεη έλα 
βειηησκέλν ζπλνιηθφ ζπλδπαζκφ πξντφληνο, φπσο 
ζην ζεκείν Υ'. 

 
2.4 Αλζξώπηλνη πόξνη θαη αλάπηπμε 

 
Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη είλαη νη αλ-

ζξψπηλνη πφξνη ελφο θξάηνπο θαη φρη ην θεθάιαην ηνπ ή 
νη θπζηθνί ηνπ πφξνη, πνπ ηειηθά ραξαθηεξίδνπλ ηε 
θχζε θαη ην ξπζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ 
αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή 

Frederick Harbison ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton: "Οη 
αλζξψπηλνη πφξνη.... απνηεινχλ ηελ ηειηθή βάζε γηα ηνλ 
πινχην ησλ εζλψλ. Τν θεθάιαην θαη νη θπζηθνί πφξνη 
είλαη παζεηηθνί παξάγνληεο ηεο παξαγσγήο (νη άλζξσ-
πνη είλαη νη ελεξγεηηθνί θνξείο πνπ ζπζζσξεχνπλ θεθά-
ιαην, εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ρηίδνπλ 
θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο νξγαληζκνχο 
θαη πξν-σζνχλ ηελ εζληθή αλάπηπμε. Δίλαη θαλεξφ πσο 
κία ρψξα ε νπνία είλαη αλίθαλε λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφ-
ηεηεο θαη ηε γλψζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη λα ηε ρξεζη-
κνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εζληθή νηθνλνκία ζα 

είλαη αλίθαλε λα αλαπηχμεη νηηδήπνηε άιιν". 
Πξάγκαηη, νη ρψξεο πνπ είλαη πινχζηεο ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο απέδεημαλ φηη κπνξνχλ λα 
αλαπηπρζνχλ, αθφκε θη αλ είλαη θησρέο ζε θπζηθνχο 
πφξνπο. Καη αλ ε εκπηζηνζχλε ζηελ αλάπηπμε κέζσ 
ηεο ζπζ-ζψξεπζεο ηνπ πάγηνπ θεθαιαίνπ έρεη 
ειαηησζεί, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κηα πίζηε ζηελ 
επέλδπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Γίλεηαη έκθαζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, δηφηη ε 
γλψζε ε νπνία αθνκνηψλεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο 
είλαη ε βάζε γηα ηελ επίηεπμε κηαο αχμεζεο ηεο ζπλνιη-
θήο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ γε, ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην,  
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κπνξεί λα ππφθεηληαη ζην λφκν ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο*, 
αιιά φρη θαη ε γλψζε. Ο Alfred Marshall

1 
ππνγξάκκηζε: 

"αλ θαη ε θχζε ππφθεηηαη ζην λφκν ηεο θζίλνπζαο απφ-
δνζεο, ν άλζξσπνο απμάλεη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ. 

Ζ γλψζε είλαη ε πην ηζρπξή κεραλή παξαγσγήο". 
_____________________ 

*Νόκνο θζίλνπζαο απόδνζεο ή κε αλάινγεο απόδν-

ζεο: Σχκθσλα κε ην λφκν απηφ, νη απνδφζεηο δελ κεηα-
βάιινληαη θαη πξν παληφο δελ απμάλνληαη αλαινγηθά 
πξνο ηηο θάζε θνξά ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο ησλ 
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Σε θάζε δειαδή παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία φηαλ απμάλεηαη ε πνζφηεηα ελφο κεηαβιεηνχ 
ζπληειεζηή (πρ. εξγαζίαο), θαη νη ππφινηπνη ζπληειεζηέο 
θαη ε ηερλνινγία παξακέλνπλ ζηαζεξνί, ε απφδνζε ηνπ 
κεηαβιεηνχ ζπληειεζηή εθθξαζκέλε ζε πξντφλ κεηά 
απφ έλα νξηζκέλν ζεκείν αξρίδεη λα κεηψλεηαη θαη ηέινο 
γίλεηαη αξλεηηθή. 

1 Alfred Marshall:Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζεκειησηέο 
ηεο Σρνιήο ησλ Άγγισλ λενθιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ 
θαη πξψηνο πξχηαλεο (1877-1881) ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 
Θνιιεγίνπ ζην Κπξίζηνι (Ινλδίλν 1842 – Θέηκπξηηδ, 
Αγγιία, 1924). Γηεηέιεζε θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην 
ηνπ Θέηκπξηηδ (1885-1908). Τν θχξην έξγν ηνπ Κάξζαι, 
Αξρέο Οηθνλνκηθήο (Principles of Economics, 1890), 
ζπληζηά ηε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή 
επηζηήκε. Ζ κλεκεηψδεο απηή εξγαζία δηαθξηλφηαλ γηα 
ηελ εηζαγσγή πνιιψλ λέσλ ελλνηψλ, φπσο είλαη ε 
ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, ην πιεφλαζκα θαηαλαισηή, ε 
νηνλεί πξφζνδνο θαη ε αληηπξνζσπεπηηθή επηρείξεζε, 
έλλνηεο πνπ έπαημαλ κείδνλνο ζεκαζίαο ξφιν ζηε 

κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. 
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Όηαλ πήξε ην βξαβείν Νφκπει ν θαζεγεηήο Theodore 

Schultz
2
, ηφληζε φηη, αλ θαη ε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο  

έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, "νη απνθαζηζηηθνί παξάγν-
ληεο παξαγσγήο, φζνλ αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο επεκε-
ξίαο ησλ θησρψλ αλζξψπσλ, δελ είλαη ν ρψξνο, ε ελέξ-
γεηα θαη ε ζνδεηά ηεο γεο. Ο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο 
είλαη ε βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ". Σνλί-
δνληαο ηελ νηθνλνκηθή αμία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 
ζπλέδεζε ηηο θαιέο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο κε ηελ 
επέλδπζε ζηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ αλάπηπμε κπνξεί λα εξκελεπζεί σο κία γεληθεπ-
κέλε δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, φπνπ ε 
επέλδπζε ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο είλαη ην θεληξηθφ 
ζηνηρείν. Ζ θαηαλνκή ηεο επέλδπζεο ζε δηαθνξεηηθνχο 
ηνκείο, φπσο δηαηξνθή, πγεία, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ 
ηεζεί.  

Πξηλ εμεηάζνπκε ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
ηελ πνηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, πξέπεη λα δνχκε ην 
πξφβιεκα ηεο πιεζπζκηαθήο πίεζεο. ρεδφλ ην 95% 
ηεο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ηα επφκελα 
25 ρξφληα ζα γίλεη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σα  
_____________________ 

2 Theodore William Schultz: Ακεξηθαλφο νηθνλνκνιφ-
γνο (γελλήζεθε ην 1902) ν νπνίνο γηα ηηο κειέηεο ηνπ 
ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ «αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ» - 
κφξθσζε, ηαιέλην, ελεξγεηηθφηεηα θαη ζέιεζε - ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Λφκπει 
γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο ην 1979 (απφ θνηλνχ κε 
ηνλ Σεξ Άξζνπξ Ιηνχηο). Ζ άπνςε ηνπ Σνπιηο γηα ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε βαζίζηεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη ε 
αγξνηηθή αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο 
εθβηνκεράληζεο. 

73 / 60-61 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C113/77/628,2268/unit=1470


απνηειέζκαηα ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο πάλσ ζηελ 
πνηφηεηα ηεο πγείαο, ηεο δηαηξνθήο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, καο 
πηέδνπλ λα εκβαζχλνπκε ζηα δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα. 
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εξεπλήζνπκε εάλ ε 
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ρεηξνηεξεχεη ηελ απφιπηε 
θηψρεηα θαη ηελ θαθή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Καη 
εάλ ε απφιπηε θηψρεηα θαη ε θαθή θαηαλνκή ηνπ 
εηζνδήκαηνο ζπλεηζθέξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηα 
πςειά πνζνζηά ηεο γνληκφηεηαο. 
 

          

Δηθόλα 2.11 Ζ πνιηηηθή γηα ηελ πγεία θαη ε κέξηκλα γηα 
ην παηδί είλαη ζηνηρεία άξξεθηα, δεκέλα κε ηελ αλάπηπμε. 
 

Σα παηδηά είλαη ηα πξψηα απ' φινπο πνπ ππνθέξνπλ 
απφ ηελ έιιεηςε ή ηελ κε επάξθεηα ηεο ηξνθήο. Καη ηα 
παηδηά καδί κε ηηο κεηέξεο ηνπο ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά 
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ' απηέο ηηο πεξηνρέο ην 
1/5 ηνπ πιεζπζκνχ είλαη θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 5 
εηψλ, ηα 2/5 είλαη θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ, 
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ελψ κεηέξεο θαη παηδηά καδί απνηεινχλ πάλσ απφ ηα 
2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Σα παηδηά είλαη ε πην 
επάισηε πιεζπζκηαθή νκάδα. Ηδηαίηεξα ηξαγηθφ 
γεγνλφο απνηεινχλ νη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχληαη ή 
επηδεηλψλνληαη απφ ηελ θαθή δηαηξνθή. Ζ θαθή δηαηξν-
θή επεξεάδεη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε, ηε θπζηθή 
αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα . Ζ θηψρεηα είλαη ν 
θχξηνο παξάγνληαο αζζελεηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ πγεία πξέπεη λα έρεη ζρέζε 
κε ην πεξηβάιινλ θαη κε ηηο νηθνινγηθέο, πνιηηηζηηθέο 
θαη δηαηξνθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Όπσο θαη κε 
ηελ ηερλνινγία, ππάξρεη αλάγθε γηα κηα ζσζηή κεηα-
θνξά ηαηξηθήο γλψζεο θαη ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. Πνιιέο 
θνξέο ηα πξνγξάκκαηα πγείαο έρνπλ πξνζαλαηνιηζζεί 
πξνο έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ, 
ελψ δελ κπνξεί λα γίλεη νχηε ιφγνο γηα πξνιεπηηθή 
ηαηξηθή. Ζ ηππηθή θαη ε άηππε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 
ηφζν ζηνπο ζχγρξνλνπο, φζν θαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο 
ηνκείο, είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
αλζξψπηλσλ πφξσλ. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 
ζηελ εθπαίδεπζε σο επέλδπζε. Αλ θαη θάζε άηνκν 
ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζή ηνπ σο θαηαλαισηηθφ αγαζφ, ζα 
ήηαλ πην ζσζηφ λα ην δνχκε, απφ ηελ άπνςε ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, σο επελδπηηθφ αγαζφ. 

Δίλαη ινηπφλ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα λα θαζνξηζηεί 
ην πφζν πξέπεη λα επελδχζεη ε νηθνλνκία ζε αλζξψ-
πηλν θεθάιαην θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ην πνηα ζα 
είλαη ε ζχλζεζε απηήο ηεο επέλδπζεο. 
 

2.4.1 Δθπαίδεπζε 
 

Ο πην εχπιαζηνο παξάγνληαο ηεο παξαγσγήο, δηα-
ζέζηκνο γηα θάζε θνηλσλία θαη νηθνλνκία είλαη ν πιεζπ-
ζκφο ηεο. Ζ εθπαίδεπζε, κεηαμχ άιισλ, είλαη ην κέζν 
κε ην νπνίν έλα έζλνο γίλεηαη ηθαλφ λα κνηξαζηεί ηα 
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θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηερλνινγηθέο πξνφδνπο 
ζε παγθφζκην επίπεδν. Μία θαιά εθπαηδεπκέλε 
εξγαηηθή δχλακε είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππνζηεξίμεη 
ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη γηα λα επηηχρεη 
πξαγκαηηθή αλάπηπμε. Καλέλα θξάηνο πνπ παξακειεί 
ηελ εθπαίδεπζε δελ ζα επηηχρεη λα αλαπηπρζεί ηφζν 
γξήγνξα ή ζε ηέηνην πςειφ επίπεδν, φζν ζα ήηαλ 
δπλαηφ, αλ δηέζεηε πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξν 
αλζξψπηλν θεθάιαην. 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο 
έζλνπο κέζσ ηεο ζπζζψξεπζεο ελφο παξαγσγηθνχ 
απνζέκαηνο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη ζπλεπψο έλα 
απφ ηα ζεκειηψδε θιεηδηά ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 
Γελληέηαη ην εξψηεκα: πψο ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη ε αχμεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 
επεξεάδνπλ ην επίπεδν θαη ην ξπζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 
κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο θαη ην ξπζκφ ηεο ίδηαο ηεο 
ζπζζψξεπζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ; 

Πνιιέο ζχγρξνλεο κειέηεο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο κε πιηθήο επέλδπζεο. 
ηελ Δπξσπατθή θνηλσλία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 
εληζρχεηαη ε δηαπίζησζε φηη ε εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε απνηεινχλ ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο κηαο 
νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα νηθνλνκηθή επξσζηία θαη 
πνιηηηθή αλάπηπμε. Σα επξσπατθά θξάηε, κε δεδνκέλε 
ηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο πνηθηινκνξθία, 
έρνπλ εδψ θαη θαηξφ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην κέιινλ 
ηνπο βαζίδεηαη ζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ζηελ 
επηλνεηηθφηεηα, εθεπξεηηθφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα 
ησλ πνιηηψλ. 

Έηζη, ε Δπξψπε αλαπηχζζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 
ηεο γηα λα ζηεξίμεη κηα αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζηελ 
νπνία θπξηαξρεί ε επέλδπζε ζηα άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ είλαη ε λέα γλψζε, ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε. 
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Τπάξρνπλ ζήκεξα ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ην Ζλσ-

κέλν Βαζίιεην θαη ε νπεδία, φπνπ νη άπιεο επελδχζεηο 
έρνπλ ήδε μεπεξάζεη ηηο θπζηθέο επελδχζεηο. 

 

                 

Δηθόλα 2.12 Ζ εθπαίδεπζε πξνάγεη ηε γλψζε θαη νδεγεί 
ζηελ αλάπηπμε. 

 
Φπζηθά, ε αιιαγή απηή ζρεηηθά κε ηελ απμαλφκελε 

ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηε λέα 
επξσπατθή νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή δελ απνηειεί νχηε 
μαθληθφ νχηε επξσπατθφ θαηλφκελν. Πξφθεηηαη γηα 
πηνζέηεζε ηνπ παγθνζκίσο πιένλ απνδεθηνχ νηθνλν-
κηθνχ κνληέινπ πνπ απνθαιείηαη "Νέα Θεσξία Αλάπηπμεο" 
(New Growth Theory), ην νπνίν εμειίρζεθε θαηά ηηο 
δεθαεηίεο ηνπ '70 θαη ηνπ '80. Οη παιαηέο ζεσξίεο αλά-
πηπμεο ησλ δεθαεηηψλ '50 θαη '60 έδηλαλ έκθαζε ζηε 

ιεγφκελε θπζηθή επέλδπζε, δειαδή ζηελ επέλδπζε 
εμνπιηζκνί) θαη απέδηδαλ δεπηεξεχνληα ξφιν ζηελ 
πξφνδν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 
έξεπλαο. Σα λέα αλαπηπμηαθά κνληέια ζεσξνχλ φηη 
ζηελ θαξδηά ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ε 
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άπιε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη 
ηερληθή αιιαγή. 

Δλψ ε επέλδπζε (πνπο αλζξψπνπο ππήξμε κία 
θχξηα πεγή κεγέζπλζεο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο, ην 
ακειεηέν πνζφ ηεο αλζξψπηλεο επέλδπζεο ζηηο αλα-
πηπζζφκελεο ρψξεο έρεη ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ ηθαλφηεηα θαη ζηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ 
ζηελ πξφθιεζε ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο. Ζ αξγή 
αχμεζε ηεο γλψζεο είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ κεηνλέθηεκα 
γηα ηελ πξφνδν. Ζ πνηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο 
ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα παξάγεη παξακέλεη ρακειή, 
φηαλ ππάξρεη ιίγε γλψζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ 
είλαη δηαζέζηκνη, ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ 
παξαγσγήο πνπ είλαη δπλαηνί, ησλ απαξαίηεησλ 
δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ ππαξρφλησλ ζπλζεθψλ θαη 
επθαηξηψλ ηεο αγνξάο θαη ησλ ζεζκψλ. 

Γίλνληαο έκθαζε ζην βάξνο πνπ πξέπεη λα δνζεί 
ζηελ αλχςσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 
Γηα λα δείμεη ηε βαξχηεηα σο πξνο ην ζέκα απηφ ν 
Theodore Schultz θάλεη έλαλ ππνζεηηθφ ζπιινγηζκφ: 

"Υπνζέζηε φηη ππήξρε κία νηθνλνκία πνπ δηαζέηεη ηε γε 
θαη ην θπζηθφ αλαπαξαγσγηθφ θεθάιαην πνπ λα πεξηιακ-
βάλεη ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο παξαγσγήο πνπ θαηέρνπκε 
ηψξα ζηηο ΖΠΑ, αιιά ε νπνία ζα πξνζπαζνχζε λα ιεηη-
νπξγήζεη ππφ ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο: δελ ζα 
ππήξρε άλζξσπνο δηαζέζηκνο κε εκπεηξία πάλσ ζηε 
δνπιεηά, θαλέλαο πνπ λα είρε παηδεία, θαλέλαο πνπ λα 
είρε πιεξνθφξεζε γηα ηελ νηθνλνκία εθηφο απφ απηή 
ηνπ ηφπνπ ηνπ, ν θάζε άλζξσπνο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνο 
λα κείλεη ζηνλ ηφπν ηνπ θαη ε κέζε δηάξθεηα δσήο ησλ 
αλζξψπσλ λα ήηαλ κφλν ηα 40 ρξφληα. Σίγνπξα ε παξα-
γσγή ζα έπεθηε θαηαθφξπθα. Δίλαη βέβαην φηη ζα ππήξ-
ρε θαη ρακειφ πνηνηηθφ επίπεδν πξντφληνο θαη ππεξβνιηθή 
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αθακςία νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, κέρξη λα απμεζνχλ νη 
ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ επαξθψο". 

Αλ ππάξρεη κηθξή επέλδπζε ζην αλζξψπηλν 
θεθάιαην, ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ην επί πιένλ θπζηθφ 
θεθάιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξαγσγηθά ζα 
πεξηνξηζζεί, αθνχ ρξεηάδνληαη ηερληθνί, επαγγεικαηίεο 
θαη δηαρεηξηζηέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
ρξήζε ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ο ηχπνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
δνζεί έκθαζε είλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα 
αγλνεί ην βαζκφ αλάπηπμεο θάζε ρψξαο. Αθφκα θαη 
κέζα ζην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη αλαγθαίν 
λα κπνπλ πξνηεξαηφηεηεο γηα ηηο δηάθνξεο πηζαλέο 
κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

 

 

Δηθόλα 2.13 Ζ εθπαίδεπζε είλαη ε θαιχηεξε επέλδπζε 
γηα φιεο ηηο ρψξεο. 

 
Απφ ηελ πιεπξά ηεο επηηάρπλζεο ηεο αλάπηπμεο νη 

άκεζεο απαηηήζεηο κπνξεί λα αλαθέξνληαη κε έκθαζε 
ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε θαη ζηελ εθ-
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παίδεπζε ησλ ελειίθσλ, παξά ζ' έλα πνιχ εθηεηακέλν 
ζχζηεκα ηππηθήο εθπαίδεπζεο. ηηο αλαπηπγκέλεο 
ρψξεο, φκσο, ν γξήγνξνο ξπζκφο εθαξκνγήο λέσλ 
ηερλνινγηψλ θαη ν επίζεο γξήγνξνο ξπζκφο θνηλσληθψλ 
κεηαβνιψλ ηείλεη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ησλ εηδηθψλ 
ζηελ δηηηή παξνρή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο 
δελ κπνξεί λα είλαη ε ζπζζψξεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο 
γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πςειήο ζηάζκεο. Αληί ηεο 
εμεηδίθεπζεο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθπαίδεπζεο, 
έλα ειεχζεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 
πξνσζεί ηε γεληθή γλψζε θαη κφξθσζε, ηελ επειημία 
θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Ζ κάζεζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη ν παξαδνζηαθφο 
"κνλφδξνκνο" θαη λα κεηαθέξεηαη κφλν απφ απηνχο 
πνπ μέξνπλ ζε απηνχο πνπ δελ μέξνπλ. Αληίζεηα, ε 
θνηλσληθή κάζεζε είλαη πεξηζζφηεξν δπλακηθή ζηε 
θχζε ηεο θαη εκπεξηέρεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ 
ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη αμηνπνηείηαη ε ηεξάζηηα πνζφ-
ηεηα γλψζεο πνπ είλαη απνηέιεζκα θνηλσληθήο θιεξν-
λνκηάο θαη παξάδνζεο ζε κηα θνηλσλία. Ζ γλψζε ηεο 
κνξθήο απηήο γεθπξψλεη ηα κεγάια αλνίγκαηα πνπ 
ππάξρνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 
φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 
πγείαο θαη ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, ή ε 
εθπαίδεπζε ζε γεσινγηθά ζέκαηα θαη ε εθπαίδεπζε ζε 
ζέκαηα νηθνινγίαο. 

Ζ απζηεξή ζρεδίαζε ηεο κεηαβίβαζεο ζην αλζξψ-
πηλν δπλακηθφ πξνζρεδηαζκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ 
θαη ηθαλνηήησλ, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη είλαη κηα 
αθξηβή δηαδηθαζία πνπ ζηεξεί πφξνπο απφ άιια ζεκεία 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (γηα παξάδεηγκα ηελ 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε), πεξηνξίδεη ηελ απαηηνχκελε 
ειαζηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ 
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αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή 
Γεψξγην Φαραξφπνπιν (1985) ε δηεχξπλζε ηεο θηιε-
ιεχζεξεο εθπαίδεπζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 
είλαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηή θαη απνηειεζκαηηθή 
ζπγθξηηηθά κε ηελ απζηεξή παξαδνζηαθή ηερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 
κία πεξίνδν θπνθνξίαο πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε 
απφ εθείλε πνιιψλ άιισλ ηχπσλ ζρεκαηηζκνχ 
θεθαιαίνπ. Μπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη πεξίνδνη 
10 θαη 20 ρξφλσλ, αλάινγα κε ην πφζν δηαξθεί ε 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη 
αθφκε κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα, αλ ζπκπεξηιεθζεί 
θαη ε επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ/θαζεγεηψλ. Αλ θαη 
θάπνηεο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ζρεηηθά 
γξήγνξα, ηδηαίηεξα αλ ππάξρεη πξνεγνχκελε βάζε, ην 
εθπαηδεπηηθφ απφζεκα δελ κπνξεί λα αιιάμεη γξήγνξα. 
Απηφ απνηειεί έλα πεξηνξηζκφ ζην ζρεδηαζκφ ησλ 
επελδχζεσλ θαη απαηηεί αλαινγηθά καθξχηεξν νξίδνληα 
ζρεδηαζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο, ζε 
πξφζθαηεο ζπδεηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 
εθπαίδεπζεο ηνλίδεηαη, θαη πνιχ ζσζηά, φηη απηφ ην 
θφζηνο δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο κηζζνχο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, ηα θηίξηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ην 
θφζηνο ηνπ ρακέλνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
ζπνπδαζηή. Αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξαο απηφ ην δεχηεξν ζηνηρείν 
κπνξεί λα πνηθίιιεη ζε ζπνπδαηφηεηα. 

Ζ ηππηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο 
ηεο επέλδπζεο ζηελ εθπαίδεπζε αθνξά ηελ εθηίκεζε 
ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην 
ζπνπδαζηή. 

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν σο πξνο ηα εμσηεξηθά 
νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ 
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θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θιίκαηνο σο απνηε-
ιέζκαηνο ηεο δηεχξπλζεο ησλ νξηδφλησλ ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

                    

Δηθόλα 2.14 Ζ επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη 
πνιχ ρξφλν γηα λα απνδψζεη 
 

2.4.2 Δθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή 
κεγέζπλζε 

 
Γελ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ρσξίο λα ζπλδέζνπκε ηε 
δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηηο πεξηζζφ-
ηεξεο θνξέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή θχζε 
απηήο ηεο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε θνηλσλία 
δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηζφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή δνκή, ην εθ-παηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνθαλψο 
ζα αληηθαηνπηξίδεη απηήλ ηελ αληζφηεηα θάλνληαο 
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δηαρσξηζκνχο γηα ην πνηνο είλαη ηθαλφο λα πξνρσξήζεη. 
Δπνκέλσο ε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο 
είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο 
θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο ησλ θνηλσληψλ ζηηο 
νπνίεο αλαθέξνληαη. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηείλνπλ 
λα δηαησλίδνπλ, λα ηνλψλνπλ θαη λα αλαπαξάγνπλ απηέο 
ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. Αληίζηξνθα, κηα 
ζσζηή ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε έρεη ηε 
κεγάιε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη αληίζηνηρε θνηλσ-
ληθή θαη νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε ζην έζλνο σο ζχλνιν. 

Γηα πνιιά ρξφληα ε άπνςε φηη ε βειηίσζε ηεο 
εθπαίδεπζεο πξνσζνχζε, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 
θαζφξηδε, ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αχμεζεο ηνπ 
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) παξέκελε 
αλακθηζβήηεηε. Ζ ινγηθή απηή έκνηαδε ζσζηή. Σα 
θξάηε ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ παξνπζίαδαλ έιιεηκκα ζηε 
δηαζεζηκφηεηα εηδηθεπκέλνπ θαη εκηεηδηθεπκέλνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Δληππσζηαθέο ζηαηηζηηθέο θαη αξθεηέο πνζνηηθέο 
έξεπλεο γηα ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο νηθνλνκηθήο 
κεγέζπλζεο ζηε δχζε έδεημαλ φηη δελ ήηαλ ε αχμεζε 
ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά κάιινλ ηνπ αλζξψπηλνπ 
θεθαιαίνπ ε πξσηαξρηθή πεγή ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ 
ζηα αλεπηπγκέλα θξάηε. ηα θξάηε ηεο Αθξηθήο θα ηεο 
Αζίαο πνπ πξφζθαηα απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία 
ηνπο, ππήξμε κία άκεζε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ππν-
δνκήο, ηφζν ζε αλζξψπηλν φζν θαη ζε θπζηθφ θεθάιαην. 
Δπίζεο, ρξεηαδφηαλ κηα εγρψξηα θαηάιιειε εγεζία γηα 
ηελ πξνψζεζε ησλ θπξηφηεξσλ ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο. 
ε απηφ νθείιεηαη θαη ε γξήγνξε πνζνηηθή επέθηαζε 
ησλ εγγξαθψλ ζηελ εθπαίδεπζε αθνχ ήηαλ απφιπηα 
αλαγθαία ππφ ην θσο ηεο ζνβαξήο έιιεηςεο αλζξψ-
πηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δεθαεηίεο ην)λ 1950 θαη 1960. Καη 
φζν θαη αλ είλαη ζπρλά δχζθνιν λα ζηεξηρζεί ζηαηηζηηθά, 
θαίλεηαη θαζαξά φηη ε επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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επθαηξηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο έρεη 
ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κε ην 
λα: 

 δεκηνπξγεί έλα πην παξαγσγηθφ αλζξψπηλν 
δπλακηθφ πξνηθίδνληάο ην κε απμεκέλεο γλψζεηο 
θαη δεμηφηεηεο, 

 παξέρεη κεγαιχηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη 
απφθηεζεο εηζνδήκαηνο γηα ηνπο δαζθάινπο, 
ηνπο εξγαδφκελνπο ζη» ζρνιεία θαη ζηηο 
θαηαζθεπέο, ηνπο ηππνγξάθνπο ησλ ζρνιηθψλ 
βηβιίσλ, θαη γεληθφηεξα ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε 
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, 

 δεκηνπξγεί κία εγεηηθή ηάμε κνξθσκέλσλ γηα λα 
θαιχςνπλ ηα θελά πνπ άθεζαλ απηνί πνπ 
κεηαθηλνχληαη ζε άιιεο ρψξεο ή γηα λα θαιχςνπλ 
ηηο θελέο ζέζεηο ή απηέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε 
θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, δεκφζηεο εηαηξείεο, 
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επαγγέικαηα θαη 

 παξέρεη ην είδνο ηεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 
πνπ πξνσζεί ηνλ αιθαβεηηζκφ θαη ηηο βαζηθέο 
δεμηφηεηεο, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη ζχγρξνλεο 
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε δηαθνξεηηθέο 
κεγάιεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 
Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 
ηεο απφδνζήο ηνπο, ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εξγα-
ζηαθνχ ρψξνπ θαη ηειηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Οη αμίεο σο πξνο ηελ εξγαζία αθνξνύλ ζέκαηα 
ζηα νπνία νη εξγαδόκελνη δίλνπλ βαξύηεηα όπσο: 

 Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Αλαθέξεηαη ζην πψο 
νη άλζξσπνη αμηνινγνχλ ηε δνπιεηά ηνπο κε 
θξηηήξην ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηνπο πξνζθέξεη 
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έλα αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο 
ησλ θηινδνμηψλ ηνπο.  

 
Δηθόλα 2.15 Οη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 
είλαη βαζηθφο ζθνπφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 
 Οηθνλνκηθή ηθαλνπνίεζε. Αλαθέξεηαη ζην πψο νη 

άλζξσπνη αμηνινγνχλ ηε δνπιεηά ηνπο κε 
θξηηήξην ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ 

 Αιηξνπηζκφο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
Αλαθέξεηαη ζην πψο νη άλζξσπνη αμηνινγνχλ ηε 
δνπιεηά ηνπο κε θξηηήξην ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
ηνπο δίλεη επθαηξίεο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 
ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 Αιηξνπηζκφο ζε ζρέζε κε ηνλ εξγνδφηε. 
Αλαθέξεηαη ζην πψο νη άλζξσπνη αμηνινγνχλ ηε 
δνπιεηά ηνπο κε θξηηήξην ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
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ηνπο δίλεη επθαηξίεο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 
ζηνλ εξγνδφηε ηνπο. 

 Αλάπηπμε θαη απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 
Αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη 
αμηνινγνχλ ηε δνπιεηά ηνπο κε θξηηήξην ην βαζκφ 
ζηνλ νπνίν ηνπο πξνζθέξεη επθαηξίεο λα 
βειηηψλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 
θαη λα απνθηνχλ έηζη κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

2.5 Πιεζπζκόο θαη Αλάπηπμε 
 

Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε αλάπηπμε ησλ νηθν-
λνκηψλ ζηηο επηκέξνπο ρψξεο θαη παγθνζκίσο, είλαη νη 
θχξηεο δπλάκεηο αιιαγήο ζην ζχγρξνλν θφζκν. Καη ηα 
δχν έρνπλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, 
ηδίσο ζηελ πξφνδν ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θαη ηεο 
ηερλνινγηθήο δχλακεο, θαζψο θαη ζηελ επεμεξγαζία 
πνιηηηζηηθψλ ηξφπσλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ. Καη ηα 
δχν έρνπλ ζπλέπεηεο ζην θπζηθφ θφζκν, ζηελ πνιηηηθή 
ηάμε θαη ζηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ. Σν θαζέλα 
επίζεο επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην άιιν. 

 

2.5.1 Σν πιεζπζκηαθό πξόβιεκα 
 

Με ζχληνκνπο ππνινγηζκνχο ρξεηάζηεθαλ 4.000.000 
ρξφληα γηα λα έρεη ε γε (πεξίπνπ ζηα 1800) ην πξψην 
ηεο δηζεθαηνκκχξην αλζξψπσλ, 130 ρξφληα γηα ην 
δεχηεξν (ην 1930), 30 ρξφληα γηα 3° (ην 1960), 15 ρξφληα 
γηα ην 4ν (ην 1975) θαη κφλν 11 ή 12 ρξφληα γηα ην 5° (ην 
1986 ή 1987). Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ 
πιεζπζκνχ ήηαλ ζρεδφλ κεδέλ κεηαμχ ηνπ 1000 π.Υ. 
θαη 1750 κ.Υ., θνληά ζην 0,5% ην 1900, 1% ην 1930 θαη 
1,8% κεηαμχ, ηνπ 1960 θαη 1992. ε 34 ρψξεο ν εηήζηνο 
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ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην 1960 κέρξη ην 
1992 μεπέξαζε ην 3%. 

Κάζε ψξα πεξηζζφηεξνη απφ 10.000 άλζξσπνη 
πξνζηίζεληαη ζηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ. Κάζε βδνκάδα 
ε αχμεζε είλαη ίζε κε κία αθφκα πφιε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
Μηιάλνπ θαη θάζε ρξφλν κε έλα νιφθιεξν Μεμηθφ. Ζ 
κεγαιχηεξε αχμεζε γίλεηαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 
' απηέο ηηο ρψξεο ηηο επφκελεο ηξεηο ή ηέζζεξηο 
δεθαεηίεο αλακέλνληαη νη γελλήζεηο λα αγγίμνπλ ην 95 ή 
97% ησλ γελλήζεσλ παγθνζκίσο. Σν 1950 δχν ζηνπο 
ηξεηο αλζξψπνπο δνχζαλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 
ελψ ην 2025 ε αλαινγία ζα είλαη 5 ζηνπο 6. Ζ Νηγεξία 
κέρξη ην 2050 ζα έρεη ηφζν πιεζπζκφ, φζν έρεη ζήκεξα 
φιε ε Αθξηθή. 

 

 
Δηθόλα 2.16 Αχμεζε παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαηά νκάδεο 
ειηθηψλ, 1950-2050. (Πεγή: Ζλσκέλα Έζλε. World 

Population Prospects: The 1996 Revision) 
 
Ο παγθφζκηνο πιεζπζκφο ηψξα πιεζηάδεη ζηα 6 

δηζ. (εηθ. 2.16). Ο αξηζκφο απηφο είλαη πηζαλφ λα απμεζεί 
αθφκα θαη φηαλ νη άλζξσπνη θαη νη θπβεξλήζεηο απνθα-
ζίζνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα γηα λα ειέγμνπλ ηνλ 
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εηήζην ξπζκφ γελλήζεσλ θαη απηφ γηαηί ν κηζφο απφ ηνλ 
παγθφζκην πιεζπζκφ είλαη θάησ ησλ 24 ρξνλψλ. Οη 
δεκνγξάθνη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ παξνπζηάδνπλ ηξία 
ζελάξηα πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζρέδηα αχμεζεο 
ηνπ πιεζπζκνχ. Δπεηδή ππάξρνπλ ηφζνη πνιινί λένη 
άλζξσπνη ζηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ, αθφκα θαη αλ 
απνθαζίζνπλ μαθληθά φια ηα δεπγάξηα λα θάλνπλ 
ιηγφηεξα παηδηά θαη επνκέλσο ππάξμεη κία γξήγνξε 
επίδξαζε ζην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, ε κείσζε ηεο 
αχμεζεο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ν ζπλνιηθφο 
πιεζπζκφο θηάζεη πεξίπνπ ηα 10 δηζ. θάπνπ ζηα ηέιε 
ηνπ 21νπ αηψλα (2085). 

Δάλ δελ παξζεί θαη εθαξκνζηεί κία ζπλνιηθή 
απφθαζε γηα πεξηνξηζκφ ησλ γελλήζεσλ κέρξη ην έηνο 
2005, ψζηε λα γελληνχληαη ιηγφηεξα παηδηά νπφηε ε 
κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο ζα είλαη πην αξγή, 
ηφηε ν πιεζπζκφο ζα θηάζεη ην 2110 ηα 13 δηζ. Δπίζεο, 
εάλ ε κείσζε ησλ γελλήζεσλ αξρίζεη απφ ην 2020 θαη 
είλαη αξγή, ηφηε ν πιεζπζκφο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη 
κέρξη ην 2135 θαη ζα θηάζεη ηα 23 δηζ. 

Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη εάλ θαη πψο απηή 
ε πιεζπζκηαθή έθξεμε επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε. Αλ θαη νη δεκνγξάθνη είλαη επηθπιαθηηθνί 
ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, είλαη αλακθηζβήηεην φηη έλαο 
κεγάινο θαη ζπλερψο απμαλφκελνο πιεζπζκφο επεξε-
άδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πνιινχο ηξφπνπο θαη 
ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ρακειφ θαηά θεθαιήλ 
εηζφδεκα θαη ηελ αξγή αλάπηπμε ησλ θησρψλ ρσξψλ. 

Πάλησο γηα θαλέλα άιιν ηνκέα απφ απηνχο πνπ 
έρνπλ ζρέζε θαη επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
δελ έρνπλ γίλεη ηφζν δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο σο πξνο 
ηηο πξννπηηθέο απφ φηη γηα ηνλ ηνκέα ηεο πιεζπζκηαθήο 
αχμεζεο. Δλψ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 
θπξηαξρνχζε απαηζηνδνμία, δειαδή φηη ε κείσζε ηνπ 
ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα είλαη πνιχ αξγή, 
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ζήκεξα πην γξήγνξα απφ φηη ζα κπνξνχζε λα ζθεθζεί 
θαλείο ππάξρεη θάπνηα πξφνδνο. Σψξα θαίλεηαη φηη ν 
ξπζκφο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ έθηαζε 
ζην απφγεην ηνπ ην 1970 θαη φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ 
γελλήζεσλ ζπληειείηαη γξεγνξφηεξα απφ φηη είρε 
πξνβιεθζεί. Όκσο ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ δελ έρεη πέζεη αξθεηά, θαη έηζη νη πηέζεηο 
ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη νη πξννπηηθέο γηα ην 
πεξηβάιινλ ζπλερίδνπλ λα ρεηξνηεξεχνπλ. 
 

 
Δηθόλα 2.17 Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε επεξεάδεη ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
 

2.5.2 Πιεζπζκηαθή αύμεζε θαη νηθνλνκηθή 
κεγέζπλζε 
 
Ζ δεκνγξαθηθή πνξεία θαη δνκή, αλ θαη εδξάδεηαη ζε 
βηνινγηθή βάζε, έρεη καθξνπξφζεζκεο θνηλσληθέο επη-
δξάζεηο. Ζ γνληκφηεηα, ε αλάπηπμε, ε ζλεζηκφηεηα θαη 
ε εμ απηψλ δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο θαηά θχιν 
θαη ειηθία, θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζηελ 
θνηλσλία, γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη 
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θνηλσληθνχο ξφινπο ησλ επηκέξνπο δεκνγξαθηθά 
νκάδσλ. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, νη νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη δνκέο έρνπλ καθξνπξφζεζκεο 
δεκνγξαθηθέο ζπλέπεηεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε 
γνληκφηεηα, ηε δηακφξθσζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ 
εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, πνιχ κεγάιε 
ζεκαζία είρε ε αηζζεηή κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, ε 
νπνία αχμεζε ην φξην καθξνβηφηεηαο ζηα 70 ρξφληα 
πεξίπνπ. Κπξίσο έρνπκε κεγάιε κείσζε ζηε 
ζλεζηκφηεηα ησλ βξεθψλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ηε 
ζλεζηκφηεηα απφ κνιχλζεηο θαη απφ ζρεηηθέο αζζέλεηεο 
θαη ζηε ζλεζηκφηεηα ζηηο πφιεηο, νη νπνίεο παιαηφηεξα 
είραλ πνιχ πςειφηεξν πνζνζηφ ζαλάησλ απ' φηη ε 
χπαηζξνο. Απηή ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζπλνδεχηεθε, 
αιιά φρη ηαπηφρξνλα, απφ κία θζίλνπζα πνξεία ηεο 
γνληκφηεηαο. Σν πνζνζηφ γελλήζεσλ ειαηηψζεθε (ζηηο 
ρψξεο ηεο Δπξψπεο) απφ 30 ζηα 1000 πνπ θπκαηλφηαλ, 
ζε πνιχ πην θάησ απφ 20 ζηα 1000, κία ηάζε πνπ ήηαλ 
ην απνηέιεζκα ησλ απνθάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ νηθνγε-
λεηψλ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ θαη φρη 
θάπνησλ γελεηηθψλ αιιαγψλ ή κε εζειεκέλε αληίδξαζε 
ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ζε αιιαγέο ησλ πιηθψλ ζπλζε-
θψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ππνδειψλνπλ κία 
άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο θαη ηεο κείσζεο ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο 
γνληκφηεηαο. Παξά ηε ζρέζε απηή, παξακέλεη αθφκε 
αιεζέο φηη ε ρξνληθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνξείαο ηεο 
ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο γνληκφηεηαο κε ηε ζχγρξνλε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ ηαπηίδεηαη. ε πνιιέο 
Δπξσπατθέο ρψξεο ηα πνζνζηά ησλ ζαλάησλ 
κεηψζεθαλ ην 18° αηψλα θαη έθηαζαλ πεξί-πνπ 20 ζηα 
1000 θαηά ην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα - πνπ 
πξνεγήζεθε πνιιέο δεθαεηίεο ηεο έλαξμεο ηεο 
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ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Αληίζεηα, ζε άιιεο 
ρψξεο δελ ππήξμε ζεκαληηθή πηψζε ησλ πνζνζηψλ 
ησλ ζαλάησλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηε 
κεγαιχηεξε κείσζε λα ζεκεηψλεηαη ζηνλ παξφληα 
αηψλα – αξθεηέο δεθαεηίεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Ζ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλακθίβνια 
έδσζε επθαηξίεο γηα ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη 
αλέβαζε ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ρακειφ-
ηεξε γνληκφηεηα. Αιιά νη επθαηξίεο δελ ήηαλ ρσξίο 
εκπφδηα, νχηε ήηαλ ηφζν θπξίαξρα ηα θίλεηξα θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο πνξείαο πξνο ηε 
βηνκεραλνπνίεζε, ψζηε λα δψζνπλ κηα απάληεζε ζηηο 
δεκνγξαθηθέο ηάζεηο. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ 
πξντφληνο πνπ ζπλδπάζζεθε κε ηα πςειά πνζνζηά ηεο 
πιεζπζκηαθήο αχμεζεο, ήηαλ ηαρεία ε αχμεζε ηεο γλψζεο 
ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ 
ζηε παξαγσγηθή ηερλνινγία. Ζ δηεχξπλζε ηεο γλψζεο 
ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο θχζεο θαη ε εθεχξεζε λέσλ 
εξγαιείσλ δηεπθφιπλαλ λέεο αλαθαιχςεηο πνπ νδήγεζαλ 
ζε πεξαηηέξσ εθαξκνγέο. Οη αιιεινξνθνδνηνχκελεο 
επηδξάζεηο κεηαμχ αλαθαιχςεσλ, εθεπξέζεσλ, λεσηε-
ξηζκψλ, εθαξκνγψλ, πεξαηηέξσ κάζεζεο, πεξηζζφηεξσλ 
αλαθαιχςεσλ θιπ. επέηξεςαλ ηε ζπλερή εμέιημε πξνο 
πςειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο. Αιιά ν θξίθνο θιεηδί 
ζ' απηή ηελ αιπζίδα ήηαλ ε καδηθή εθαξκνγή 
θαηλνηνκηψλ γηα επξεία ρξήζε ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία - πνπ ζήκαλε φηη ε γλψζε νδεγήζεθε πξνο 
ρξήζηκα κέζα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε παξνρή αγαζψλ 
γηα ηειηθή θαηαλάισζε. Απηφ νδήγεζε ζε γξήγνξεο 
αιιαγέο ηελ παξαγσγηθή δνκή ηεο ρψξαο πνπ κεηέρεη 
ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε επαθφινπζεο 
αιιαγέο ζηα επαγγέικαηα θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή 
ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Δηθόλα 2.18 Καθξνβηφηεηα (άλδξεο / γπλαίθεο), 1990-
1995, ζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 
(Πεγή: Ζλσκέλα Έζλε. World Population Monitoring:1998) 
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Οη γξήγνξεο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δνκή, ε 
εκθάληζε κεγάιεο θιίκαθαο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ 
θαη νηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αχμεζε ησλ εθπαη-
δεπηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ νκάδσλ 
ηνπ πιεζπζκνχ είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην ρψξν 
παξακνλήο ηνπ πιεζπζκνχ. Οδήγεζαλ ζε εζσηεξηθή 
κεηαλάζηεπζε, ζηνλ επεξεαζκφ ηεο δηακφξθσζεο ηεο 
νηθνγέλεηαο θαη ζε αιιαγέο ζηνλ ηππηθφ θχθιν ηεο δσήο 
ελφο αηφκνπ ή κηαο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο. 

 

 
Δηθόλα 2.19 Πνξεία παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο, γνληκφηεηαο 
θαη καθξνβηφηεηαο (άλδξεο/γπλαίθεο) ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 1950-2000.  
Οη ππνινγηζκνί σο πξνο ηνπο ξπζκνχο έρνπλ γίλεη κε 
βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 1950.  
(Πεγή: Ζλσκέλα Έζλε. DemographicIndicators 1950-
2050. The 1996 Revision). 
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ε φ,ηη αθνξά ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ν Dennis 
Hodgson (1988) αλαγλσξίδεη ηξεηο ζρνιέο ζθέςεο 
ζρεηηθά κε ηε ζρέζε πιεζπζκνχ θαη αλάπηπμεο κε 
ζεηξά εκθάληζεο κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ηηο 
ραξαθηήξηζε σο εμήο: 

 Ζ "ζεσξία ηεο δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο" ππν-
ζηεξίδεη φηη ε εθβηνκεράληζε είλαη απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ πηψζε ηεο γνληκφηεηαο. Ζ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη θαηαξρήλ έλαο 
παξάγνληαο επηηάρπλζεο ηεο πιεζπζκηαθήο 
αχμεζεο. Απηή ε ζρέζε κεηψλεη πεξηζηαζηαθά ηε 
δπλαηφηεηα γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηά θεθαιήλ 
επεκεξίαο, εθφζνλ νη απμήζεηο ζηε ζπλνιηθή 
παξαγσγή αληηζηαζκίδνληαη ελ κέξεη απφ ηηο 
απμήζεηο ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ. Αξγά ή 
γξήγνξα, φκσο, νη πιεζπζκηαθέο ηάζεηο 
αληηζηξέθνληαη, θαζψο ε πηψζε ηεο γνληκφηεηαο 
εκθαλίδεηαη θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ θεη 
θαη πέξα πξνρσξεί αλεκπφδηζηε. 

 Ζ "νξζφδνμε δεκνγξαθηθή ζεσξία" ππνζηεξίδεη 
φηη νη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαζνξίδνπλ ηηο νηθν-
λνκηθέο ηάζεηο θαη ζεσξεί ηε γξήγνξε πιεζπζκη-
αθή αχμεζε σο αηηία ζπλέρηζεο ηεο ππαλάπηπμεο. 
Ζ κείσζε ηεο γνληκφηεηαο είλαη έλαο ηξφπνο πνπ 
δηεπθνιχλεη ηελ αιιαγή ησλ δνκψλ. Ζ έθβαζε 
πνπ αλακέλεηαη απφ ηε κεηαβαηηθή ζεσξία, δελ 
εμαζθαιίδεηαη. Έηζη νη κεηψζεηο ζηε γνληκφηεηα 
πξέπεη λα πξνθιεζνχλ απφ θξαηηθή παξέκβαζε, 
αθφκε θαη κε εμαλαγθαζκφ.  

 Ζ "αλαζεσξεκέλε δεκνγξαθηθή ζεσξία" ππν-
ζηεξίδεη φηη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλα 
νπδέηεξν θαηλφκελν ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε, ή ίζσο είλαη αθφκα θαη ππέξ απηήο. Οη 
άλζξσπνη πνπ ςάρλνπλ ηξφπνπο γηα λα επηηαρχ-
λνπλ ηελ αλάπηπμε πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηηο 
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αηηίεο ηεο θαζπζηέξεζεο φρη ζηελ αχμεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ, αιιά ζηελ θαθή νηθνλνκηθή νξγά-
λσζε ή ζηελ πνιηηηθή αζηάζεηα. Πξνρσξψληαο 
αθφκε πα-ξαπέξα, κε βάζε απηή ηε ινγηθή, ζα 
πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, 
αθνχ είλαη θίλεηξν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

 

Δηθόλα 2.20 Ζ ξαγδαία αχμεζε πιεζπζκνχ είλαη ραξα-

θηεξηζηηθφ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 
 
Όια απηά ζπλεγνξνχλ ζην λα δερζνχκε κία κέζε 

νδφ κεηαμχ ηεο άθξηηεο απνδνρήο θαη ηεο απφιπηεο 
απφξξηςεο ησλ ζπζρεηηζκψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε 
βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο. Ζ 
κεηαβαηηθή ζεσξία κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ έιιεηςε 
ζρέζεο ή αθφκε θαη ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο πιεζπ-
ζκηαθήο αχμεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 
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2.5.3 Πιεζπζκηαθή αύμεζε θαη πεξηβάιινλ 
 

Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηε-
ξηφηεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή 
κεγέζπλζε είλαη νη δχν θχξηεο αηηίεο πνπ εξεπλψληαη γηα 
ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ην ζέκα ζην νπνίν 
αλαθεξφκαζηε, δειαδή ζηελ επίδξαζε ηεο αχμεζεο 
ηνπ πιεζπζκνχ ζην πεξηβάιινλ, δελ είλαη ηέηνην ψζηε 
νη εξεπλεηέο λα έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα ειεγρφκελνπ 
πεηξακαηηζκνχ. Αληίζεηα, πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 
εξκελεχζνπλ θπζηθά θαηλφκελα ρξεζηκνπνηψληαο 
εξεπλεηηθέο κεζφδνπο. 

Ό,ηη μέξνπκε πξνο ην παξφλ ππνζηεξίδεη ηε ζέζε 
φηη ε πιεζπζκηαθή αχμεζε ζπλέβαιε θαη ζπκβάιιεη ζε 
κία πνηθηιία πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ. Απηέο αλακ-
θίβνια πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, 
ηδηαίηεξα ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ, ηε δηάβξσζε ηνπ εδά-
θνπο θαη ηελ ππνβάζκηζε ζε θάπνηεο θξίζηκεο πεξηνρέο, 
θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο θάησ απφ ηε αράξα, 
θαη ηελ απψιεηα θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ. Όζνη 
ππνζηεξίδνπλ φηη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπλέβαιε 
ζηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 
εδάθνπο θαη ζηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζηεξίδνπλ 
ηελ άπνςή ηνπο ζηελ νπζηαζηηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ 
γηα ηξνθή. Γηα λα επηβηψζνπλ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, 
πξέπεη λα παξαρζεί πεξηζζφηεξε ηξνθή. Γηα λα παξαρζεί 
πεξηζζφηεξε ηξνθή απαηηνχληαη πεξηζζφηεξνη πφξνη. 
Κάπνηνη απ' απηνχο ηνπο πφξνπο - νη πην ζεκαληηθνί 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα - είλαη ε εξγαζία αλδξψλ θαη 
γπλαηθψλ. Άιινη πφξνη απαξαίηεηνη γηα ηελ παξαγσγή 
ηξνθήο είλαη ε γε θαη ην λεξφ. Με πεξηζζφηεξνπο 
αλζξψπνπο, νη πην πνιινί απ' απηνχο ηνπο πφξνπο ζα 
αθηεξσζνχλ ζηελ παξαγσγή ηξνθήο θαη νη ιηγφηεξνη ζα 
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παξακείλνπλ ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ή ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο. 

Οη κνξθέο ρξήζεο ηεο γεο έρνπλ αιιάμεη ππεξβν-
ιηθά, θαζψο απμήζεθε ν πιεζπζκφο. Γάζε πνπ θάιππηαλ 
φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε ην 900 κ.Υ. είραλ εμαθαληζζεί 
κέρξη ην 1900. Μεηαηξάπεθαλ αξρηθά ζε αγξνηεκάρηα 
θαη ιηβάδηα πξνθεηκέλνπ λα ηξαθεί ν απμαλφκελνο 
πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο. Μηα παξφκνηα δηαδηθαζία 
ιακβάλεη ρψξα ζε πην πηεζκέλε ρξνληθή θιίκαθα ζηηο 
πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζήκεξα. Έηζη 
16.000.000 km2 ηξνπηθνχ δάζνπο κεηψζεθαλ ζε 
8.000.000 km2 ηηο ηειεπηαίεο 4 δεθαεηίεο ζχκθσλα κε  

 

 

Δηθόλα 2.21 Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε ζπλέβαιε 
θαζνξηζηηθά ζην θφςηκν ησλ δαζψλ θαη ηε δηάβξσζε ηνπ 
εδάθνπο ζε ηεξάζηηεο εθηάζεηο 
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ηνλ Norman Myers. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 
θαηαζηξνθήο ησλ δαζψλ είλαη ε θαηαπάηεζε απφ 
θαιιηεξγεηέο. Δπνκέλσο ππάξρεη ζαθψο ζρέζε ρξνληθή 
κεηαμχ ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο θαη ηεο απψιεηαο 
ησλ δαζψλ, φπσο ππάξρεη θαη κία ζρέζε κε ην ρψξν. 

ηε παξαδνζηαθή δπηηθή ζθέςε, ν πνιηηηζκφο ήξζε 
κε ην θφςηκν ησλ δαζψλ γηα κφληκε θαιιηέξγεηα. Ζ 
κεηαηξνπή ησλ δαζψλ θαη ησλ ειψλ ζε θαιιηεξγήζηκε 
γε ζηελ Δπξψπε αθνινπζήζεθε απφ ζπληήξεζε ή θαη 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο. 

Ζ θαηάζηαζε είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή ζηηο ηξνπηθέο 
πεξηνρέο. Ο πιεζπζκφο απμάλεηαη θαηά 2-3% ην ρξφλν, 
αληί ηνπ ιηγφηεξν απφ 1% ην ρξφλν, πνζνζηφ πνπ ήηαλ 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δπξψπεο ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαβν-
ιήο ηνπ ηνπίνπ ηεο. Απηφο ν αξγφηεξνο ξπζκφο ζηελ 
Δπξψπε επέηξεςε ηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 
πξαθηηθψλ πνπ ζηφρεπαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. 
Δπη-πιένλ , ε γεσξγία γηα παξαγσγή ηξνθήο δελ είλαη 
ηφζν δεθηηθή ηεο εληαηηθνπνίεζεο ζηηο ηξνπηθέο 
πεξηνρέο δηφηη ην έδαθνο αληαπνθξίλεηαη ιηγφηεξν ζε 
επηπιένλ εθαξκν-γέο ιηπαζκάησλ θαη ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ιείπεη ην θεθάιαην πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεην 
γηα ηελ γεσξγηθή εληαηηθνπνίεζε. Σν απνηέιεζκα ηεο 
αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη 
ζπρλά ε θαηάιεςε λέαο γεο, παξά ε εληαηηθνπνίεζε 
ηεο παξαγσγήο πάλσ ζε παιαηά γε. πρλά απηή ε λέα 
γε βξίζθεηαη ζε νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο ηδηαίηεξα 
επάισηεο ζηε κφληκε ππνβάζκηζε, αιιά θαη ε παιαηά 
γε είλαη επίζεο πην επάισηε ζε ππνβάζκηζε ζηηο ηξν-
πηθέο πεξηνρέο εμαηηίαο εδαθηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ 
ζπλζεθψλ. Σα ζπλδπαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο επέθηαζεο 
θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο, φπσο εθηηκψληαη απφ ην 
Παγθφζκην Ηλζηηηνχην Πεγψλ (World Resources Institute, 
1993) είλαη φηη νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ αθαη-
ξέζεη γχξσ ζην 15% ηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα απφ ην 
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έδαθνο. Γχξσ ζηα 70000 km2 γεσξγηθήο γεο εγθαηαιεί-
πνληαη θάζε ρξφλν εμαηηίαο ηεο εμάληιεζεο ησλ εδαθψλ. 

Οη εηδηθνί έρνπλ πηνζεηήζεη, φπσο ήδε έρνπκε αλα-
θέξεη, ηνλ φξν αεηθνξία ζε κία πξνζπάζεηα λα μεθαζα-
ξίζνπλ ηελ επηζπκεηή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο 
κεγέζπλζεο αθελφο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 
αθεηέξνπ. Δίλαη πξνθαλέο ην γεγνλφο φηη ε κειινληηθή 
αχμεζε θαη ε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο εμαξηψληαη 
άκεζα απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ βάζε 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ κίαο ρψξαο θαη ε πνηφηεηα ηνπ 
αέξα ηεο, ηνπ λεξνχ θαη ηεο γεο, αληηπξνζσπεχεη κία 
θνηλή θιεξνλνκηά γηα φιεο ηηο γελεέο. Δίλαη ινηπφλ 
ζεκαληηθφ νη ζρεδηαζηέο ηεο αλάπηπμεο λα ελζσκα-

ηψζνπλ θάπνηα κνξθή πεξηβαιινληηθνχ ππνινγηζκνχ 
ζηηο απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε 
δηαηήξεζε ή ε απψιεηα πνιχηηκσλ πεξηβαιινληηθψλ 
πφξσλ πξέπεη λα απνηππσζνχλ ζε εθηηκήζεηο 
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλζξψπηλεο επεκεξίαο. 
Δλαιιαθηηθά νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο πξέπεη λα 
ζέηνπλ σο ζηφρν λα κελ ππάξρεη θαζαξή απψιεηα 
πεξηβαιινληηθψλ θεθαιαίσλ. Με άιια ιφγηα, αλ έλαο 
πεξηβαιινληηθφο πφξνο θαηαζηξαθεί ή εμαληιεζεί ζε 
κία πεξηνρή, έλαο πφξνο ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο 
πξέπεη λα μαλαγελλεζεί αιινχ. 

Μεγάιν κέξνο ηεο αλεζπρίαο γηα ηα πεξηβαιινληηθά 
ζέκαηα πξνθχπηεη απφ ηελ αληίιεςε φηη κπνξεί λα 
θηάζνπκε ζ' έλα νξηαθφ αξηζκφ αηφκσλ ησλ νπνίσλ νη 
αλάγθεο ζα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηνπο πεπεξα-
ζκέλνπο πφξνπο ηεο γεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη αιεζέο, 
κπνξεί θαη φρη κε δεδνκέλε ηε δπλαηφηεηα γηα λέεο 
ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, αιιά είλαη μεθάζαξν φηη ε 
ζπλέρηζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 
ππνβάζκηζεο ζα βάιεη ζε πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν ηε 
δπλαηφηεηα ηεο ζεκεξηλήο θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ 
λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Μία κείσζε ησλ 
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πνζνζηψλ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα επηβξάδπλε ηελ 
φμπλζε πνιιψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Όκσο, 
ηα πνζνζηά θαη ε δηαρξνληθή πνξεία ηεο πηψζεο ηεο 
γνληκφηεηαο θαη εμ απηνχ ην ηειηθφ κέγεζνο ηνπ 
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ζα εμαξηεζεί θαηά πνιχ απφ 
ηε δέζκεπζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
νηθνλνκηθέο θαη ζεζκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα ζπκβάινπλ 
ζηε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο. 

 

 
Δηθόλα 2.22 Οη επελδχζεηο ζε αληηξξππαληηθή 
ηερλνινγία είλαη κεγάιεο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο  
 

Καζψο ν ζπλνιηθφο παγθφζκηνο πιεζπζκφο 
απμάλεηαη θαη ηα εηζνδήκαηα αλεβαίλνπλ, ε θαζαξή 
παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε είλαη πηζαλφ 
λα ρεηξνηεξεχζεη. Θα είλαη αλαγθαίεο θάπνηεο ζνβαξέο 
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παξεκβάζεηο ψζηε λα επηηεπρζεί αεηθφξνο αλάπηπμε 
παγθνζκίσο. Πνιιέο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζα απαηηήζνπλ 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε αληηξξππαληηθή ηερλνινγία 
θαη ζε νξζνινγηθή δηαρείξηζε πφξσλ πνπ ζα ζεκαίλνπλ 
επηπιένλ θφζηνο. Όζν πην θησρή είλαη κία ρψξα ηφζν 
πην δχζθνιν ζα είλαη λα απνξξνθήζεη ην νηθνλνκηθφ 
θφζηνο γηα ηα παξαπάλσ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
ε κία νπνηαδήπνηε νηθνλνκία ην παξαγφκελν 

απνηέιεζκα (πξντφλ) πξνθχπηεη απφ κηα δηαδηθαζία 
πνπ απαηηεί ηελ εηζαγσγή δηάθνξσλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ 
αχμεζε ηνπ πξντφληνο απαηηείηαη είηε ε αχμεζε ηεο 
πνζφηεηαο ησλ εηζξνψλ, είηε ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο 
ηνπο. Με άιια ιφγηα πξέπεη λα απμεζνχλ νη πνζφηεηεο 
ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, δειαδή ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ, ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ αιιά 
ηαπηφρξνλα θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ή νη πθηζηά-
κελεο πνζφηεηεο απηψλ πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 
παξαγσγηθέο. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ αγαζψλ πνπ κηα ρψξα είλαη 

ηθαλή λα παξάγεη κπνξεί λα απεηθνληζζεί ζηελ θακπχιε 
παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ. Ζ θακπχιε απηή απεηθνλίδεη, 
ζε γξαθηθή κνξθή, ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο 
αγαζψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ κηα θνηλσλία 
πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ζπγθεθξηκέλνπο θαη φρη 
απεξηφξηζηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Δάλ ε ηθαλφηεηα κηαο 
ρψξαο λα παξάγεη αγαζά θαη ππεξεζίεο απμεζεί, ηφηε ε 
θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ζα κεηαθηλεζεί 
πξνο ηα έμσ δεμηά. Ζ θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαην-
ηήησλ κπνξεί επίζεο λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα κέζα 
αξηζηεξά, εάλ ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο 
κεησζεί. 

Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη κηα ζπζρέηηζε ησλ 
εηζξνψλ κε ηηο εθξνέο ελφο παξαγσγηθνχ κεραληζκνχ. 

Απεηθνλίδεη ηελ ηερλνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ 
κε ηα νπνία ηξνθνδνηείηαη ε παξαγσγηθή κεραλή (κε ηε 
κνξθή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εηζαγφκελσλ παξαγσγηθψλ 
ζπληειεζηψλ) θαη ηνπ ηη επηζηξέθεηαη κε ηε κνξθή ηνπ 
πξντφληνο. 
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Γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή θάζε επηρείξεζε 
ζηελ παξαγσγή ηεο ζα πξέπεη λα παίξλεη ηξηψλ δηαθν-
ξεηηθψλ ηχπσλ απνθάζεηο: (α) πφζν θαιχηεξα ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, (β) ηη 
θαηλνχξγην θεθάιαην ζα δηαζέζεη θαη πνηα θαηλνχξγηα 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα δηαιέμεη ζην πιαίζην ηεο 

ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο θαη (γ) ηη ζα πξάμεη γηα λα 
ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Οη βαζηθνί παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο είλαη νη θπζηθνί 
πφξνη, ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην. Ζ ρξήζε ησλ θπζηθψλ 
πφξσλ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απαηηεί 
ηε ζπκκεηνρή θαη εθαξκνγή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληε-
ιεζηψλ ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο θαη ζπλήζσο ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

Ζ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 
θαη ζπλεπψο ε αχμεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ε 
ηερλνινγηθή πξφνδνο είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξά-
γνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

Ζ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ γίλεηαη φηαλ θάπνην 
πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο απνηακηεχεηαη 
θαη επελδχεηαη, ψζηε λα απμεζεί κειινληηθά ην πξντφλ 
θαη ην εηζφδεκα. Νέα εξγνζηάζηα, κεραλέο, εμνπιηζκφο 
θαη πιηθφ απμάλνπλ ην θπζηθφ απφζεκα θεθαιαίνπ ελφο 
θξάηνπο θαη θαηαθέξλνπλ λα επηηχρνπλ απμεκέλα επίπεδα 
πξντφληνο. Απηέο νη άκεζα παξαγσγηθέο επελδχζεηο 
βνεζνχληαη απφ επελδχζεηο πνπ είλαη γλσζηέο σο 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππνδνκή - δξφκνη, ειεθηξηζκφο, 
χδξεπζε θαη απνρέηεπζε, επηθνηλσλίεο - ε νπνία παξέρεη 
θαη ελζσκαηψλεη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 
επέλδπζε ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο κπνξεί λα 
βειηηψζεη ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη ζπλεπψο έρνπλ ην ίδην 
ή αθφκα θαη πεξηζζφηεξν δπλακηθφ απνηέιεζκα ζηελ 
παξαγσγή, φπσο ζα είρε κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
αλζξψπσλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ παξαγσγή. 
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Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ζπλδεφκελε κε 
απηήλ αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη παξαδν-
ζηαθά ζεσξεζεί σο έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο ζηελ 
πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Οη πεξηζζφ-
ηεξνη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη είλαη νη αλζξψπηλνη πφξνη 
ελφο θξάηνπο θαη φρη ην θεθάιαην ηνπ ή νη θπζηθνί ηνπ 
πφξνη, πνπ ηειηθά ραξαθηεξίδνπλ ηε θχζε θαη ην ξπζκφ 
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

Δλψ ε επέλδπζε ζηνπο αλζξψπνπο ππήξμε κία θχξηα 
πεγή κεγέζπλζεο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο, ην ακειεηέν 
πνζφ ηεο αλζξψπηλεο επέλδπζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο έρεη ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηθαλφ-
ηεηα θαη ζηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 
πξφθιεζε ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο. 

Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 
θαη ε αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ ζηηο επηκέξνπο ρψξεο 
θαη παγθνζκίσο, είλαη νη θχξηεο δπλάκεηο αιιαγήο ζην 
ζχγρξνλν θφζκν. Αλ θαη νη δεκνγξάθνη είλαη επηθπια-
θηηθνί ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, είλαη αλακθηζβήηεην 
φηη έλαο κεγάινο θαη ζπλερψο απμαλφκελνο πιεζπζκφο 
επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πνιινχο ηξφπνπο 
θαη ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ρακειφ θαηά θεθα-
ιήλ εηζφδεκα θαη ηελ αξγή αλάπηπμε ησλ θησρψλ 
ρσξψλ. 

Δπίζεο, ε πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη ε νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή 
κεγέζπλζε είλαη νη δχν θχξηεο αηηίεο πνπ εξεπλψληαη γηα 
ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Οη κνξθέο ρξήζεο ηεο γεο έρνπλ αιιάμεη ππεξβνιηθά 
θαζψο απμήζεθε ν πιεζπζκφο. 

Καζψο ν ζπλνιηθφο παγθφζκηνο πιεζπζκφο απμά-
λεηαη θαη ηα εηζνδήκαηα αλεβαίλνπλ, ε θαζαξή παγθφζκηα 
πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε είλαη πηζαλφ λα ρεηξνηε-
ξεχζεη. Θα είλαη αλαγθαίεο θάπνηεο ζνβαξέο παξεκβάζεηο 
ψζηε λα επηηεπρζεί αεηθφξνο αλάπηπμε παγθνζκίσο. 
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Πνιιέο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζα απαηηήζνπλ ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζε αληηξξππαληηθή ηερλνινγία θαη ζε νξζν-
ινγηθή δηαρείξηζε πφξσλ πνπ ζα ζεκαίλνπλ επηπιένλ 
θφζηνο. Όζν πην θησρή είλαη κία ρψξα ηφζν πην δχζθν-
ιν ζα είλαη λα απνξξνθήζεη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα 
ηα παξαπάλσ. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

1. Ση είλαη ε θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηη 
ζεκαίλνπλ ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζ' απηή 
ζην παξάδεηγκα ηεο "πξσηφγνλεο θνηλσλίαο"; 

2. Ση ζεκαίλεη έλα ζεκείν ρ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 
εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ; 

3. Ση είλαη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο θαη ηη απεηθνλίδεη; 
4. Με δεδνκέλν φηη ε παξαγσγή είλαη κηα ζπλερήο ξνή, 

ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε γηα παξάδεηγκα φηη ε 
παξαγσγή απμήζεθε απφ 100 ζε 101 κνλάδεο; 

5. Πνηα ηα είδε ησλ απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα παίξλεη 
κηα επηρείξεζε; 

6. Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη πψο 
απηή επηδξά ζηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο; 

7. Ση είλαη αεηθφξνο αλάπηπμε; 
8. Πνηνη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο κηαο θνηλσλίαο; 
9. Πφηε έρνκε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ζε ηη 

ζπλίζηαηαη απηή; 
10. Δίλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή ε επίδξαζε ηεο γξήγνξεο 

αχμεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ νηθνλνκηθή 
πξφνδν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ; 

11. Πνηα ε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ 
αλάπηπμε; 

12. Πνηα είλαη ε επηθξαηνχζα άπνςε ζηελ Δπξψπε 
ζρεηηθά κε ηηο ιεγφκελεο άπιεο επελδχζεηο θαη ζε ηη 
ζπλίζηαληαη απηέο; 

13. Πνηνο είλαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο απφδνζεο 
ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε; 

14. Πψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέ-
ζπλζε ε επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ; 

15. Πνηα ηα ελδερφκελα ζελάξηα πνπ βαζίδνληαη ζε 
δηαθνξεηηθά ζρέδηα αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ; 

16. Πνηα ήηαλ ε πνξεία ηεο κείσζεο ηεο ζλεζηκφηεηαο 
θαη ηεο γνληκφηεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο; 
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