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Εισαγωγή 
 

Ο ρόλος του κατακεφαλήν εισοδήματος ήταν ανέκαθεν σημαντικός στην 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε μία οικονομία. Ωστόσο οι μηχανισμοί 

με τους οποίους επηρεάζει την οικονομία μιας χώρας αποτελούσαν πάντα 

πεδίο αντιπαράθεσης και διαφορετικών απόψεων. Σε αυτήν την εργασία 

αναλύεται η επίδραση του κατακεφαλήν εισοδήματος πάνω σε κοινωνικούς 

δείκτες που προσπαθούν να μετρήσουν τις δυνατότητες που έχουν οι 

άνθρωποι να ζήσουν όπως επιθυμούν. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κατακεφαλήν εισόδημα ως δείκτης 

οικονομικής ανάπτυξης. Αρχικά, η οικονομική μεγέθυνση ταυτιζόταν με την 

οικονομική ανάπτυξη, όμως σταδιακά έγιναν προφανείς οι ανεπάρκειες του 

κατακεφαλήν ΑΕΠ με αποτέλεσμα οι οικονομολόγοι να στραφούν σε 

κοινωνικούς δείκτες. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται μια διαφορετική έννοια της 

ανάπτυξης, η ανθρώπινη ανάπτυξη. Αυτή η προσέγγιση αντιμετωπίζει τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σαν τελικό σκοπό της 

ανάπτυξης και όχι σα μέσο για υψηλότερη παραγωγικότητα. Σε αυτό το 

θεωρητικό πλαίσιο ερευνάται ο ρόλος του κατακεφαλήν εισοδήματος αρχικά 

μέσα από την χρήση του ως συστατικό του HDI, ενός σύνθετου δείκτη 

ανάπτυξης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, για την πλήρη κατανόηση του ρόλου του κατακεφαλήν 

ΑΕΠ,  αναλύονται οι μηχανισμοί επίδρασής του πάνω στην ανθρώπινη 

ανάπτυξη. Μέσα από αρκετές μελέτες παρατηρείται μία θετική συσχέτιση 

μεταξύ ανθρώπινης ανάπτυξης και κατακεφαλήν εισοδήματος. Αναφέρονται 

τρεις πιθανές ερμηνείες για την θετική αυτή συσχέτιση. Μία άμεση επίδραση, 

μία έμμεση επίδραση μέσω μείωσης της απόλυτης φτώχιας και μία έμμεση 

επίδραση μέσω της χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών. Στη 

συνέχεια αναλύεται η συσχέτιση αυτή μέσα από τη δουλειά των Anand και 

Ravallion (1993) οι οποίοι χρησιμοποιώντας δεδομένα από 86 χώρες 

συμπεραίνουν ότι η οικονομική μεγέθυνση μπορεί να είναι σημαντική στην 

προώθηση της ανθρώπινης ανάπτυξης, εάν τροφοδοτήσει τις κοινωνικές 

δαπάνες για υγεία και τις προσπάθειες για μείωση της απόλυτης φτώχιας. 
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Στην τελευταία ενότητα αυτής της εργασίας παρουσιάζονται κάποιες 

προεκτάσεις του βασικού συμπεράσματος των Anand και Ravallion μέσα από 

την κριτική που ασκεί ο  H. Wall (1996). 
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Κεφάλαιο 1 

Το κατακεφαλήν εισόδημα ως δείκτης ανάπτυξης 
 

Αρχικά, η θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης ήταν απλά μία προέκταση της 

συμβατικής οικονομικής θεωρίας, η οποία εξίσωνε την ανάπτυξη με τη 

μεγέθυνση του κατακεφαλήν εισοδήματος και την εκβιομηχάνιση. 

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 αντιμετώπιζαν τη μεγέθυνση του 

κατακεφαλήν εισοδήματος ως το βασικό μέσο για τη μείωση της φτώχιας και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο Ragnar Nurkse (1952) θεώρησε τη 

συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου ως το πιο κρίσιμο εργαλείο για να 

επιταχυνθεί η ανάπτυξη και ο S. W Lewis (1955) υπογράμμισε το ρόλο της 

αποταμίευσης στην ανάπτυξη.1

Στη δεκαετία του 1970 η προσοχή στράφηκε στην άμεση μέριμνα για 

υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και διατροφής. Αυτή η μεταστροφή 

θεωρήθηκε ως κοινωνική πολιτική. Το World Development Report (1980) 

ισχυρίζεται ότι οι βελτιώσεις στην υγεία, την εκπαίδευση και τη σίτιση των 

φτωχών ήταν σημαντικές όχι μόνο ως τελικοί στόχοι, αλλά και για την 

προώθηση  της μεγέθυνσης των εισοδημάτων, περιλαμβανομένων των 

εισοδημάτων των φτωχών. 

Τη δεκαετία του 1980 υπήρξε μία ακόμα μεταβολή. Οι αναπτυσσόμενες 

χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική και την υποσαχάρια Αφρική 

δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση. Οι 

περιορισμοί στις κοινωνικές δαπάνες έγιναν πιο έντονοι. Ταυτόχρονα 

αμφισβητήθηκε η αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα 

αυτή προς τους φτωχούς. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η μεγέθυνση του κατακεφαλήν 

εισοδήματος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται η 

προσέγγιση της ανάπτυξης. Οι προσπάθειες μέτρησής της περιορίζονταν στη 

μέτρηση του κατακεφαλήν εισοδήματος. Στο κατακεφαλήν εισόδημα δινόταν 

τόσο μεγάλη έμφαση είτε επειδή θεωρήθηκε ότι η οικονομική μεγέθυνση έχει 
                                                 
1 Nurkse, Ragnar. 1952. ‘Growth in underdeveloped countries: some international aspects of 

the problem of economic development’, American Economic Review 42(2), pp. 571-83. Lewis, 

W. A. (1955). The Theory of Economic Growth, Homewood, IL, Richard D. Irwin. 
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τη δυνατότητα να μειώνει με αυτόματους μηχανισμούς τη φτώχια, ή, εάν δεν 

υπήρχε αυτόματος μηχανισμός, πίστευαν ότι οι κυβερνήσεις θα αναλάμβαναν 

αυτό το ρόλο. Ακόμα, υπήρχε η αντίληψη ότι οι κοινωνικές πτυχές της 

ανάπτυξης θα είχαν αρνητικό αποτέλεσμα αφού θα ελάττωναν τις 

αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις και τα κίνητρα για εργασία και συνεπώς τη 

μεγέθυνση. 

Παρά την προσοχή που δόθηκε στην μεγέθυνση, οι ανεπάρκειες του κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. ως ένας δείκτης της οικονομικής ανάπτυξης, ήταν προφανείς. 

Ο Pigou είχε ήδη σημειώσει ότι η οικονομική ευημερία αποτελείται όχι μόνο 

από τα κατά κεφαλήν εθνικά εισοδήματα, αλλά τόσο από την διανομή τους 

όσο και από την σταθερότητα ή την διαχρονική τους διακύμανση. Τα 

προβλήματα μέτρησης έγιναν ακόμη πιο σαφή όταν προσπάθησαν να 

μετρήσουν τις διαφορές του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. μεταξύ των χωρών. Μέρος 

του προβλήματος προκύπτει από τις πολιτικές του εμπορίου που 

δημιουργούν στρεβλώσεις στις ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οπότε 

αποτυγχάνουν να αντανακλούν την πραγματική αξία του Α.Ε.Π. Ο Colin 

(1951)2 ήταν από τους πρώτους ερευνητές που προσπάθησε να μετατρέψει 

τα εθνικά εισοδήματα χρησιμοποιώντας την έννοια της ισοδυναμίας των 

αγοραστικών δυνάμεων, το οποίο σημαίνει ότι το προϊόν της κάθε χώρας 

μετράται σε κάποιο κοινό επίπεδο τιμών, συνήθως τις διεθνείς τιμές. Με βάση 

την μεθοδολογία αυτή, οι εκτιμήσεις του Α.Ε.Π. για παράδειγμα για την Ινδία,  

πρέπει να προσαρμοστούν προς τα πάνω κατά ένα μέγεθος της τάξης του 

3,5% (Kravis et al., 1978).3 Παρόλα αυτά, οι εν λόγω προσαρμογές δεν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα της σύγκρισης του Α.Ε.Π. 

μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα, εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών 

κάποιων χωρών, απαιτούνται μεγαλύτερες δαπάνες για την ένδυση και την 

στέγη.  

Επίσης, η αποτίμηση των μη εμπορεύσιμων και των λοιπών κοινωνικών 

υπηρεσιών είναι δύσκολη. Ένας τρόπος αντιμετώπισης της δυσκολίας αυτής 

μπορεί να περιλαμβάνει την προσαρμογή του Α.Ε.Π. έτσι ώστε να αποτελέσει 

                                                 
2 Colin, C. (1951), Conditions of Economic Progress, 3

rd 
Edition, London. 

3 Kravis, I. et al. (1978), International Comparisons of Real Product and Purchasing Power, 

Baltimore and London: Johns Hopkins University Press. 
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ένα καλύτερο μέτρο κοινωνικής ευημερίας. Αυτή η μέθοδος αναφέρεται στην 

αφαίρεση από το Α.Ε.Π. ενός ποσού για αμυντικές δαπάνες και άλλων μη 

επιθυμητών αναγκών, στην προσθήκη της αξίας της σχόλης και των 

υπηρεσιών από τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ γίνεται και 

αναπροσαρμογή των δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση (Nordhaus 

and Tobin, 1972).4 Αυτές οι δαπάνες που προστέθηκαν δεν λογίζονται πλέον 

ως κατανάλωση αλλά ως ένα είδος επένδυσης. Δεδομένου, όμως, ότι το 

Α.Ε.Π. δεν αποτελεί ένα μέτρο για το επίπεδο της ευημερίας, οι όποιες 

προσπάθειες προσαρμογής του δεν προσφέρουν σημαντική βοήθεια, αλλά 

αντίθετα συμβάλλουν στην περιπλοκή της έννοιάς του (Denison, 1971).5

Η προσαρμογή του Α.Ε.Π. με τρόπο κατάλληλο ώστε να περιλαμβάνονται 

σε αυτό κάποια από τα στοιχεία των κοινωνικών δεικτών, θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις του. Αυτό σημαίνει ότι στην θέση των 

ετήσιων κατά κεφαλήν εισοδημάτων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το 

προσδόκιμο ζωής μέσω της εξέτασης των αναμενόμενων διαχρονικών 

εισοδημάτων των ατόμων. Με την σειρά τους τα καταναλωτικά οφέλη του 

αλφαβητισμού μπορούν να ερμηνευθούν από τον υπολογισμό της αξίας των 

υπηρεσιών της εκπαίδευσης ως ένα διαρκές καταναλωτικό αγαθό. Τέλος, η 

διανομή του εισοδήματος μπορεί να ερμηνευθεί εάν χρησιμοποιήσουμε την 

επικρατούσα τιμή ή την διάμεσο και όχι το μέσο εισόδημα. 

Εάν μπορούσαμε να διακρίνουμε μεταξύ αγαθών, αρνητικών και μη 

αρνητικών, θα αφαιρούσαμε από το Α.Ε.Π. όλα τα μη αρνητικά αγαθά. Οι 

προσαρμογές στο Α.Ε.Π. για λόγους αναδιανομής μπορούν να γίνουν μέσω 

της στάθμισης των διαφορετικών συστατικών του εθνικού εισοδήματος με 

βάση το ποιος το λαμβάνει. Ένας τέτοιος ορισμός θα εξάλειφε την διάκριση 

μεταξύ του εθνικού εισοδήματος και της αναδιανομής του. Οι Ahluwalia και 

Chenery (1974)6 υποστήριξαν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του Α.Ε.Π. είναι ένας 

αποπροσανατολιστικός δείκτης της ανάπτυξης, εφόσον σταθμίζεται σε μεγάλο 
                                                 
4 Nordhaus, W. and Tobin, J. (1972), “Is growth obsolete?”, in Economic Growth, New York: 

NBER, Columbia University Press. 
5 Denison, E. (1971), “Welfare measurement and the GNP”, Survey of Current Business, Vol. 

51. 
6 Ahluwalia, M. and Chenery, H. (1974), “A conceptual framework for economic analysis”, in 

Hollis Chenery et al. (eds.), Redistribution with Growth, London. 
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βαθμό από τα μερίδια των πλουσίων. Προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιου 

είδους πρόβλημα υπάρχουν δύο πιθανές εναλλακτικές. Η πρώτη εναλλακτική 

μέθοδος αναφέρεται στην ισομερή στάθμιση κάθε εκατοστημορίου του 

εισοδήματος ή ακόμη και την εισαγωγή συντελεστών στάθμισης της ανέχειας. 

Αυτοί οι συντελεστές θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην μεγέθυνση του 

εισοδήματος για το χαμηλότερο 40% του συνολικού πληθυσμού. Η δεύτερη 

εναλλακτική περιλαμβάνει την χρήση του απόλυτου εισοδήματος για το 

χαμηλότερο 40% του πληθυσμού υπό την μορφή ενός δείκτη στον οποίο οι 

πολιτικές ανάπτυξης πρέπει να σχετίζονται. Το πλεονέκτημα αυτής της 

εναλλακτικής είναι ότι μετατοπίζεται το επίκεντρο από την διανομή του 

εισοδήματος στο επίπεδο διαβίωσης των φτωχών. Από την άλλη πλευρά, τα 

μειονεκτήματα είναι ποικίλα, μεταξύ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι ότι 

αγνοείται το πρόβλημα της διανομής, δεν εμφανίζεται η προς τα κάτω 

απόκλιση των οικογενειών από το όριο της φτώχιας, όπως και ότι δεν γίνεται 

κάποια αναφορά στις βελτιώσεις που λαμβάνουν χώρα. Μία τρίτη εναλλακτική 

θα μπορούσε να αποτελέσει η στάθμιση των ατόμων με βάση το πόσο 

απέχουν από το όριο της φτώχιας, προσέγγιση η οποία συνδυάζει τις 

μεθόδους του ορίου της φτώχιας και της αναδιανομής του εισοδήματος (Sen, 

1985).  

Ένα άλλο πρόβλημα με το Α.Ε.Π. που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των 

οικονομολόγων περιλαμβάνει το μέγεθος της «παραοικονομίας», την 

οικονομική δραστηριότητα που δεν δηλώνεται φανερά στην κυβέρνηση επειδή 

όσοι εμπλέκονται με αυτή έχουν ως στόχο να αποφύγουν την φορολόγηση. 

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η 

δραστηριότητα επειδή δεν δηλώνεται σαφώς. 

Εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων παρουσιάστηκε η ανάγκη να 

βρεθούν πιο αποτελεσματικοί δείκτες για να μετρηθεί η ανάπτυξη. Μία 

μέθοδος για να μετρήσουμε βασικές ανθρώπινες ανάγκες είναι να 

αναπτύξουμε δείκτες ανθρώπινης, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης που 

καλύπτουν περιοχές και όψεις που δε μπορούν να φανούν στα περισσότερα 

μέτρα που έχουν βάση το εισόδημα. Αυτοί οι «κοινωνικοί δείκτες» όπως 

ονομάζονται επιχειρούν να μετρήσουν την ανάπτυξη της υγείας, της 

διατροφής, της στέγασης, της διανομής του εισοδήματος όπως και άλλες 

εκφάνσεις της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης μίας οικονομίας. 
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Οι κοινωνικοί δείκτες έχουν σαφή πλεονεκτήματα έναντι του απλού Α.Ε.Π. 

Θεωρητικά μιλώντας, εφόσον αποφεύγουν το πρόβλημα της ανταλλαγής και 

της αποτίμησης είναι πιο χρήσιμοι για την πραγματοποίηση συγκρίσεων 

μεταξύ των διαφόρων χωρών. Παράλληλα, εξετάζουν τόσο τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων όσο και τα αποτελέσματα 

αυτά καθαυτά, ή τουλάχιστον μία ενδιάμεση κατάσταση που είναι πιο κοντά 

στον επιδιωκόμενο στόχο. 

Ένα τελευταίο θετικό χαρακτηριστικό των δεικτών είναι ότι, ενώ το κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. ακολουθεί μία αύξουσα πορεία από τις πιο φτωχές στις πιο 

πλούσιες χώρες, κάποιοι κοινωνικοί δείκτες είναι ικανοί να συλλαμβάνουν όχι 

μόνο την οικονομική πλευρά του ζητήματος, αλλά και ένα μέρος του 

ανθρώπινου, του κοινωνικού και του πολιτιστικού κόστους, όπως και την 

φτώχια. 

Οι κοινωνικοί δείκτες όμως, παρουσιάζουν και ορισμένα μειονεκτήματα. Θα 

μπορούσαν να είναι πιο χρήσιμοι στη μεταξύ των χωρών σύγκριση  από τι 

στιγμή που αποφεύγονται οι συναλλαγές και το πρόβλημα της αξίας. Όμως η 

σύγκριση αυτών των δεικτών μεταξύ των διαφόρων χωρών ή στη διάρκεια του 

χρόνου παραμένει πολύ αδύναμη. 

Οι διαφορές που παρατηρούνται στους κοινωνικούς δείκτες μεταξύ των 

χωρών συχνά αντανακλούν στατιστικές διαφορές και διαφορές στους 

ορισμούς των δεικτών παρά πραγματικές διαφορές στην κοινωνική ανάπτυξη. 

Ακόμα, δεν υπάρχει κάποιος φανερός τρόπος να συνδυάσουμε 

διαφορετικούς κοινωνικούς δείκτες. Επομένως προβλήματα προκύπτουν στη 

αφομοίωση του περιεχομένου ενός μεγάλου αριθμού κοινωνικών δεικτών και 

σε όποια προσπάθεια να εξάγουμε γενικά συμπεράσματα. 

Τέλος, οι δείκτες γενικής ευημερίας περιορίζονται σε μία 

κοινωνικοοικονομική σφαίρα της ζωής. Οι πολιτιστικές και αστικές σφαίρες 

μένουν χωριστά. 
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Κεφάλαιο 2 

Η Έννοια της Ανθρώπινης Ανάπτυξης 
 

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε ότι η αύξηση του κατακεφαλήν 

εισοδήματος ταυτιζόταν με την έννοια της ανάπτυξης.  

Μια διαφορετική άποψη για τη έννοια της ανάπτυξης δόθηκε στο Human 

Development Report (1990), σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη ανάπτυξη  

αποτελεί το βασικό στόχο της οικονομικής μεγέθυνσης. Μία θεμελιώδης βάση 

αυτής της προσέγγισης μπορεί να βρεθεί στη μελέτη του Amartya Sen 

(1977b, 1984, 1985, 1987)., όπου αναπτύχθηκε η προσέγγιση των 

δυνατοτήτων.7

Η προσέγγιση των δυνατοτήτων είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για την 

εξέλιξη της ευημερίας και της κοινωνικής θέσης του ατόμου αλλά και το 

σχεδιασμό πολιτικών για κοινωνική αλλαγή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αξιολογήσει ένα μεγάλο εύρος της ποιότητας ζωής των ατόμων, όπως την 

ατομική ευημερία, την ανισότητα και τη φτώχια. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της προσέγγισης των δυνατοτήτων είναι η 

στόχευσή της στο τι οι άνθρωποι είναι αποτελεσματικοί να κάνουν ή να 

γίνουν, δηλαδή στις δυνατότητές τους. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις 

θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στο εισόδημα, 

στις δαπάνες, στην κατανάλωση ή στην εκπλήρωση των βασικών αναγκών. 

Η στόχευση στις δυνατότητες των ανθρώπων στην επιλογή πολιτικών 

ανάπτυξης δημιουργεί μια προφανή θεωρητική διαφοροποίηση από τις 

διάφορες πολιτικές ευημερίας. Σύμφωνα με το Sen, στην κοινωνική εξέλιξη και 

στο σχεδιασμό πολιτικής, η στόχευση πρέπει να είναι στην ποιότητα της ζωής 

                                                 
7 Sen, A. (1977), “Social Choice Theory: A Re-examination”, Econometrica, Vol. 45, No. 1, 

pp. 53-89. 

Sen, A. (1985), “Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984”, Journal of 

Philosophy, Vol. 82, No. 4, pp. 169-221. 

Sen, A. (1987), The Standard of Living, The Tanner Lectures, Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Sen, A. (1999), Development as Freedom, New York, New York: Oxford University Press.   
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των ανθρώπων και στην ύπαρξη περισσότερης ελευθερίας έτσι ώστε να 

ζήσουν τη ζωή που νομίζουν ότι αξίζουν. 

Ευημερία και ανάπτυξη πρέπει να τεθούν υπό το πρίσμα των ευκαιριών που 

δίνονται στους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν αυτά που επιθυμούν και να 

γίνουν αυτό που θέλουν. Αυτά ο Sen τα αποκαλεί «αποκτώμενες λειτουργίες» 

και περιλαμβάνουν εργασία, ξεκούραση, εκπαίδευση, το να είσαι υγιής, να 

ανήκεις σε μια κοινότητα να σε σέβονται κ.ά. Το κλειδί στην προσέγγιση των 

ικανοτήτων είναι η διάκριση μεταξύ «μέσων» και «τελικών σκοπών» της 

ευημερίας. 

Είναι προφανές ότι στη σημερινή εποχή αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους 

ως μέσα, καθώς η εξειδίκευση στην παραγωγή απαιτεί όπως ένα μεγάλο 

μέρος όσων καταναλώνουμε να παράγεται από άλλους ανθρώπους. Όμως 

δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Οφείλουμε να τοποθετούμε τον κάθε άνθρωπο 

και τις ανάγκες του στο επίκεντρο σαν τελικό σκοπό. 

Από μία άποψη η ανθρώπινη ανάπτυξη αποτελεί μέσο για υψηλότερη 

παραγωγικότητα. Από την στιγμή που ένα άτομο λαμβάνει το ενδεικνυόμενο 

επίπεδο διατροφής, υγειονομικής φροντίδας και εκπαίδευσης, τότε είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψει ένα αποδοτικό εργατικό δυναμικό που 

αποτελεί το πιο σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο μίας οικονομίας. Ο Streeten 

(1994)8 αναφέρεται σε αυτούς που επικεντρώνονται στην άποψη περί 

παραγωγικότητας ως human resource developers. 

Οι υποστηρικτές της προσέγγισης ότι ο τελικός σκοπός της οικονομικής 

ανάπτυξης είναι το τι είναι ικανοί οι άνθρωποι να κάνουν και να γίνουν 

ονομάζονται ανθρωπιστές (humanitarians). Όσοι βλέπουν την ανθρώπινη 

ανάπτυξη ως μέσο χρησιμοποιούν ως μέτρο το κατακεφαλήν εισόδημα ενώ 

σύμφωνα με τους humanitarians η ανθρώπινη ανάπτυξη αντανακλάται σε 

κοινωνικούς δείκτες, η βελτίωση των οποίων αποτελεί τελικό σκοπό. 

Η αντιμετώπιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων ως τελικό σκοπό της 

ανάπτυξης είναι η κυρίαρχη άποψη στα Human Development Reports (HDR) 

τα οποία επικεντρώθηκαν σε μία ποικιλία από κεντρικές λειτουργίες  για την 

                                                 
8  Streeten, P. (1994), “Human Development: Means and Ends”, The American Economic 

Review, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American 

Economic Association, Vol. 84, No. 2, pp. 232-237. 
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ποιότητα ζωής, όπως η αποφυγή της θνησιμότητας και η εκπαίδευση. Σε αυτό 

το πλαίσιο είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε όχι μόνο τις πραγματικές 

λειτουργίες των ανθρώπων αλλά και τις δυνατότητές τους να εκπληρώσουν 

τις επιθυμίες τους. Η εκτίμηση αυτή είναι πολύ πιο ευρεία απ’ ότι μπορεί να 

ερμηνευθεί από έναν απλό δείκτη όσο χρήσιμος και αν είναι αυτός. 

Με τη διαθεσιμότητα διαστρωματικών στοιχείων έγιναν πολλές προσπάθειες 

να κατασκευαστούν σύνθετοι δείκτες που είχαν ως σκοπό να αποδώσουν το 

επίπεδο της ανάπτυξης πιο αντιπροσωπευτικά απ’ ότι μόνο του το κατά 

κεφαλήν εισόδημα μπορεί να αποκαλύψει. 

Ο πιο δημοφιλής σύνθετος δείκτης είναι ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης 

(HDI). Ο HDI είναι ένας δείκτης που θεωρείται ως ένα τυπικό μέσο για την 

μέτρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης, μία έννοια που, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), αναφέρεται στην 

διαδικασία επέκτασης των επιλογών του ατόμου, προσφέροντάς του 

περισσότερες επιλογές- εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, εισόδημα, 

απασχόληση και άλλα. Εν τούτοις, ο βασικός στόχος του HDI είναι η 

ταξινόμηση των χωρών ανάλογα με το επίπεδο της ανθρώπινης ανάπτυξής 

τους. Αυτός ο δείκτης δημιουργήθηκε το 1990 από τον Πακιστανό 

οικονομολόγο ul Haq, με την συνεργασία του Ranis και του Desai (1991). 

O HDI είναι ένας σύνθετος δείκτης που αποτελείται από επιμέρους στοιχεία, 

τα οποία αντανακλούν τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης: την 

μακροζωία, την γνώση και την πρόσβαση στους πόρους. 

Το προσδόκιμο ζωής κατά την διάρκεια της γέννησης επιλέγεται για να 

μετρήσει την μακροζωία, η γνώση αντιπροσωπεύεται από την μέτρηση της 

εκπαιδευτικής προσήλωσης με βάση ένα σταθμισμένο άθροισμα για τον 

ρυθμό μόρφωσης των ενηλίκων και των μέσο αριθμό των ετών εκπαίδευσης, 

με την πρόσβαση στους πόρους να μετράται από ένα προσαρμοσμένο 

πραγματικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. (Rao, 1991).9

Αντί για το προσδόκιμο ζωής κατά την στιγμή της γέννησης θα 

μπορούσαμε να κάνουμε χρήση της παιδικής θνησιμότητας. Πρόκειται για 

έναν δείκτη που χρησιμοποιείται ως δηλωτικό της υγείας για δύο κυρίως 

                                                 
9 Rao, V.V.B. (1991), “Human development report 1990: review and assessment”, World 

Development, Vol. 19, No. 10, pp. 1451–1460. 
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λόγους: ο πρώτος είναι η διαθεσιμότητά του για έναν μεγάλο αριθμό ετών και 

χωρών, ενώ παράλληλα αποφεύγει και τα όποια προβλήματα ενδογένειας 

μεταξύ υγείας και μεγέθυνσης του εισοδήματος10. Από την πλευρά, καθαρά 

του τρόπου μέτρησης, τα δεδομένα για το προσδόκιμο ζωής είναι πιο έντονα 

σε σχέση με εκείνα της παιδικής θνησιμότητας. Στην πραγματικότητα, οι 

εκτιμήσεις για το προσδόκιμο ζωής που αναφέρονται στο World Development 

Report (World Bank, 1990) υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στο προσδόκιμο 

ζωής δεν προσφέρουν επιπρόσθετη πληροφόρηση πέρα από εκείνη που 

περιλαμβάνεται στις αλλαγές της παιδικής θνησιμότητας (Pritchett and 

Summers, 1996). 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες από τους οποίους 

αποτελείται ο HDI σύμφωνα με τους ορισμούς του OHE. 
Πίνακας 1: Βασικά συστατικά στοιχεία του HDI με βάση τους ορισμούς του ΟΗΕ. 

Δείκτης Μέτρο Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή Τύπος 

Μακροζωία Προσδόκιμο Ζωής 
στην Γέννηση (LE) 25 χρόνια 85 

χρόνια 
25

60
LEL −

=  

Ρυθμός 
Αλφαβητισμού  
(LR) 

0% 100% 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης  Συνδυασμένος 

Ακαθάριστος 
Ρυθμός Εγγραφής 
(CGER) 

0% 100% 

2
3

LR CGERE +
=  

Α.Ε.Π. Κατά Κεφαλήν 
Α.Ε.Π. (PPP) $100 $40,000  

10 2
2 60206

GDPG log
.

−
=

 

 

Όπου: 

 Δείκτης προσδόκιμου ζωής  25
85 25
LEL −

=
−

,  

 Δείκτης εκπαίδευσης  2 1
3 3

E ALR ER* *= + ,  

                                                 
10  Αναφορικά με την υγεία των ενηλίκων, οι αιτίες θανάτου των ενηλίκων είναι λιγότερο 

πιθανόν να μειώνονται με το εισόδημα, και μάλιστα ενδέχεται αυτές να αυξάνονται (Feachem 

et al. 1992). 
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 Δείκτης αλφαβητισμού των ενηλίκων11 0
100 0
ALRALI= −

−
,  

 Δείκτης συνολικής μόρφωσης12 0
100 0
ERGEI= −

−
, και  

 Δείκτης του Α.Ε.Π.= 100
40000 100

pcGDPlog( ) log( )
log( ) log( )

−

−
.  

 

LE είναι το προσδόκιμο ζωής την στιγμή της γέννησης, ALR είναι ο ρυθμός 

αλφαβητισμού των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, CGER είναι ο 

συνδυασμένος δείκτης εγγραφής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και GDPpc είναι το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. εκφρασμένο 

σε όρους ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης (PPP). 

Επιστρέφοντας στο κατεξοχήν περιεχόμενο του δείκτη, έχει διατυπωθεί και 

η άποψη ότι ένας ξεχωριστός δείκτης που αναφέρεται στις ελευθερίες και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό της ανθρώπινης 

ανάπτυξης. Θα πρέπει, λοιπόν, ένας Δείκτης Ελευθερίας να ενσωματωθεί 

στον HDI; Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ μίας τέτοιας προσθήκης, τα 

περισσότερα, όμως, είναι κατά μίας τέτοιας αλλαγής. Ο πιο σημαντικός λόγος 

απόρριψης της ενσωμάτωσης ενός τέτοιου δείκτη είναι ότι οι πολιτικές 

συνθήκες που επικρατούν σε μία χώρα είναι περισσότερο ασταθείς σε σχέση 

με την κατάσταση που χαρακτηρίζει την εκπαίδευση και την υγεία. Η ερμηνεία 

είναι ότι από την στιγμή που μία μητέρα γνωρίζει την σημασία της 

εκπαίδευσης για τα παιδιά της, ή την καλή κατάσταση της υγείας τους, αυτή η 

γνώση δεν χάνεται ακόμη και εάν μειώνεται το επίπεδο του εισοδήματος. 

Συνεπώς, οι κοινωνικοί δείκτες έχουν την τάση να μένουν σχετικά σταθεροί. 

Ένα πρόσθετο επιχείρημα εναντίον της ενσωμάτωσης των στοιχείων αυτών 

σε έναν ενιαίο δείκτη είναι ότι η διαβάθμιση είναι περισσότερο υποκειμενική 

και λιγότερο αξιόπιστη από ότι η μέτρηση του προσδόκιμου ζωής και της 

μόρφωσης. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του HDI ως προς τη μέτρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης. 

 

                                                 
11 Adult Literacy Index, ALI 
12 Gross Enrollment Index, GEI 
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του HDI 
 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο HDI είναι καλύτερος από το 

απλό μέσο εισόδημα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η κατανομή της μόρφωσης και 

του προσδόκιμου ζωής είναι λιγότερο ασύμμετρη σε σχέση με εκείνη του 

εισοδήματος, εξαιτίας του μέγιστου επιπέδου του 100% για την μη μόρφωση. 

Σε μικρότερο βαθμό εφαρμόζεται η λογική αυτή για το μέγιστο εύρος της 

ζωής, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχει την τελείως απροσδιόριστη 

διακύμανση του εισοδήματος για το οποίο δεν υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο. 

Απλά και μόνο λίγα άτομα με υψηλά εισοδήματα μπορούν να αυξήσουν το 

μέσο εισόδημα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός 

ότι ο μέσος των ανθρώπινων δεικτών προσφέρει πληροφόρηση και για την 

κατανομή. Διαφορετικά, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τον μέσο 

όρο του προσδόκιμου ζωής σε σχέση με ένα διάγραμμα στο οποίο 

διακρίνουμε μεταξύ των δύο φύλων. Ο λόγος για την προτίμηση αυτή 

σχετίζεται με το γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής των γυναικών ενδέχεται να 

είναι υψηλότερο από εκείνο των ανδρών, έχοντας το ίδιο σημείο εκκίνησης 

(Anand and Sen, 1993).13

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται ο HDI μπορεί να δώσει 

κάποια στοιχεία για την πορεία της οικονομίας, και πιο συγκεκριμένα, μία 

προς τα πάνω κίνηση του δείκτη μπορεί να θεωρηθεί ως μία βελτίωση. Σε 

αντίθεση με το απλό μέτρο του εισοδήματος, σύμφωνα με το οποίο τα υψηλά 

εισοδήματα κάποιων ατόμων μπορούν να προκαλέσουν την σχετική 

υστέρηση κάποιων άλλων, κάτι ανάλογο δεν φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή για 

τον HDI. 

Οι αντίπαλοι του δείκτη υποστηρίζουν ότι όχι μόνο οι συντελεστές στάθμισης 

των τριών στοιχείων είναι αυθαίρετοι, αλλά και ότι κάποια ουσιώδη συστατικά 

στοιχεία παραλείπονται, ενώ κάποια μη σημαντικά χαρακτηριστικά 

συμπεριλαμβάνονται. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ένα από τα σημαντικότερα 

μειονεκτήματα του μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι ότι ένας μέσος 

                                                 
13  Anand, S. and Sen, A. (1993), “Human Development Index: Methodology and 

measurement”, United Nations Development Programme Occasional Papers No. 8, New 

York: United Nations Development Programme. 

 17



ενδέχεται να υποκρύπτει σημαντικές ανισότητες. Την ίδια στιγμή, δύο από τα 

συστατικά του HDI είναι και αυτά μέσοι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ 

πιθανόν να περιλαμβάνει ο δείκτης μας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, πλούσιων και φτωχών, εθνικών και θρησκευτικών ομάδων. 

Επίσης αν και ο HDI φαίνεται να είναι ένα καλό μέτρο για την 

πραγματοποίηση διαχρονικών συγκρίσεων, θεωρείται παράλληλα και 

δύσκολος αναφορικά με τα θέματα ερμηνείας επειδή για μία χώρα σε ένα 

συγκεκριμένο έτος ο HDI εξαρτάται από τα επίπεδα του προσδόκιμου ζωής 

και του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. όλων των υπόλοιπων χωρών. Κάθε χρόνο, τα 

μέλη του ΟΗΕ κατατάσσονται σε μία λίστα ανάλογα με το υπολογιζόμενο HDI. 

Εάν η θέση στην λίστα είναι υψηλή αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέτρο 

επιτυχίας, ενώ η χαμηλή κατάταξη χρησιμοποιείται για να τονίσει την 

ανεπάρκεια της κάθε χώρας. Χρησιμοποιώντας τον HDI ως έναν απόλυτο 

δείκτη κοινωνικής ευημερίας, κάποιοι συγγραφείς έχουν στραφεί σε panel HDI 

δεδομένα για να μετρήσουν την επίδραση των οικονομικών πολιτικών πάνω 

στην ποιότητα της ζωής (Davies and Quinlivan, 2006).14

Οι Anand και Sen (2000) αναφέρουν μία ασυμμετρία.15 Το προσδόκιμο 

της ζωής και η εκπαίδευση είναι φανερά πολύτιμα ως εκφάνσεις μιας καλής 

ζωής και ως συστατικά της ικανότητας και για άλλα πράγματα. Αντίθετα, η 

«πρόσβαση στους πόρους» είναι μόνο ένα εργαλείο για άλλους σκοπούς και 

το εισόδημα είναι απλά ένας τρόπος να δούμε αυτήν την πρόσβαση. 

Περιλαμβάνεται στο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης για να τονιστεί το γεγονός 

ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες που εξαρτώνται από την οικονομική 

κατάσταση. Το επίπεδο εισοδήματος κυρίως κοντά στη γραμμή φτώχιας δίνει 

σημαντική πληροφόρηση για την ύπαρξη ή μη των βασικών ανθρώπινων 

δυνατοτήτων.  

Η χρήση της «πρόσβασης σε πόρους» στο HDI αντανακλά άλλες βασικές 

δυνατότητες που δεν περιλαμβάνονται στις μετρήσεις του προσδόκιμου ζωής 

και της εκπαίδευσης. Πολλά εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιούνται οι 

                                                 
14 Davies, A. and Quinlivan, G. (2006), “A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on 

Human Development”, Journal of Socioeconomics. 
15 S. Anand and A. Sen (2000), The Income Component of the Human Development Index, 

Journal of Human Development, (1) No. 1 
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εθνικοί πόροι. Για παράδειγμα πόση δημόσια υγειονομική περίθαλψη 

προσφέρεται αλλά και πως διανέμεται το εισόδημα μεταξύ φτωχών και μη 

φτωχών.16 Επομένως η πρόσβαση σε πόρους δε θα ήταν καλό 

υποκατάστατο για την υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Το ίδιο ισχύει και για την 

εκπαίδευση. 

Από την άλλη μεριά όμως έχοντας λάβει υπόψη το προσδόκιμο ζωής και 

την εκπαίδευση, παραμένουν ακόμα βασικές ανάγκες που πρέπει να 

ενσωματωθούν στις πρωταρχικές δυνατότητες. Με αυτήν την έννοια 

χρησιμοποιείται το κατακεφαλήν εισόδημα ως συστατικό του HDI. Είναι ένας 

έμμεσος δείκτης ορισμένων δυνατοτήτων που δεν αντανακλώνται άμεσα ή 

έμμεσα στις μετρήσεις του προσδόκιμου ζωής και της εκπαίδευσης. 

Ο Sen υποστηρίζει ότι το εισόδημα και ο πλούτος, όπως συμβαίνει και με 

την ελευθερία επιλογής, την ευτυχία και την επιθυμία ολοκλήρωσης, είναι 

μέτρα για την παρουσίαση της ευημερίας ενός ατόμου. Μεγαλύτερη έμφαση 

δίνει στην ποιότητα ζωής παρά στην κατοχή υλικών αγαθών καθώς αυτό που 

έχει σημασία είναι οι δυνατότητες και οι επιτυχίες των ατόμων. Ο πλούτος 

είναι απλά ένα απαραίτητο αγαθό για να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας, 

ενώ η χρησιμότητα μπορεί να παρέχει ενδείξεις για την επιτυχία μας. Τι 

συμβαίνει, λοιπόν, με το επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος ως συστατικό 

της ανθρώπινης ανάπτυξης; 

Στη συνέχεια, για την πλήρη κατανόηση του ρόλου του κατακεφαλήν 

εισοδήματος, θα αναλύσουμε τους μηχανισμούς επίδρασής του πάνω στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Βλ. Επόμενη ενότητα 
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Κεφάλαιο 3 

Οι μηχανισμοί επίδρασης του κατακεφαλήν εισοδήματος 

στην ανθρώπινη ανάπτυξη 
 

Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει στις προηγούμενες ενότητες, όσο υψηλότερο 

το επίπεδο του εισοδήματος σε μία χώρα τόσο πιο πιθανό είναι ο πληθυσμός 

να είναι υγιής και να απολαμβάνει μία μακρά ζωή. Παράλληλα, τα άτομα στις 

πλούσιες χώρες έχουν αυξημένες πιθανότητες να μην έρθουν αντιμέτωπα με 

τον υποσιτισμό και τον αναλφαβητισμό. Λόγω των θετικών αυτών συγκυριών, 

δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι οι βασικές τους ικανότητες 

τείνουν να είναι μεγαλύτερες σε σχέση με όσους κατοικούν σε φτωχές χώρες. 

Βέβαια, αυτή η παρατήρηση μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η 

οικονομική μεγέθυνση είναι το κλειδί για την ανθρώπινη ανάπτυξη. 

Έχουν διατυπωθεί τρεις πιθανές ερμηνείες για την σχέση αυτή. Η πρώτη 

ερμηνεία αποδίδει την επέκταση των ικανοτήτων στην ίδια την διαδικασία της 

οικονομικής μεγέθυνσης. Με άλλα λόγια, η οικονομική μεγέθυνση επεκτείνει 

άμεσα τις ικανότητες των ατόμων. Καθώς το μέσο εισόδημα αυξάνεται, ο 

πληθυσμός έχει υψηλότερες απαιτήσεις για συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες, το οποίο με την σειρά του συμβάλλει σε πιο ολοκληρωμένη 

διατροφή, βελτιωμένη υγεία, χαμηλότερα επίπεδα θνησιμότητας και 

υψηλότερο προσδόκιμο ζωής. Όλες αυτές οι ικανότητες επεκτείνονται με την 

οικονομική μεγέθυνση, προωθώντας έτσι και την ανθρώπινη ανάπτυξη. 

Οι Pritchet L. και Summers L. (1996) εκτίμησαν την επίδραση του 

κατακεφαλήν εισοδήματος πάνω στην υγεία χρησιμοποιώντας διαστρωματικά 

στοιχεία αλλά και χρονολογικές σειρές  πάνω σε δείκτες υγείας, όπως το 

ποσοστό της βρεφικής θνησιμότητας και το προσδόκιμο ζωής και στο 

κατακεφαλήν εισόδημα.17 Και οι δύο αυτοί δείκτες υγείας φαίνονται να 

βελτιώνονται  σημαντικά με την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και 

                                                 
17 Lant Pritchet, Lawrence H. Summers, (1996), Wealthier is Healthier, The Journal of Human 

Resources, vol. 31, (4), 841-868. 
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ιδιαίτερα σε χαμηλά επίπεδα εισοδήματος. Οι συγγραφείς δίνουν 3 πιθανές 

εξηγήσεις. 

Μία εξήγηση είναι ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος προκαλεί 

άμεσα βελτίωση των δεικτών υγείας. Ακόμα, μπορεί οι υγιείς εργαζόμενοι να 

είναι πιο παραγωγικοί και επομένως να ευημερούν περισσότερο. (Αντίστροφη 

αιτιότητα). Τέλος, κάποιος τρίτος παράγοντας μπορεί να προκαλεί βελτίωση 

της υγείας αλλά και την αύξηση των εισοδημάτων. Χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο εκτίμησης των instrumental variables και δεδομένα μεταξύ των χωρών 

αλλά και χρονολογικές σειρές οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι όταν αυξάνεται 

το κατακεφαλήν εισόδημα μίας χώρας, τείνει να αυξηθεί και το επίπεδο υγείας 

των κατοίκων της. Η εκτίμηση της μακροχρόνιας εισοδηματικής ελαστικότητας 

για τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκεται 

μεταξύ -0,2 και -0,4. Η χρήση των instrumental variables αποδεικνύει ότι δεν 

υπάρχει αντίστροφη αιτιότητα  ή ταυτόχρονη συσχέτιση  με κάποιον άλλον 

παράγοντα. 

Η δεύτερη ερμηνεία έχει να κάνει με την επέκταση των δυνατοτήτων μέσω 

της μείωσης της φτώχιας. Οι μεταβολές που επέρχονται στις ατομικές 

ικανότητες και στα εισοδήματα είναι πιο απότομες ή πιο έντονες όταν 

αναφερόμαστε σε χαμηλά επίπεδα εισοδήματος, πόσο μάλλον σε εισοδήματα 

που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας. Αυτό σημαίνει ότι από τη 

στιγμή που θα περιορίσουμε την έκταση της φτώχιας, θα είμαστε σε θέση να 

βελτιώσουμε τα κοινωνικά αποτελέσματα. 

Η τρίτη ερμηνεία αναφέρεται στην επέκταση των δυνατοτήτων μέσω των 

κοινωνικών υπηρεσιών. Η κοινωνική προοπτική των βασικών αγαθών και 

υπηρεσιών συνεπάγεται και βελτιωμένα κοινωνικά αποτελέσματα, ενώ η 

μεγέθυνση μετράει μόνο τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι 

Anand και Kanbur (1991)18 διαπιστώνουν ότι το ποσοστό βρεφικής 

θνησιμότητας σχετίζεται αρνητικά και με τις κοινωνικές δαπάνες και με το 

κατακεφαλήν εισόδημα και ότι οι κοινωνικές δαπάνες έχουν ισχυρότερο 

αποτέλεσμα. Αυτά τα ευρήματα είναι ενδεικτικά. Για παράδειγμα οι παιδικοί 

                                                 
18 Anand, S. and S.M.R. Kanbur, 1991. "Public Policy and Basic Needs Provision in Sri 

Lanka" In Dreze, J., and A. Sen, eds. The Political Economy of Hunger, Vol III: Endemic 

Hunger. Oxford, Clarendon Press. 
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εμβολιασμοί μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας πολύ 

πιο γρήγορα σε σχέση με τη μεγέθυνση του κατακεφαλήν εισοδήματος και με 

μικρό κόστος. Όμως η επίδραση της δαπάνης για την υγεία μπορεί να 

υπερεκτιμηθεί λόγω απουσίας σημαντικών μεταβλητών όπως οι επιδράσεις 

υστέρησης λόγω προηγούμενης δαπάνης για την υγεία. 

Όλα τα παραπάνω δέχονται ότι οι κοινωνικές εκβάσεις, όπως το 

προσδόκιμο ζωής ή άλλα επιτεύγματα στην υγεία, είναι άθροισμα των 

ατομικών ικανοτήτων, αλλά διαφέρουν ως προς το πώς βλέπουν την σχέση 

μεταξύ ατομικών ικανοτήτων και εισοδήματος. Τα επιχειρήματα της μείωσης 

της φτώχιας και των κοινωνικών υπηρεσιών θεωρούν ότι πρόκειται για μία 

πλασματική συσχέτιση. Εάν γινόταν έλεγχος για κάθε μία από τις περιπτώσεις 

αυτές ξεχωριστά, τότε η σχέση μεταξύ της ανθρώπινης ανάπτυξης και του 

συνολικού εισοδήματος θα εξαφανιζόταν.  

Από τα προηγούμενα διαφαίνεται ότι η απόκλιση μεταξύ της προσέγγισης 

του εισοδήματος και της προσέγγισης των ικανοτήτων προκύπτει από την 

αντιπαράθεση των μέσων και των σκοπών του κάθε ατόμου. Η «προσέγγιση 

του εισοδήματος» θεωρεί ότι η επένδυση σε όρους του ανθρώπινου 

κεφαλαίου μπορεί να προκύψει αποκλειστικά και μόνο σε όρους επιπλέον 

εισοδήματος, ενώ έχει λογική μόνο εάν ο ρυθμός απόδοσης του κεφαλαίου 

υπερβαίνει το αντίστοιχο κόστος του. Οι υποστηρικτές της «προσέγγισης των 

δυνατοτήτων» διατείνονται ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων ενός ατόμου 

αποτελεί έναν στόχο από μόνο του, ακόμη και εάν οι οικονομικές αποδόσεις 

από την υλοποίηση της επένδυσης είναι μηδενικές. Οι υποστηρικτές της 

ανθρώπινης ανάπτυξης αποδίδουν μεγάλη σημασία στην παροχή των 

κοινωνικών υπηρεσιών σε σχέση με την επέκταση των ιδιωτικών 

εισοδημάτων, συγκρινόμενοι με τους υποστηρικτές της θεωρίας που 

επικεντρώνεται στο ίδιο το εισόδημα. Παρόλα αυτά, δεν αρνούνται την 

σημασία της μεγέθυνσης του εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι αποδίδεται 

υψηλή βαρύτητα στην οικονομική μεγέθυνση ως ένα εργαλείο για την μείωση 

της φτώχιας, που αποτελεί και έναν από τους αντικειμενικούς στόχους της 

ανάπτυξης (World Development Report, 1990). Παρόμοιο ρόλο 

διαδραματίζουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως το 

κεντρικό εργαλείο για την ανθρώπινη ανάπτυξη, δίνοντας μικρότερη έμφαση 

στην οικονομική ανάπτυξη (Human Development Report, 1990). 
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Τα στοιχεία που προέρχονται από διαφορετικές χώρες αποδεικνύουν ότι, 

τουλάχιστον για την υγεία το κατακεφαλήν εισόδημα είναι σημαντικό στο 

βαθμό που οδηγεί σε χαμηλότερη φτώχια και καλύτερες κοινωνικές 

υπηρεσίες. 

Οι Anand και Ravallion (1993)19,στη μελέτη τους, χρησιμοποιούν δεδομένα 

από 86 χώρες όπου καταγράφουν τη σχέση μεταξύ του προσδόκιμου της 

ζωής κατά τη γέννηση και της κατά κεφαλήν κατανάλωσης.20 Τα 

αποτελέσματα δίνουν μια καθαρή θετική σχέση μεταξύ του εισοδήματος και 

του κοινωνικού δείκτη όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 1.21

 

  Προσδόκιμο ζωής 

 

. Πραγματικές τιμές 
+ Προσαρμοσμένες τιμές 

Ιδιωτική Κατά κεφαλήν Κατανάλωση (PPP) 

Διάγραμμα 1 

 

Αυτή η εμπειρική σχέση μπορεί να οδηγήσει κάποιον να σκεφτεί  ότι η 

οικονομική μεγέθυνση είναι το κλειδί για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Οι 

                                                 
19 Anand S. and Ravallion, M. (1993), “Human Development in Poor-Countries: On the Role 

of Private Incomes and Public Services”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 

1, pp. 133-150. 
20 Η κατά κεφαλήν κατανάλωση χρησιμοποιείται εδώ ως “υποκατάστατο” του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. 
21 Anand S. and Ravallion, M. (1993), ό. Π. σελ. 139. 
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συγγραφείς θέλουν να εξετάσουν κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή εάν η 

οικονομική μεγέθυνση πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο στη συζήτηση για το 

πώς να προωθηθεί η ανθρώπινη ανάπτυξη στις φτωχές χώρες. Η απάντηση 

που δίνουν σχετίζεται με τις επιλογές πολιτικής που αντιμετωπίζουν οι χώρες 

στην προσπάθεια τους να επεκτείνουν τις ικανότητες των ανθρώπων. 

Ένα πρόβλημα ερμηνείας των αποτελεσμάτων που εξάγουν ως ένδειξη ότι 

η μεγέθυνση προωθεί την ανθρώπινη ανάπτυξη, όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 1, είναι ότι άλλες μεταβλητές, που μπορεί να παίζουν σημαντικό 

ρόλο, συσχετίζονται  με τα μέσα εισοδήματα. Οι συγγραφείς δίνουν τις τρεις 

ερμηνείες που αναφέραμε πιο πάνω για την παρατηρούμενη σύνδεση μεταξύ 

ανθρώπινης ανάπτυξης και κατακεφαλήν εισοδήματος. 

Ενώ αυτές οι τρεις ερμηνείες είναι αφηρημένες, φέρνουν κάποια εμπειρικά 

συμπεράσματα. Και η «μείωση φτώχιας» και οι «κοινωνικές υπηρεσίες» 

ισχυρίζονται ότι η σχέση που παρατηρείται είναι σε κάποιο βαθμό κάλπικη 

σχέση. Εάν κάποιος έκανε έλεγχο είτε για την επίπτωση της φτώχιας είτε για 

τη δημόσια παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η παρατηρούμενη υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της ανθρώπινης 

ανάπτυξης, όπως αυτή εκφράζεται από τους κοινωνικούς δείκτες, μπορεί να 

εξαφανιστεί. 

Σχετικά με τη φτώχια είναι δύσκολο να γίνει έλεγχος αφού απαιτείται ένας 

διεθνώς συγκρίσιμος δείκτης  των διαφορών στο μέγεθος της απόλυτης 

φτώχιας. Αν και  υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις για μέτρα φτώχιας σε 

πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, τα δεδομένα και οι μέθοδοι εκτίμησης 

διαφέρουν πολύ και η σύγκρισή τους είναι αμφισβητήσιμη. 

Οι Anand και Ravallion χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της μελέτης για 

το 1990 WDR πάνω στη φτώχια βρήκαν ότι τα μέσα εισοδήματα 

συσχετίζονται αρνητικά  με την επίπτωση της απόλυτης φτώχιας και θετικά με 

τη δημόσια δαπάνη  σε κοινωνικές υπηρεσίες, ακόμα κι αν επικεντρωθούμε 

μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες. Μεταξύ των 22 χωρών της μελέτης, ο απλός 

συντελεστής συσχέτισης  μεταξύ του λογαρίθμου του δείκτη της φτώχιας και 

του λογαρίθμου του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι -0,65, ενώ η απλή 

συσχέτιση μεταξύ του λογαρίθμου της δημόσιας δαπάνης για την υγεία και 

του λογαρίθμου του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι 0,91. Και οι δύο 

συσχετίσεις είναι σημαντικές στο 1% επίπεδο σημαντικότητας. Αυτές οι 
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συσχετίσεις δηλώνουν ότι αυτές οι μεταβλητές μπορούν να ερμηνεύσουν 

τουλάχιστον ένα μέρος από την εμπειρική σχέση μεταξύ των κοινωνικών 

δεικτών  και του μέσου εισοδήματος. 

Επιπλέον από τη στιγμή που γίνεται ο έλεγχος για αυτές τις δύο μεταβλητές, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική μερική συσχέτιση μεταξύ του 

προσδόκιμου της ζωής και του μέσου εισοδήματος στις 22 αυτές χώρες. Η 

σημαντικά θετική σχέση μεταξύ του προσδόκιμου της ζωής και του 

εισοδήματος εξαφανίζεται εντελώς σε μία παλινδρόμηση του προσδόκιμου 

της ζωής με την επίπτωση της φτώχιας, τη δημόσια δαπάνη για την υγεία και 

το μέσο εισόδημα. 

Το πιο πάνω συμπέρασμα δεν σημαίνει ότι η οικονομική μεγέθυνση είναι μη 

σημαντική στο να διευρύνει το προσδόκιμο της ζωής. Αντιθέτως μας λέει ότι η 

σημαντικότητα της μεγέθυνσης βρίσκεται στον τρόπο  με τον οποίο τα όποια 

οφέλη της διανέμονται μεταξύ των ανθρώπων και στην έκταση  στην οποία η 

μεγέθυνση υποστηρίζει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. 

Οι ενδείξεις μεταξύ των χωρών μπορούν να ρίξουν λίγο φως στη σχετική 

σημαντικότητα  των δύο αυτών καναλιών  που συνδέουν τη συνολική αφθονία 

με τα κοινωνικά αποτελέσματα. Η ανάλυση παλινδρόμησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αναλυθεί η ελαστικότητα του κοινωνικού δείκτη ως 

προς το μέσο εισόδημα σε δύο συνιστώσες. Σε αυτή που λειτουργεί μέσω της 

μείωσης της εισοδηματικής φτώχιας και σε αυτή που λειτουργεί  μέσω της 

αύξησης της κοινωνικής δαπάνης  σχετιζόμενη με υψηλότερο μέσο εισόδημα. 

Για το προσδόκιμο της ζωής τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου το ένα 

τρίτο οφείλεται στον πρώτο παράγοντα και τα δύο τρίτα οφείλονται στο 

δεύτερο. Οι συγγραφείς δίνουν τρεις εξηγήσεις για αυτά τα αποτελέσματα. 

Καταρχήν, βασίζονται μόνο στο μοτίβο που παρατηρείται σε αυτό το δείγμα 

των 22 χωρών. Η σχετική σημαντικότητα αυτών των δύο καναλιών είναι 

πιθανό να διαφέρει αρκετά από χώρα σε χώρα ή στη διάρκεια του χρόνου για 

την ίδια χώρα. 

Ακόμα, το αποτέλεσμα μπορεί να μη γενικεύεται σε άλλους δείκτες της 

ανθρώπινης ανάπτυξης. Έγινε ένας παρόμοιος έλεγχος για το ποσοστό 

βρεφικής θνησιμότητας και τη θνησιμότητα κάτω των πέντε ετών με όμοια 

αποτελέσματα. Οι βασικοί δείκτες υγείας φαίνεται να συμπεριφέρονται με 

αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν έγινε ο έλεγχος για τον αλφαβητισμό, η θετική 
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συσχέτιση του κοινωνικού δείκτη και του μέσου εισοδήματος παρέμεινε ακόμα 

και μετά τον έλεγχο για φτώχια και κοινωνική δαπάνη. Προσθέτοντας αυτές τις 

δύο μεταβλητές, δημιουργείται μικρή επίδραση στην παλινδρόμηση του 

αλφαβητισμού απέναντι στο μέσο εισόδημα. 

Η έλλειψη οποιασδήποτε σημαντικής συσχέτισης μεταξύ αλφαβητισμού και 

κοινωνικής δαπάνης για την εκπαίδευση μπορεί να αντανακλά το γεγονός ότι 

μεγάλο μέρος της κοινωνικής δαπάνης για την εκπαίδευση στις 

αναπτυσσόμενες χώρες πηγαίνει σε μέσα και ανώτατα επίπεδα εκπαίδευσης, 

ενώ η επίδραση στον αλφαβητισμό πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με 

δαπάνες σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η απουσία οποιασδήποτε σημαντικής 

συσχέτισης με τη φτώχια μπορεί να αντανακλά το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες παρακολουθούν δημόσια δωρεάν 

σχολεία. 

Τέλος, η χρησιμοποίηση της κοινωνικής δαπάνης ως απλά συνολική 

δαπάνη στις παλινδρομήσεις  είναι μη ικανοποιητική. Η κατανομή αυτής της 

δαπάνης μεταξύ των διαφόρων τομέων της ανάπτυξης αναμφίβολα παίζει  

σημαντικό ρόλο  στην επίδραση πάνω στα κοινωνικά αποτελέσματα. Ομοίως 

το ποσοστό φτώχιας είναι ένας χοντροκομμένος δείκτης των σχετικών όψεων 

της διανομής του εισοδήματος που πιθανώς παίζει ρόλο στο πως τα μέσα 

εισοδήματα μετατρέπονται σε κοινωνικά αποτελέσματα. Ακόμα, οι 

παλινδρομήσεις μπορεί να υποφέρουν από διάφορες μεροληψίες. Για 

παράδειγμα, υψηλότερη δαπάνη για την υγεία μπορεί να οφείλεται εν μέρει 

στο υψηλότερο προσδόκιμο της ζωής, όπως και το υψηλότερο προσδόκιμο 

της ζωής να οφείλεται εν μέρει στην υψηλότερη δαπάνη για την υγεία. 

Στην συνέχεια θα δούμε μια βασική κριτική στην μελέτη των Anand και 

Ravallion καθώς και το πώς το συμπέρασμα της μελέτης αυτής μπορεί να 

εξειδικευτεί περισσότερο όπως το παρουσίασαν οι Bidani και Ravallion(1997).  
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Κεφάλαιο 4 
Προεκτάσεις στην βασική θεωρία.  

 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Anand & Ravallion η οικονομική μεγέθυνση 

μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη προώθηση της ανθρώπινης 

ανάπτυξης στο βαθμό που θα διοχετευθεί στην οικονομία μέσω της 

χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών και της μείωσης της απόλυτης 

φτώχιας. 

Ο H. Wall το 199622 ασκεί κριτική στους Anand & Ravallion θεωρώντας πως 

τα εμπειρικά τους αποτελέσματα προκύπτουν επειδή δεν ελέγχουν για 

σταθερές επιδράσεις (fixed effects), όπως οι διατροφικές συνήθειες, ο 

πολιτισμός, η τοποθεσία, η ιστορία και άλλα, οι οποίες σχετίζονται με τις 

ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος. 

Κατά τον Wall, θεωρείται ευρέως αποδεκτό ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής 

καθορίζεται εν μέρει τουλάχιστον από τέτοιες σταθερές επιδράσεις. Αν αυτές 

οι σταθερές επιδράσεις συσχετίζονται με μια ή παραπάνω ανεξάρτητες 

μεταβλητές (κατά κεφαλήν εισόδημα, κοινωνικές δαπάνες για υγεία και 

απόλυτο επίπεδο φτώχειας), τότε οι εκτιμήσεις που αγνοούν τις σταθερές 

επιδράσεις είναι μεροληπτικές.  

Η πρόταση του Wall, είναι να συμπεριληφθούν στο υπόδειγμα  

ψευδομεταβλητές με τις οποίες θα καθορίζεται η κάθε χώρα. Αν αυτή η 

μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορετική εκτίμηση των συντελεστών των 

ανεξάρτητων μεταβλητών, τότε δεν θα πρέπει να αγνοηθούν οι σταθερές 

επιδράσεις.  

Ο Wall αντλεί τα δεδομένα του για το προσδόκιμο ζωής και τις κοινωνικές 

δαπάνες για υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ από τους πίνακες της World Bank 

του 1994 καθώς και τα δεδομένα για το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα 

από τους πίνακες του Penn World. Τα δεδομένα που αφορούν τις κοινωνικές 

                                                 
22Howard Wall (1996), Correspondence “Human Development and income in Developing 

Countries”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, No. 2, Spring 1996 pp. 207-212. 
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δαπάνες για την υγεία καθώς και του εισοδήματος είναι για τις χρονιές 1980 

και  1985. Τα δεδομένα που αφορούν το προσδόκιμο ζωής είναι για τις 

χρονιές 1982 και 1987. 

Αρχικά ο Wall θεωρεί δυο μοντέλα ανάλογα της προσέγγισης των Anand & 

Ravallion. Στο αρχικό μοντέλο, οι σταθερές επιδράσεις αγνοούνται και το κατά 

κεφαλήν εισόδημα είναι η μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή για το προσδόκιμο 

ζωής. Επίσης περιλαμβάνεται ψευδομεταβλητή για τον χρόνο. Από την 

εκτίμηση του μοντέλου προκύπτει μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και του προσδόκιμου ζωής. 

Στην συνέχεια, πάλι ακολουθώντας τους Anand & Ravallion αγνοούνται και 

πάλι οι σταθερές επιδράσεις αλλά περιλαμβάνεται η κατά κεφαλήν κοινωνική 

δαπάνη για την υγεία. Τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν και πάλι από τους 

Anand & Ravallion, όπου, όταν γίνεται ο έλεγχος για διαφορές στην κοινωνική 

δαπάνη για υγεία, το εισόδημα από μόνο του δεν φαίνεται να είναι σημαντικός 

παράγοντας για βελτίωση του προσδόκιμου της ζωής, ενώ οι δαπάνες για την 

υγεία είναι σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. 

Σε αυτό το σημείο ο Wall προσπαθεί να εισάγει τις σταθερές επιδράσεις 

χρησιμοποιώντας δυο παράλληλες παλινδρομήσεις. Η πρώτη παλινδρόμηση 

επικεντρώνεται στην  σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και του 

προσδόκιμου ζωής, αλλά αποκλείει τις κοινωνικές δαπάνες για υγεία. Τώρα 

όμως χρησιμοποιεί ψευδομεταβλητές για την χώρα ώστε να ελέγξει για τις 

σταθερές επιδράσεις.  

Τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά από αυτά της πρώτης παλινδρόμησης 

κυρίως στο ότι η επίδραση του κατά κεφαλήν εισοδήματος περίπου μειώνεται 

στο μισό. Ακόμη, το εισόδημα δεν είναι πια σημαντικό με επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, ενώ παραμένει σημαντικό με επίπεδο σημαντικότητας 

10%. Ο Wall, χρησιμοποίει τον έλεγχο Hausman για να ελέγξει την 

εγκυρότητα της προσθήκης αυτής των σταθερών επιδράσεων. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου Hausman δείχνουν ότι οι σταθερές επιδράσεις 

συσχετίζονται με το κατά κεφαλήν εισόδημα και γι’ αυτό το λόγο η παρούσα  

παλινδρόμηση προτιμάται της προηγούμενης.  

Προσθέτοντας στην παλινδρόμηση, με ενσωματωμένες τις σταθερές 

επιδράσεις, τις κοινωνικές δαπάνες για υγεία, τα αποτελέσματα δείχνουν ίδια 

με την προηγούμενη παλινδρόμηση η οποία αγνοούσε τις κοινωνικές δαπάνες 
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για υγεία. Έτσι, όταν γίνεται έλεγχος και για τις σταθερές επιδράσεις, ο 

έλεγχος για τις κοινωνικές δαπάνες για υγεία δεν επηρεάζει την εκτίμηση που 

αφορά την σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και του προσδόκιμου 

ζωής. Χρησιμοποιώντας ακόμα μια φορά τον έλεγχο Hausman, φαίνεται ότι οι 

σταθερές επιδράσεις είναι σημαντικές και πρέπει να προστεθούν στην 

παλινδρόμηση που συμπεριλαμβάνει τις κοινωνικές δαπάνες για υγεία. 

Τα συμπεράσματα του Wall από τις παλινδρομήσεις που περιλαμβάνουν τις 

σταθερές επιδράσεις είναι τα αντίθετα από αυτά των Anand & Ravallion. Ενώ 

οι κατά κεφαλήν κοινωνικές δαπάνες για υγεία δεν είναι ασήμαντες είναι 

αποτελεσματικές μόνο όταν συνοδεύονται από το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Αφού λοιπόν, σύμφωνα με τον Wall η ανθρώπινη ανάπτυξη δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς την οικονομική μεγέθυνση οι δυνατότητες της ανάπτυξης δεν 

θα πρέπει να μετατοπιστούν προς τις κοινωνικές υπηρεσίες αν αυτό έχει 

κόστος στην οικονομική μεγέθυνση.  

Καταλήγοντας ο Wall, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι σε καμία 

περίπτωση οριστικά, όμως δείχνουν ότι τα αποτελέσματα των Anand & 

Ravallion δεν υποστηρίζονται από εμπειρικά μοντέλα, όταν αυτά ελέγχονται 

για σταθερές επιδράσεις. Το τελικό συμπέρασμα του Wall είναι ότι δεδομένης 

της αβεβαιότητας αναφορικά με το μοντέλο και τις μεταβλητές που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές από αφελή μοντέλα 

όπως τα παραπάνω.     

Σαν απάντηση στη θέση του Wall οι Anand & Ravallion παραθέτουν τα εξής 

επιχειρήματα για να στηρίξουν την θέση τους. Για αρχή ο Wall δεν εξετάζει 

σύμφωνα με τις ίδιες εξειδικεύσεις που εξέτασαν αυτοί, αφού στην δική τους 

έρευνα εξετάζουν και τις επιπτώσεις της φτώχειας και φαίνονται να είναι 

σημαντικές. Ο Wall ισχυρίζεται ότι τα δεδομένα για την φτώχεια είναι 

διαθέσιμα μόνο για το 1985,  κάτι που δεν ισχύει σύμφωνα με τους Anand & 

Ravallion, ιδίως αν λάβουμε υπόψη την μελέτη των Chen, Datt και Ravallion 

(1994).23

                                                 
23  Chen, Shaohua, Gaurav Datt and Martin Ravallion, “Is Poverty Increasing in the 

Developing World?”Review of Income and Wealth December 1994, 40, pp. 359-376. 
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‘Έπειτα, και ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι η υποψία ότι ίσως η 

εκτίμηση του Wall να είναι  ιδιαίτερα μεροληπτική στο να απορρίψει τα 

αποτελέσματα των Anand & Ravallion. Η μελέτη του Wall είναι ισοδύναμη με 

μια παλινδρόμηση πρώτων διαφορών με διακοπή, οπότε αυτό που 

πραγματικά κάνει είναι να τρέξει μια στατική παλινδρόμηση για το ποσοστό 

μεταβολής στην ανεπάρκεια του προσδόκιμου ζωής πάνω στο ποσοστό 

μεταβολής του μέσου εισοδήματος και των κοινωνικών εξόδων που αφορούν 

την υγεία, όλα μετρημένα μέσα σε πέντε μόνο χρόνια. Υπάρχει ένα 

αξιοσημείωτο σφάλμα στις βραχυπρόθεσμες μεταβολές σε όλες αυτές τις 

μεταβλητές το οποίο παρόλο που ο Wall το παρατηρεί, φαίνεται να μην του 

δίνει ιδιαίτερη σημασία.  

Οι βραχυχρόνιοι συντελεστές μεγέθυνσης του εισοδήματος και τα έξοδα 

κοινωνικής υγείας μπορεί να μετατραπούν σε αδύναμους δείκτες σε 

μακροχρόνιες τάσεις, που είναι τεκμηριωμένα πιο σχετικές με την ανθρώπινη 

ανάπτυξη. Η βραχυχρόνια μεταβολή στην μελέτη του Wall, μπορεί εύκολα να 

σκιάσει την ουσιαστική μακροχρόνια σύνδεση. 

Η θεωρία μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε επιλογές εξειδίκευσης. 

Όπως σημειώνει ο Wall όλες αυτές οι παλινδρομήσεις είναι για συγκεκριμένο 

σκοπό. Στη  μελέτη των Bidani και Ravallion (1995) έχει γίνει εκτίμηση ενός 

απλού δομικά μοντέλου σε ένα νέο και ενημερωμένο σύνολο δεδομένων όπου 

βρήκαν ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι χαμηλότερο για τους φτωχούς, το 

οποίο είναι συνεπές με την μελέτη των Anand και Ravallion και 

επιβεβαιώνουν ότι οι κοινωνικές δαπάνες υγείας μετράνε περισσότερο ίσως 

στην υγεία των φτωχών από ότι στους υπόλοιπους. Αυτά τα αποτελέσματα 

φαίνονται να είναι ισχυρά για να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον τις αδυναμίες 

που μπορούν να διορθωθούν σε τέτοιες παλινδρομήσεις.24

                                                 
24 Bidani Benu and Martin Ravallion.  “Decomposing Social Indicators using Distributional 

data”,  Policy Research Working Paper No 1487 World Bank 1995: Forthcoming in the journal 

of Econometrics. 

 

 30



Για την ακρίβεια, τα ερωτήματα που θέτουν οι  Bidani και Ravallion είναι το 

κατά πόσο οι φτωχοί είναι λιγότερο υγιείς και κατά πόσο τα κοινωνικά έξοδα 

υγείας είναι πιο σημαντικά γι’ αυτούς.    

Η ικανότητα των ανθρώπων να ζουν μια ποιοτική ζωή, είναι όπως έχουμε 

δει το πιο σημαντικό για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Αυτό που μας είπαν οι 

Anand και Ravallion είναι ότι για να επιτευχθεί μια ποιοτική ζωή είναι κρίσιμο η 

οικονομική μεγέθυνση να διοχετευθεί μέσα από την κοινωνική πολιτική για 

υγεία και την μείωση της φτώχειας. Δυστυχώς, οι συμβατικές πηγές δεν 

δίνουν πληροφόρηση για το πώς αυτή η ικανότητα διαφέρει μεταξύ των 

ανθρώπων και επηρεάζεται από τις επιλογές της πολιτικής. Συχνά 

χρειαζόμαστε ένα υποσύνολο του κοινωνικού δείκτη. 

Οι Bidani και Ravallion(1995), προτείνουν μια μέθοδο για να 

μοντελοποιηθούν οι κοινωνικοί αθροιστικοί δείκτες και να εκτιμηθεί η ανάλυση 

των υποσυνόλων όταν υπάρχουν δεδομένα για την κατανομή του πληθυσμού 

μεταξύ των υποσυνόλων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου που 

προτείνουν είναι ότι αξιοποιεί την ομοιότητα που συνδέει τον συνολικό 

συναθροιστικό δείκτη με την κατανομή του πληθυσμού. Για να εφαρμόσουν 

αυτή την μέθοδο, κάνουν μια εκτίμηση της ανάλυσης των συναθροιστικών 

δεικτών υγείας σε φτωχούς και μη φτωχούς ανθρώπους. 

Έστω ότι υπάρχει κοινωνική δαπάνη για υγεία, από την μια πλευρά υπάρχει 

το επιχείρημα ότι οι φτωχοί ωφελούνται λιγότερο από την υπάρχουσα 

κοινωνική δαπάνη και ότι οι οριακές επιδράσεις θα είναι στους μη φτωχούς, 

αλλά από την άλλη μεριά μια ιδιωτική πρόνοια συνήθως συνυπάρχει με μια 

κοινωνική τροφοδότηση. Τα αποτελέσματα εισοδήματος πάνω στην ζήτηση 

για υγεία και οι πιθανότητες υποκατάστασης μεταξύ δημόσιας και κοινωνικής 

δαπάνης μπορεί να σημαίνουν ότι η υγεία των φτωχών επηρεάζεται 

περισσότερο από μεταβολές στην κοινωνική δαπάνη από ό, τι  η υγεία των μη 

φτωχών.  

Οι Bidani και Ravallion θέτουν δυο ερωτήματα: πόσο διαφορετικοί είναι οι 

δείκτες υγείας μεταξύ φτωχών και μη φτωχών και τι ρόλο παίζουν οι διαφορές 

στην κοινωνική δαπάνη για υγεία και στην εκπαίδευση. Για να απαντήσουν σε 
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αυτά τα ερωτήματα εκτιμούν ένα μοντέλων «τυχαίων συντελεστών», 

παλινδρομώντας το αθροιστικό προσδόκιμο ζωής και τον δείκτη βρεφικής 

θνησιμότητας για  τριάντα πέντε χώρες πάνω στην κατανομή της κατά 

κεφαλήν κατανάλωσης επιτρέποντας διαφορετικές επιδράσεις στην κοινωνική 

δαπάνη για υγεία και στην πρώιμη εκπαίδευση.  

Τα αποτελέσματα τους δηλώνουν ότι όσοι ζουν με κάτω από δυο δολάρια 

την ημέρα αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο εννιά χρόνια λιγότερο από 

τους υπόλοιπους και ότι τα παιδιά τους είναι 50% πιο πιθανό να πεθάνουν 

πριν τα πρώτα τους γενέθλια. Επομένως η καταναλωτική φτώχεια είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας  των αποτελεσμάτων της συνολικής υγείας. Οι 

διαστρωματικές διαφορές μεταξύ των χωρών σε κοινωνική δαπάνη για υγεία 

και η εγγραφή σε πρώιμη εκπαίδευση παίζουν επίσης ρόλο αν και 

περισσότερο για να εξηγήσουν τις διαστρωματικές διαφορές μεταξύ των 

χωρών στην υγεία των φτωχών από ό, τι στους μη φτωχούς.  

Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν τις προσπάθειες ώστε να προστατευθεί η 

κοινωνική δαπάνη σε βασική υγεία και εκπαίδευση σε περιόδους 

δημοσιονομικής ύφεσης. Αν δεν γίνει αυτό θα συνεπάγεται υψηλά κόστη 

στους φτωχούς ανθρώπους.  

Η παραπάνω μελέτη έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την μελέτη των Anand και 

Ravallion. Οι Anand και Ravallion το 1993 παλινδρομούν διάφορους δείκτες 

υγείας πάνω σε ένα μέτρο φτώχειας καθώς και στην κοινωνική δαπάνη για 

υγεία και όπως και οι Bidani και Ravallion βρίσκουν ότι και τα δυο είναι 

σημαντικά. Οι  Bidani και Ravallion χρησιμοποιούν μεγαλύτερο σύνολο 

δεδομένων (35 χωρών έναντι 22) και τα δεδομένα τους είναι πιο πρόσφατα 

των Anand και Ravallion. Επομένως τα αποτελέσματα προέρχονται από δυο 

ανεξάρτητα δειγματικά σύνολα και τα κοινά τους αποτελέσματα ενισχύουν την 

άποψη ότι και η φτώχεια και η κοινωνική δαπάνη για υγεία παίζουν ρόλο 

στους κοινωνικούς δείκτες. 

 Όπως έχουμε δει ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα της μελέτης των 

Anand και Ravallion είναι ότι το μέσο εισόδημα γίνεται μη σημαντικό στο να 

εξηγήσει την διακύμανση των κοινωνικών δεικτών από την στιγμή που 
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κάποιος θα κάνει έλεγχο για διαφορές στο επίπεδο φτώχειας και στις 

κοινωνικές δαπάνες για υγεία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την μελέτη των 

Bidani και Ravallion. Εάν οι συντελεστές στην μέση κατανάλωση των φτωχών 

και μη φτωχών ήταν θετικοί και ίσοι τότε η μέση κατανάλωση ανά άτομο θα 

λειτουργούσε ως ένας ξεχωριστός προσδιοριστικός παράγοντας των 

αποτελεσμάτων υγείας. Αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κανένας 

συντελεστής δεν είναι στατιστικά διάφορος του μηδενός.  

Ωστόσο, επειδή η προσέγγιση των Anand και Ravallion δεν αξιοποιεί την 

ομοιότητα που συνδέει τους αθροιστικούς μέσους με τους μέσους των 

υποσυνόλων, δεν τους επιτρέπει να παράγουν εκτιμήσεις για το πώς η 

κοινωνική δαπάνη για υγεία, μπορεί να επηρεάζει την υγεία των φτωχών σε 

σχέση με τους μη φτωχούς. Οι Anand και Ravallion μας λένε ότι η κοινωνική 

δαπάνη για υγεία σχετίζεται με καλύτερους δείκτες υγείας. Οι Bidani και 

Ravallion προχωρούν ένα βήμα βαθύτερα μας λένε ότι οι διαφορές στην 

κοινωνική δαπάνη για υγεία μεταξύ των χωρών είναι περισσότερο σημαντικές 

στα αποτελέσματα υγείας των φτωχών ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι οι μη 

φτωχοί είναι περισσότερο ικανοί να προστατέψουν τους εαυτούς τους από 

έλλειψη στην κοινωνική πρόνοια βασιζόμενοι στην ιδιωτική πρόνοια.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η ευημερία μία χώρας σχετίζεται εν 

μέρει μόνο με τον βαθμό αύξησης ή μείωσης του εισοδήματος μίας 

οικονομίας. Στην πραγματικότητα, τα ίδια τα άτομα είναι ο πραγματικός 

πλούτος των κρατών. Επομένως, η ανάπτυξη σχετίζεται με την επέκταση των 

επιλογών των ατόμων, και είναι κάτι περισσότερο από την οικονομική 

μεγέθυνση, η οποία αποτελεί απλά ένα μέσο για την επέκταση αυτών των 

επιλογών. Βέβαια, αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης της ανάπτυξης, όπου τα 

άτομα δεν στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην συσσώρευση υλικών 

αγαθών και χρηματικού πλούτου, δεν είναι κάτι το καινούριο. Είναι ενδεικτικό 

ότι, ήδη από τα αρχαία χρόνια, ο Αριστοτέλης είχε δηλώσει ότι «ο πλούτος δεν 

είναι προφανώς το αγαθό που αναζητούμε, καθώς είναι μερικώς μόνο 

χρήσιμος για την αναζήτηση κάτι άλλου». Αυτό το «κάτι άλλο» ενδέχεται να 

σχετίζεται με την ευκολότερη πρόσβαση στην γνώση, την καλύτερη διατροφή 

και τις υπηρεσίες υγείας, τις πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες, τον ποιοτικό 

ελεύθερο χρόνο, την αίσθηση συμμετοχής στις κοινωνικές δραστηριότητες και 

την ασφάλεια, στοιχεία τα οποία δεν υπεισέρχονται στις παραδοσιακές έννοιες 

του εισοδήματος και της μεγέθυνσης. 

Στις μέρες μας υπάρχει η αντίληψη ότι για την πρόοδο των 

αναπτυσσόμενων χωρών και την ευημερία των ανθρώπων αρκεί να υπάρχει 

οικονομική μεγέθυνση. Αυτό όμως από μόνο του δεν λύνει αυτόματα τα 

προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων. Αν θέλουμε να μιλάμε για 

ανάπτυξη πρέπει να δώσουμε βάση στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Σύμφωνα με 

τον Sen, αυτό που έχει σημασία, είναι το τι είναι ικανοί οι άνθρωποι να κάνουν 

και να γίνουν καθώς και  η ποιότητα της ζωής τους όπως αυτή καθορίζεται 

από την δική τους βούληση. Το ερώτημα είναι πως μπορεί το μέσο εισόδημα 

να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.  

Σε αυτή την εργασία, ο σκοπός μας ήταν να δείξουμε τον τρόπο με τον 

οποίο η οικονομική μεγέθυνση επηρεάζει το επίπεδο διαβίωσης των 

ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αφού παρουσιάσαμε τους κύριους 

δείκτες ανάπτυξης με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους 

χρησιμοποιήσαμε την πιο σημαντική μελέτη που ασχολείται με το 
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συγκεκριμένο θέμα, αυτή των Anand και Ravallion (1993). Το βασικό 

συμπέρασμα που βγάζουν είναι ότι η οικονομική μεγέθυνση είναι σημαντική 

στην προώθηση της ανθρώπινης ανάπτυξης μόνο εφόσον διοχετευθεί μέσα 

από μηχανισμούς μείωσης της απόλυτης φτώχειας και αύξησης των 

κοινωνικών δαπανών για υγεία.  

Τα αποτελέσματα της κάθε εμπειρικής μελέτης, στηρίζονται εν πολλοίς στην 

εξειδίκευση των οικονομετρικών μοντέλων και σε αυτή την περίπτωση, το 

παραπάνω βασικό συμπέρασμα μπορεί να τροποποιηθεί ή να ενισχυθεί 

ανάλογα με τις επιλογές εξειδίκευσης των μοντέλων.  
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