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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ των 

μακροοικονομικών πολιτικών και της ανάπτυξης του ανθρωπίνων πόρων στο 

οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος, η 

παρούσα εργασία δομείται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

σύντομη καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας, όπου παρατίθενται οι 

ορισμοί των ανθρωπίνων πόρων, της μακροοικονομίας και των μακροοικονομικών 

πολιτικών, καθώς και τα είδη των μακροοικονομικών πολιτικών. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των μηχανισμών με τους οποίους οι 

μακροοικονομικές πολιτικές επηρεάζουν την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, αλλά 

και η σύνδεση των δύο μεγεθών σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και 

οικονομικής ύφεσης. Τέλος το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στη περίπτωση της Ελλάδας, 

όπου φαίνεται σε πρακτικό επίπεδο πως οι διαμορφωθείσες μακροοικονομικές 

πολιτικές έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα, τόσο 

πριν, όσο και μετά την τρέχουσα οικονομική ύφεση. Τα σημαντικότερα ευρήματα της 

μελέτης συνοψίζονται στο τέλος, στην ενότητα των συμπερασμάτων.  
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study is to investigate the link between macroeconomic 

policies and development of human resources in the economic and social context. For 

the best presentation of the subject, study is structured in three chapters. The first 

chapter provides a brief account of the theoretical framework of the work, which lists 

the definitions of human resources, macroeconomics and macroeconomic policies as 

well as types of macroeconomic policies. The second chapter attempts to analyze the 

mechanisms through macroeconomic policies affect human resources development, 

but also the connection of both factors in times of economic growth and economic 

recession. Finally, the third chapter focuses on the case of Greece, where it appears at 

a practical level that macroeconomic policies have influenced human resources 

development in country, both before and after the current economic downturn. The 

most important findings of the study are summarized in conclusion section. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Οι μακροοικονομικές πολιτικές έχουν καθοριστική σημασία στη διαμόρφωση 

της αγοράς και μεγάλη επιρροή στις οικονομικές αποφάσεις στον επιχειρηματικό 

τομέα αλλά και στα νοικοκυριά. Οι μακροοικονομικές πολιτικές περιστρέφονται και 

διαμορφώνονται γύρω από θέματα όπως οι φόροι, οι κυβερνητικές δαπάνες και ο 

δανεισμός, η συναλλαγματική ισοτιμία και οι νομισματικοί και πιστωτικοί κανόνες. Ο 

πρωταρχικός στόχος των αποτελεσματικών μακροοικονομικών πολιτικών είναι η 

μείωση της αβεβαιότητας και του κινδύνου στην λήψη οικονομικών αποφάσεων. Ένα 

σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον ενισχύει τις προοπτικές οικονομικής 

ανάπτυξηςκαι βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο.  

 Οι ανθρώπινοι πόροι στο σύνολο της οικονομίας επηρεάζονται από τις 

μακροοικονομικές πολιτικές και αλληλεπιδρούν με αυτές. Η μακροοικονομία έχει 

σημασία για την ανθρώπινη ανάπτυξη, διότι καθορίζει το επίπεδο απασχόλησης, τον 

βαθμό κοινωνικής προστασίας και τη δημόσια παροχή υπηρεσιών όπως η 

υγειονομική περίθαλψη ή η εκπαίδευση. Από την άλλη η ανάπτυξη των ανθρωπίνων 

πόρων έχει συνέπειες για τη μακροοικονομία, γιατί μπορεί να κινητοποιήσει ή να 

διεκδικήσει πόρους για τη διεύρυνση ή τη μείωση του χώρου για μακροοικονομικές 

πολιτικές. Η σχέση υπάρχει και έχει σημασία, όχι μόνο στις φτωχές αλλά και στις 

πλούσιες χώρες. Η απασχόληση παρέχει τον κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ της ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού και της μακροοικονομίας. Το πολιτικό πλαίσιο είναι 

επίσης σημαντικό, καθώς τα συμφέροντα, η ιδεολογία και οι θεσμοί επηρεάζουν τις 

οικονομικές πολιτικές και στις δύο σφαίρες για να διαμορφώσουν τα αποτελέσματα. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη σύνδεση μεταξύ των 

μακροοικονομικών πολιτικών και της ανάπτυξης του ανθρωπίνων πόρων. Ο σκοπός 

αυτός καλύπτεται σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα από την ανασκόπηση της ελληνικής 

και διεθνούς βιβλιογραφίας, μέσα από την οποία καταγράφονται τα κυριότερα σημεία 

της σύνδεσης των μακροοικονομικών πολιτικών με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων 

πόρων. Τα δευτερογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν, εντοπίστηκαν από την 

ανασκόπηση κυρίως διεθνών ερευνητικών μελετών, βιβλίων και άρθρων, 

δημοσιευμένων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και δικτυακούς τόπους, αλλά και 

από ελληνικές πηγές και αποτελούν βασική πηγή γνώσης πάνω στο θέμα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1. Μακροοικονομία 

 Τα οικονομικά είναι η επιστήμη που ασχολείται με την παραγωγή, τη διανομή 

και την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών ή την υλική ευημερία της ανθρωπότητας. 

Είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα άτομα και οι κοινωνίες επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν τους σπάνιους πόρους που έχει παράσχει η φύση, αλλά και οι 

προηγούμενες γενεές. Λόγω της σπανιότητας των πόρων, οι καταναλωτές, οι 

επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις, θα πρέπει να κάνουν επιλογές για τα παραπάνω 

θέματα σε καθημερινή βάση. Στην ουσία λοιπόν η οικονομία είναι η μελέτη των 

συμβιβασμών που εμπλέκονται στη διαδικασίας της επιλογής μεταξύ εναλλακτικών 

αποφάσεων (Mankiw & Taylor, 2011). 

 Δύο μεγάλοι κλάδοι των οικονομικών είναι η μικροοικονομία και η 

μακροοικονομία. Η μικροοικονομία εξετάζει τη συμπεριφορά μεμονωμένων 

οικονομικών οντοτήτων: τις επιχειρήσεις, καταναλωτές και τα νοικοκυριά σχετικά με 

την κατανομή των πόρων και των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών. 

Παρακολουθεί και μελετά τον μηχανισμό ζήτησης-προσφοράς σε ατομικό επίπεδο, 

τις συμπεριφορές των ατόμων ως προς την διαχείριση του εισοδήματος και την 

αποταμίευση, το κόστος παραγωγής, τη μεγιστοποίηση των κερδών και τις 

διαφορετικές δομές της αγοράς (Mankiw & Taylor, 2011). 

 Η μακροοικονομία είναι η μελέτη των συμπεριφορών και των 

δραστηριοτήτων της οικονομίας στο σύνολό της, όχι μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, 

αλλά σε ολόκληρες βιομηχανίες και οικονομίες. Περιλαμβάνει τις λειτουργίες και τα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανεργία, την προσφορά χρήματος, τον 

πληθωρισμό, τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν, τους επιχειρηματικούς κύκλους, κ.α. Η μακροοικονομία διαφέρει από τη 

μικροοικονομία, η οποία επικεντρώνεται σε μικρότερους παράγοντες που επηρεάζουν 

τις επιλογές των ατόμων και των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες που μελετώνται τόσο 

στην μικροοικονομία όσο και στη μακροοικονομία, έχουν συνήθως επιρροή ο ένας 

στον άλλο. Για παράδειγμα, το επίπεδο ανεργίας στην οικονομία στο σύνολό της, 

επηρεάζει την προσφορά εργασίας (Bernake, 2016).  
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1.2. Μακροοικονομική Πολιτική 

 Η μακροοικονομική πολιτική είναι η δημοσιονομική πολιτική και η 

νομισματική πολιτική. Η δημοσιονομική πολιτική είναι η μεταβολή (αύξηση ή 

μείωση) των συνολικών δημόσιων δαπανών (G +TR) και των φορολογικών εσόδων 

(Τ) με στόχο τη σταθεροποίηση της οικονομίας, δηλαδή για την αποφυγή μεγάλων 

διακυμάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ΑΕΠ απασχόλησης), που 

εφαρμόζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα μέσα και τα εργαλεία της 

δημοσιονομικής πολιτικής είναι: (1) οι δημόσιες δαπάνες (G) για αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών, (2) οι μεταβιβαστικές πληρωμές (TR), (3) οι αυτόνομοι φόροι (T0) και (4) 

οι φορολογικοί συντελεστές (t0) (Bernake, 2016).  

 Η μακροοικονομική πολιτική διακρίνεται σε επεκτατική ή διασταλτική (G↑, 

T↓) και περιοριστική ή συσταλτική (G↓, T↑). Στο πλαίσιο της άσκησης 

μακροοικονομικών πολιτικών, υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές σκέψης, οι οποίες είναι 

οι κλασικοί οικονομολόγοι και οι Κευνσιανοί. Οι κλασικοί οικονομολόγοι θεωρούν 

ότι η οικονομία βρίσκεται πάντα σε ισορροπία με πλήρη απασχόληση των 

συντελεστών παραγωγής δηλ. ισορροπεί με προϊόν πλήρης απασχόλησης. Σε 

περίπτωση διαταραχής της μακροοικονομικής ισορροπίας λόγω κάποιων εξωγενών 

παραγόντων (π.χ. αύξηση των τιμών του πετρελαίου ή των πρώτων υλών, φυσικές 

καταστροφές, πόλεμος), ο μηχανισμός της αγοράς (→ευκαμψία μισθών -τιμών) θα 

λειτουργήσει αυτόματα και γρήγορα ώστε η οικονομία να διατηρήσει την ισορροπία 

σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Τυχόν ύφεση -ανεργία στην οικονομία είναι 

προσωρινή. Έτσι οι ασκούντες οικονομική πολιτική (κυβέρνηση, Ε.Κ.Τ.) δεν 

χρειάζεται να παρεμβαίνουν (να μην κάνουν τίποτα στην οικονομία) (Bernake, 2016).  

 Αντίθετα οι Κευνσιανοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι βραχυχρόνια η οικονομία 

μπορεί να ισορροπήσει σε ένα προϊόν (ΑΕΠ), το οποίο είναι μικρότερο του προϊόντος 

πλήρους απασχόλησης και να υπάρχει ύφεση-ανεργία γιατί η συνολική ζήτηση στην 

οικονομία είναι ανεπαρκής να απορροφήσει όλο το προϊόν πλήρους απασχόλησης (→ 

συνηθισμένη κατάσταση στην οικονομία). Σύμφωνα με τους Κευνσιανούς 

οικονομολόγους, η οικονομία μετά από μια διαταραχή χρειάζεται μεγάλο χρονικό 

διάστημα ώστε να επανέλθει στο προϊόν πλήρους απασχόλησης. Έτσι αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση και τα μέσα -εργαλεία που διαθέτει να αυξήσει 
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τησυνολική ζήτηση στην οικονομία και να μην περιμένει (μακροχρόνια είμαστε όλοι 

νεκροί) (Bernake, 2016).  

 

Διάγραμμα 1.1. Επεκτατική και Περιοριστική δημοσιονομική πολιτική 

 Μια βασική διαφορά μεταξύ των κλασικών και των κευνσιανών 

οικονομολόγων είναι ότι το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος δεν είναι κατ’ 

ανάγκη αυτό που εξασφαλίζει πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναμικού γιατί η 

συνολική ζήτηση στην οικονομία είναι ανεπαρκής να απορροφήσει όλο το προϊόν 

πλήρους απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο Keynesυποστήριξε ότι πρέπει να 

ασκηθεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για την τόνωση της συνολικής ζήτησης. 

Αντίθετα όταν η συνολική ζήτηση στην οικονομία είναι μεγαλύτερη του προϊόντος 

πλήρους απασχόλησης, για να αποφευχθούν πιέσεις αύξησης των τιμών 

(πληθωρισμός) πρέπει να ασκηθεί περιοριστική δημοσιονομική πολιτική (Bernake, 

2016). 

 Νομισματική πολιτική είναι η μεταβολή της προσφοράς χρήματος και κατ' 

επέκταση των επιτοκίων. Η νομισματική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ, δηλαδή στο 

Ευρωσύστημα, ασκείται από το ΔΣ της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Για 

την επίτευξη των σκοπών του, το Ευρωσύστημα διαθέτει μια σειρά από μέσα 

νομισματικής πολιτικής: διενεργεί πράξεις ανοικτής αγοράς, παρέχει πάγιες 
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διευκολύνσεις και απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα να τηρούν υποχρεωτικά 

ελάχιστα αποθεματικά σε λογαριασμούς στο Ευρωσύστημα (ΕΚΤ, 2011).  

 Οι πράξεις ανοικτής αγοράς παίζουν σημαντικό ρόλο στη νομισματική 

πολιτική του Ευρωσυστήματος και αποσκοπούν στον επηρεασμό των επιτοκίων, τη 

διαχείριση της ρευστότητας στην αγορά και τη σηματοδότηση της κατεύθυνσης της 

νομισματικής πολιτικής. Το Ευρωσύστημα διαθέτει πέντε είδη μέσων για τη 

διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς. Το σπουδαιότερο μέσο είναι οι ανεπιστρεπτέες 

συναλλαγές (πράξεις βάσει συμφωνιών επαναγοράς ή δάνεια έναντι ενέχυρου). 

Ακόμη το Ευρωσύστημα δύναται να χρησιμοποιεί οριστικές συναλλαγές, την έκδοση 

πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ, πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και την αποδοχή 

καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς διενεργούνται με 

πρωτοβουλία της ΕΚΤ, η οποία αποφασίζει επίσης το μέσο, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της διενέργειας τους. Οι εν λόγω πράξεις είναι δυνατό να διενεργούνται 

μέσω τακτικών δημοπρασιών, έκτακτων δημοπρασιών ή βάσει διμερών διαδικασιών. 

Οι πράξεις ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος, διακρίνονται σε τέσσερις 

κατηγορίες με βάση το σκοπό τους, την περιοδικότητα, και τις διαδικασίες 

διενέργειας τους (ΕΚΤ, 2011): 

(α) οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης είναι τακτικές ανεπιστρεπτέες συναλλαγές 

για την παροχή ρευστότητας, διενεργούνται μια φορά την εβδομάδα και έχουν 

διάρκεια συνήθως μιας εβδομάδας. Οι πράξεις αυτές διενεργούνται από τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες μέσω τακτικών δημοπρασιών. Οι πράξεις κύριας 

αναχρηματοδότησης αποτελούν βασικό άξονα για την επιδίωξη των σκοπών των 

πράξεων ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος.  

(β) οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης είναι ανεπιστρεπτέες 

συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας, διενεργούνται μια φορά το μήνα και έχουν 

διάρκεια συνήθως τριών μηνών. Οι πράξεις αυτές διενεργούνταιαπό τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες μέσω τακτικών δημοπρασιών και σκοπός τους είναι να παρέχουν 

στους αντισυμβαλλόμενους συμπληρωματική, πιο μακροπρόθεσμη 

αναχρηματοδότηση. Κατά κανόνα με τις πράξεις αυτές το Ευρωσύστημα δεν 

επιδιώκει να αποστείλει μηνύματα στην αγορά και ως εκ τούτου συνήθως δέχεται 

ανταγωνιστικές προσφορές τιμών ή επιτοκίου.  
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(γ) οι πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 

διενεργούνται εκτάκτως με σκοπό τη διαχείριση της ρευστότητας στην αγορά και τον 

επηρεασμό των επιτοκίων, ιδίως προς εξομάλυνση των επιπτώσεων στα επιτόκια που 

οφείλονται σε αιφνίδιες διακυμάνσεις της ρευστότητας στην αγορά. Πράξεις 

εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας είναι δυνατό να 

διενεργούνται την τελευταία μέρα ορισμένης περιόδου τήρησης υποχρεωτικών 

ελάχιστων αποθεματικών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται διακυμάνσεις της 

ρευστότητας που τυχόν σημειώνονται στο διάστημα που μεσολαβεί από την 

κατανομή του ποσού της τελευταίας πράξης κύριας αναχρηματοδότησης. Οι πράξεις 

εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, διενεργούνται 

κυρίως ως ανεπιστρεπτέες συναλλαγές, αλλά μπορούν να λάβουν τη μορφή πράξεων 

ανταλλαγής νομισμάτων ή αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας. Τα μέσα 

και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια πράξεων εξομάλυνσης 

των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας προσαρμόζονται ανάλογα με το 

είδος της συναλλαγής και τον εκάστοτε επιδιωκόμενο στόχο. Οι πράξεις αυτές 

διενεργούνται συνήθως από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες μέσω έκτακτων 

δημοπρασιών ή με βάση διμερείς διαδικασίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το 

διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια των διμερών 

πράξεων εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, από την 

ίδια την ΕΚΤ. 

(δ) Επιπλέον το Ευρωσύστημα μπορεί να διενεργεί διαρθρωτικές πράξεις μέσω της 

έκδοσης πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ, μέσω ανεπιστρεπτέων συναλλαγών και 

μέσω οριστικών συναλλαγών. Οι πράξεις αυτές διενεργούνται, οπότε η ΕΚΤ επιθυμεί 

να προσαρμόσει τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του 

χρηματοπιστωτικού τομέα (σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως). Οι 

διαρθρωτικές πράξεις με τη μορφή ανεπιστρεπτέων συναλλαγών ή μέσω της έκδοσης 

χρεογράφων διενεργούνται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες μέσω τακτικών 

δημοπρασιών. Οι διαρθρωτικές πράξεις με τη μορφήοριστικών συναλλαγών συνήθως 

διενεργούνται από τις εθνικέςκεντρικές τράπεζες, μέσω διμερών διαδικασιών. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει τη 

διενέργεια των διαρθρωτικών πράξεων από την ίδια την ΕΚΤ (ΕΚΤ, 2011).  

 Σε ότι αφορά τις πάγιες διευκολύνσεις, σκοπός τους είναι η παροχή και 

απορρόφηση ρευστότητας με διάρκεια μιας ημέρας (μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
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μέρα), η σηματοδότηση της γενικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής και ο 

επηρεασμός των επιτοκίων της αγοράς για τοποθετήσεις διάρκειας μιας μέρας. 

Προβλέπονται δύο πάγιες διευκολύνσεις, στις οποίες οι αποδεκτοί 

αντισυμβαλλόμενοι προσφεύγουν με δική τους πρωτοβουλία, εφόσον πληρούν 

ορισμένες λειτουργικές προϋποθέσεις πρόσβασης (ΕΚΤ, 2011): 

(α) οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης οριακής 

χρηματοδότησης προκειμένου να λάβουν από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες 

ρευστότητα διάρκειας μιας ημέρας, έναντι ασφάλειας με τη μορφή αποδεκτών 

περιουσιακών στοιχείων. Υπό κανονικές συνθήκες η πρόσβαση των 

αντισυμβαλλόμενων στη διευκόλυνση δεν υπόκειται σε ποσοτικούς ή άλλους 

περιορισμούς, εκτός από την υποχρέωση να παρέχουν ως ασφάλεια επαρκή 

περιουσιακά στοιχεία. Το επιτόκιο της πάγιας διευκόλυνσης οριακής 

χρηματοδότησης συνήθως οριοθετεί προς τα πάνω το επιτόκιο της αγοράς για 

τοποθετήσεις μιας μέρας.  

(β) οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να κάνουν χρήσητης διευκόλυνσης αποδοχής 

καταθέσεων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν καταθέσεις διάρκειας μιας μέρας 

στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.Υπό κανονικές συνθήκες η πρόσβαση 

τωναντισυμβαλλόμενων στη διευκόλυνση δεν υπόκειταισε ποσοτικούς ή άλλους 

περιορισμούς. Το επιτόκιο τηςδιευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεωνσυνήθως 

οριοθετεί προς τα κάτω το επιτόκιο της αγοράς για τοποθετήσεις μιας μέρας. 

 Οι πάγιες διευκολύνσεις παρέχονται σε αποκεντρωμένη βάση από τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες.  

 Τέλος το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του 

Ευρωσυστήματος ισχύει για τα πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ και 

αποσκοπεί κυρίως στη σταθεροποίηση των επιτοκίων της αγοράς χρήματος και στη 

δημιουργία ( ή τη διεύρυνση) διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας. Τα 

υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά κάθε ιδρύματος καθορίζονται με βάση ορισμένα 

στοιχεία του ισολογισμού του. Προκειμένου να επιτευχθεί σταθεροποίηση των 

επιτοκίων, το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του 

Ευρωσυστήματος παρέχει στα ιδρύματα τη δυνατότητα να τηρούν τα υποχρεωτικά 

ελάχιστα αποθεματικά τους σε μέσα επίπεδα. Η συμμόρφωση με την υποχρέωση 

τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών διαπιστώνεται με βάση τα μέσα 
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ημερήσια υπόλοιπα κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης. Επί των υποχρεωτικών 

αποθεματικών που τηρούν τα ιδρύματα καταβάλλεται τόκος, με το επιτόκιο των 

πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ, 2011).  

 Η νομισματική πολιτική, όπως και η δημοσιονομική πολιτική, διακρίνεται σε 

επεκτατική ή διασταλτική και σε περιοριστική ή συσταλτική. Στα πλαίσια της 

διασταλτικής νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ αυξάνει την προσφορά χρήματος, 

πράγμα που μειώνει το βραχυχρόνιο επιτόκιο. Μια μείωση του βραχυχρόνιου 

επιτοκίου αυξάνει τις επενδυτικές και τις καταναλωτικές δαπάνες (σε διαρκή 

καταναλωτικά αγαθά τα οποία εξυπηρετούνται συνήθως με δανεισμό). Έτσι 

αυξάνεται η συνολική ζήτηση στην οικονομία και κατ' επέκταση το ΑΕΠ και η 

απασχόληση. Η επεκτατική πολιτική εφαρμόζεται στη φάση της ύφεσης ή κάμψης 

της οικονομίας. Στα πλαίσια της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής η ΕΚΤ 

μειώνει την προσφορά χρήματος, πράγμα που αυξάνει το βραχυχρόνιο επιτόκιο. Μια 

αύξηση του βραχυχρόνιου επιτοκίου μειώνει τις επενδυτικές και τις καταναλωτικές 

δαπάνες. Έτσι μειώνεται η συνολική ζήτηση στην οικονομία και κατ' επέκταση το 

ΑΕΠ και η απασχόληση (Bernake, 2016). 

  

1.3. Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Οι ανθρώπινοι πόροι είναι το σύνολο των ανθρώπων που αποτελούν το 

εργατικό δυναμικό ενός οργανισμού, ενός επιχειρηματικού τομέα ή μιας οικονομίας 

γενικότερα.Στο πλαίσιο μιας οικονομίας οι ανθρώπινοι πόροι αναφέρονται στο υγιές, 

μορφωμένο και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Βασικά συστατικά των 

ανθρωπίνων πόρων είναι η φυσική ικανότητα, οι έμφυτες και αποκτηθείσες 

δεξιότητες, η γνώση, η εμπειρία, το ταλέντο και η εφευρετικότητα (Mayo, 2016). 

 Οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο από τη φύση των 

περιουσιακών στοιχείων όσο και από τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την 

επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης. Για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης, 

είναι απαραίτητη η σωστή χρήση τόσο των φυσικών όσο και των ανθρώπινων 

πόρων.Η σωστή χρήση των φυσικών πόρων και το επίπεδο παραγωγής του εθνικού 

πλούτου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση και την αποτελεσματικότητα 

των ανθρώπινων πόρων.Όμως, ο υπερβολικός πληθυσμός θα καταναλώσει και πάλι 

όλους τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, από την άποψη της 
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οικονομικής ευημερίας, είναι πολύ σημαντική η μελέτη των ανθρωπίνων πόρων 

(Mayo, 2016).  

 Οι ανθρώπινοι πόροι θεωρούνται σημαντικό είδος πόρων για την επίτευξη 

οικονομικής ανάπτυξης σε μια χώρα. Μεταξύ των διαφόρων τύπων πόρων, ο 

ανθρώπινος πόρος είναι ο πιο ενεργός τύπος πόρων. Η ποιοτική και ποσοτική 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για την ορθή αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων μιας χώρας. Έτσι, ο σχηματισμός ανθρώπινου κεφαλαίου είναι η 

διαδικασία απόκτησης και αύξησης του αριθμού των ατόμων που διαθέτουν 

δεξιότητες, εκπαίδευση και εμπειρία που είναι κρίσιμα για την οικονομική και 

πολιτική εξέλιξη μιας χώρας (Mc Guire, 2011). Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας 

συνεπάγεται την ορθή αξιοποίηση του εργατικού της δυναμικού το οποίο με τη σειρά 

του συντελεί στην ορθή αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.Έτσι, η 

οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει κανονικά την επίτευξη τριών προϋποθέσεων: (1) 

την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος για την αύξηση του επιπέδου διαβίωσης 

του πληθυσμού, (2) τη μείωση του μεγέθους και του ποσοστού ανεργίας και (3) τη 

μείωση του αριθμού των ατόμων που ζουν κάτω από τη φτώχεια.Αν και το εργατικό 

δυναμικό της χώρας συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη, από την άλλη ο ταχέως 

αναπτυσσόμενος πληθυσμός καθυστερεί τη διαδικασία ανάπτυξης και επομένως 

θεωρείται επιβλαβής για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας (Seguino, 2012). 

 Επιπρόσθετα η αργή ανάπτυξη στις υποανάπτυκτες χώρες οφείλεται κυρίως 

στην έλλειψη επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι χώρες αυτές υποφέρουν από 

την έλλειψη κρίσιμων δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον βιομηχανικό τους τομέα 

και αντιμετωπίζουν επίσης το πρόβλημα του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού 

στον τομέα της γεωργίας. Έτσι, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι 

απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη των υποανάπτυκτων χωρών. Ως εκ τούτου 

οι υπανάπτυκτες χώρες υποφέρουν από έλλειψη τεχνικά καταρτισμένων και 

εξειδικευμένων και μορφωμένων ατόμων και οι ανεπτυγμένες χώρες διατηρούν 

υψηλό επίπεδο επένδυσης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Προκειμένου 

λοιπόν να επιτευχθεί ολόπλευρη ανάπτυξη μιας χώρας, η διαμόρφωση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω επαρκούς όγκου επενδύσεων στο ανθρώπινο είναι πολύ 

σημαντική (Hanushek, 2013). 

 Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η παραγωγή 

αυξάνεται καθώς οι τεχνικά καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι μπορούν 
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να χρησιμοποιήσουν ορθολογικά όλους τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Με 

την ήδη υπάρχουσα γνώση, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή 

και το εισόδημά τους. Η επίτευξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων βοηθά τους 

εργαζόμενους και όλες τις κατηγορίες εργατικού δυναμικού να κερδίζουν υψηλότερο 

επίπεδο εισοδήματος σε διάφορα επαγγέλματα.Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

κατάρτιση σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιτρέπει συνήθως στους 

εργαζομένους να συμβάλλουν απελευθερωτικά στην ταχύτερη επέκταση της 

παραγωγής στους διάφορους τομείς της οικονομίας (Abel et al, 2012).  

 Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με τη μορφή του σχηματισμού 

ανθρώπινου κεφαλαίου, μπορεί να ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα μιας χώρας 

με διάφορους τρόπους. Η αναβάθμιση του τεχνολογικού σεναρίου μαζί με τις 

βελτιωμένες γνώσεις και δεξιότητες, μπορούν να εκσυγχρονίσουν τις τεχνολογίες 

παραγωγής και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα της χώρας 

γενικά.Η μεταφορά τεχνολογίας από ξένες χώρες μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την 

υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και έτσι να βελτιώσει τις 

παραγωγικές ικανότητες. Επιπλέον, ο σχηματισμός ανθρώπινου κεφαλαίου μπορεί να 

προάγει την υψηλότερη ανάπτυξη της οικονομίας ενισχύονταςτο φυσικό απόθεμα 

κεφαλαίου της χώρας (Abel et al, 2012). 

 Επιπρόσθετα η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αυξήσει το 

κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας μέσω της αύξησης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η 

διάδοση της γνώσης μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και 

συνεπώς μπορεί να αυξήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα. Ακόμα η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να προσθέσει στους ανθρώπους γνώση, εξειδίκευση 

και σωματική προσαρμογή. Αυτό μπορεί επίσης να αλλάξει τη στάση των ανθρώπων 

και να βελτιώσει τις προσωπικές ιδιότητες των ανθρώπων.Τέτοιες αλλαγές 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων δυνατοτήτων και επιχειρηματικότητας, οι 

οποίες συνήθως παρακινούν τους ανθρώπους να εργάζονται σκληρά, να 

αναλαμβάνουν κινδύνους, να πραγματοποιούν έρευνες και να τις εφαρμόζουν για την 

παραγωγή νέων προϊόντων και να αναπτύσσουν νέες παραγωγικές διαδικασίες. Όλα 

αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο οικονομικής αλλαγής (Mc Guire, 

2011). 

 Τέλος η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να ανοίξει το δρόμο για 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους ανθρώπους εν γένει. Αυτό μπορεί να 

καταστεί εφικτό χάρη στις βελτιώσεις των τριών συνιστωσών του δείκτη ανθρώπινης 
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ανάπτυξης (HDI), δηλαδή την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, τα υψηλότερα 

εκπαιδευτικά επιτεύγματα και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής (Mc Guire, 2011). Ως 

εκ τούτου οι πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και το ανθρώπινο 

δυναμικό γενικότερα, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των μακροοικονομικών 

πολιτικών κάθε χώρας (Seguino, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

2.1. Θεωρία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Στον τομέα της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource 

Management -ΗRM), η Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource 

Development -ΗRD), αναφέρεται στις διαδικασίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης που 

παρέχουν οι οργανισμοί για την αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της 

εκπαίδευσης και των ικανοτήτων των υπαλλήλων τους. Σε πολλές οργανώσεις, η 

διαδικασία ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ξεκινά με την πρόσληψη ενός νέου 

υπαλλήλου και συνεχίζεται καθ 'όλη τη διάρκεια της εργασίας του υπαλλήλου στον 

οργανισμό (Nafukho et al, 2004). Ωστόσο σύμφωνα με τον OECD (2005) η έννοια 

της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται ότι έχει τέσσερα βασικά 

συστατικά: το μορφωτικό επίπεδο, τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, την υγεία 

του πληθυσμού και το σύνολο των πολιτικών απασχόλησης που συνδέουν τους 

ανθρώπους με τις επιχειρήσεις, με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να 

μεγιστοποιήσουν το όφελος από τις οικονομικές ευκαιρίες και να προσαρμοστούν 

γρήγορα στις νέες προκλήσεις. Καθένας από τους τομείς αυτούς αποτελεί βασικό 

παράγοντα για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις 

ξένες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω νέων επενδύσεων. 

 Στο μακροοικονομικό πλαίσιο, πολλοί ερευνητές έχουν επιχειρήσεις να 

συνδέσουν την Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital Theory) με την 

Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου θεωρεί 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως επένδυση σε δεξιότητες και ικανότητες 

(Schultz, 1960; Becker, 1964). Υποστηρίζεται ότι, με βάση τις ορθολογικές 

προσδοκίες απόδοσης των επενδύσεων, τα άτομα λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους, ως τρόπο αύξησης της παραγωγικότητάς 

τους. Μια δέσμη μελετών επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων 

εκπαίδευσης / δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και των μετρήσεων της 

τεχνολογικής δραστηριότητας (Nelson & Phelps, 1966). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, 

ένα πιο μορφωμένο / εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό διευκολύνει μια επιχείρηση να 

υιοθετήσει και να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες, ενισχύοντας έτσι τις αποδόσεις της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι εμπειρικές μελέτες παρέχουν στοιχεία που 
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υποστηρίζουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Για 

παράδειγμα, ο Griliches (1970) εκτιμά ότι το ένα τρίτο των υπολειμμάτων (residuals) 

στο υπόδειγμα του Solow (1957) (δηλαδή το τμήμα της αύξησης της παραγωγής στην 

αμερικανική οικονομία που δεν θα μπορούσε να αποδοθεί στην αύξηση των ωρών 

εργασίας ή του αποθέματος κεφαλαίου) μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των 

εκπαιδευτικών επιτευγμάτων του εργατικού δυναμικού (Izushi & Huggins, 2004). 

  Στο ίδιο πνεύμα, ο Denison (2010) ανέφερε την επίπτωση στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα στις ΗΠΑ, ενώ άλλοι - συμπεριλαμβανομένων των Mankiw et al (1992) - 

επιβεβαίωσαν αυτές τις θετικές σχέσεις σε ένα σύνολο χωρών που καλύπτουν όλα τα 

επίπεδα ανάπτυξης.O Wolff (1996, 2001) διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα εκπαίδευσης / 

δεξιοτήτων συνδέονται θετικά με την τεχνολογική αλλαγή στους σχετικούς τομείς. 

Επίσης οι Crouch et al (2001) παρέχουν αποδείξεις ότι οι εργαζόμενοι με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο είναι πιθανότερο να απασχολούνται σε τομείς που εκτίθενται σε 

διεθνές ανταγωνισμό, γεγονός που υποδηλώνει στενή συσχέτιση μεταξύ των 

επιπέδων εκπαίδευσης / δεξιοτήτων των εργαζομένων και της τεχνολογικής 

δραστηριότητας που έχει αναληφθεί. Εξετάζοντας αυτές τις επιπτώσεις στην κοινωνία 

ως σύνολο, ο Abramovitz (1986) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική 

κατάρτιση αποτελούν μέρος ενός συνόλου βασικών συστατικών που υποστηρίζουν 

την ανάπτυξη της κοινωνίας, την οποία ονομάζει «κοινωνική ικανότητα» (Swanson & 

Holton, 2001; Izushi & Huggins, 2004). 

 Η Θεωρία της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital 

Development Theory), σύμφωνα με την Angela (2009), καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες οικονομικές 

εκροές, ωστόσο η εγκυρότητα της θεωρίας είναι μερικές φορές δύσκολο να 

αποδειχθεί. Στο παρελθόν, η οικονομική ισχύς εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τα 

υλικά αγαθά όπως η γη, τα εργοστάσια και ο εξοπλισμός. Η εργασία ήταν απαραίτητη 

συνιστώσα, αλλά η αύξηση της αξίας της επιχείρησης προερχόταν από επενδύσεις σε 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Οι σύγχρονοι οικονομολόγοι φαίνεται να συμφωνούν ότι 

η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη είναι το κλειδί για τη βελτίωση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου και τελικά για την αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων 

του έθνους. Στη νέα παγκόσμια οικονομία, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία μπορεί 

να μην είναι τόσο σημαντικά, όσο και η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο (Friedman, 

2007). 
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 Ωστόσο στη βιβλιογραφία εντοπίζονται και άλλες προσεγγίσεις σχετικά με 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, όχι όμως από την πλευρά της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης, αλλά από την πλευρά της οικονομικής ευημερίας. Ως εκ τούτου 

ένα πλαίσιο της ανθρώπινης ανάπτυξης περιλαμβάνει πολιτικές που έχουν ως 

αποτέλεσμα την προοδευτική εξάλειψη της υλικής στέρησης και την επέκταση των 

δυνατοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για ένα 

περιεκτικό μακροοικονομικό πλαίσιο όπου η κατανομή των πόρων και των 

δυνατοτήτων αποτελεί βασικό στόχο της μακροοικονομικής πολιτικής (Nayyar, 

2012). 

 

2.2. Μακροοικονομικές πολιτικές και ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

 Σύμφωνα με τον Nayyar (2012), μεταξύ της μακροοικονομίας και της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση. Οι 

μακροοικονομικές πολιτικές μπορούν να ασκούν επίδραση στην ανθρώπινη 

ανάπτυξη. Η μακροοικονομία έχει σημασία για την ανθρώπινη ανάπτυξη, διότι 

καθορίζει το επίπεδο απασχόλησης, τον βαθμό κοινωνικής προστασίας και τη 

δημόσια παροχή υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η εκπαίδευση. Η 

ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων έχει συνέπειες για τη μακροοικονομία, γιατί μπορεί 

να κινητοποιήσει ή να διεκδικήσει πόρους για τη διεύρυνση ή τη μείωση του χώρου 

για μακροοικονομικές πολιτικές. Η σχέση υπάρχει και έχει σημασία, όχι μόνο στις 

φτωχές αλλά και στις πλούσιες χώρες. Η απασχόληση παρέχει τον κρίσιμο σύνδεσμο 

μεταξύ της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της μακροοικονομίας. Το 

πολιτικό πλαίσιο είναι σημαντικό, καθώς τα συμφέροντα, η ιδεολογία και οι θεσμοί 

επηρεάζουν τις οικονομικές πολιτικές και στις δύο σφαίρες για να διαμορφώσουν τα 

αποτελέσματα. 

 Σύμφωνα με τον Rao (1995) oι μακροοικονομικές πολιτικές επηρεάζουν τόσο 

την προσφορά όσο και τη ζήτηση για ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι δημοσιονομικές και 

κανονιστικές πολιτικές επηρεάζουν την προσφορά, ενώ οι πολιτικές για την αγορά 

εργασίας και την απασχόληση επηρεάζουν τη ζήτηση μέσω της επίδρασής τους στη 

γεωργική και βιομηχανική παραγωγικότητα, τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, τα 

επενδυτικά κίνητρα, τη ρύθμιση των επιχειρηματιών του άτυπου τομέα και των 
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μέτρων προώθησης της απασχόλησης. Οι εμπορικές και βιομηχανικές πολιτικές, όταν 

προσαρμόζονται προς μια πιο ανοικτή οικονομία, επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό συμβαίνει λόγω μεταβολών στις σχετικές τιμές που 

επηρεάζουν τους φτωχούς, των προτύπων απασχόλησης και των ανταγωνιστικών 

πιέσεων στις δεξιότητες. Η παραγωγική αξιοποίηση των δεξιοτήτων καθορίζει τη 

σύνδεση της ανθρώπινης ανάπτυξης με την οικονομική ανάπτυξη.  

 Σε μια από τις πρώτες έρευνες για την επίδραση των εμπορικών πολιτικών 

στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, οι Van Adams et al (1992), εξέτασαν πως 

οι επιλογές στρατηγικών ανάπτυξης σε έξι αναπτυσσόμενες χώρες (Αίγυπτος, 

Μαλαισία, Νιγηρία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη και Τυνησία) διαμορφώνουν τα κίνητρα 

για την αποτελεσματική χρήση των πόρων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι 

ερευνητές εξέτασαν τη σημασία της ανάπτυξης που κατευθύνεται από τις εξαγωγές 

στα κίνητρα για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.Η 

συγκριτική προσέγγιση μεταξύ των χωρών αυτών, αποδεικνύει τη σχέση ανάμεσα 

στο μακροοικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Οι 

αναπτυσσόμενες χώρες με εξωστρεφείς εμπορικές πολιτικές διαπιστώθηκε ότι 

βασίζονται περισσότερο σε ιδιωτικούς πόρους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού και ενθαρρύνουν την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης 

του.  

 Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα οι Wood & Berge (2004), βρήκαν ότι οι χώρες με 

υψηλό δείκτη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού / γη, έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα στον τομέα της μεταποίησης, σε σχέση με εκείνες με χαμηλό δείκτη 

ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού / γη, οι οποίες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα 

στην πρωτογενή παραγωγή. Η εκπαίδευση και άλλα μέσα απόκτησης δεξιοτήτων - ή, 

γενικότερα, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - έχουν μεγάλη σημασία για 

πολλές πτυχές της οικονομικής απόδοσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγο 

έρευνας ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι περισσότερες χώρες που εξάγουν κυρίως 

πρωτογενή προϊόντα θα μπορούσαν να γίνουν εξαγωγείς βιομηχανικών προϊόντων,θα 

ήταν μέσω της αύξησης των επιπέδων των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. 

 Πιο πρόσφατα ο Seguino (2012), τόνισε ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού, από την πλευρά της οικονομικής ευημερίας, η πρόκληση για 

τις κυβερνήσεις που διαμορφώνουν μακροοικονομικές πολιτικές, είναι να 

αναπτύξουν μηχανισμούς που θα προωθούν την ευρεία κοινή ευημερία 

καιμειώνοντας την ανισότητα, χωρίς ωστόσο να θυσιάζουν τον συνολικό στόχο της 
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τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η πλειοψηφία των οικονομολόγων στο πλαίσιο 

αυτό δίνει έμφαση στις δαπάνες από την πλευρά της ζήτησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, κυρίως σε αυτές της εκπαίδευσης, ως μέσο προώθησης της ισότητας. 

Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση η αύξηση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου,οδηγεί σε αύξηση των μισθών διαβίωσης και συνεπώς ενισχύει την 

κοινωνική ευημερία. Ωστόσο, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης δεν εξασφαλίζουν 

επαρκείς ευκαιρίες απασχόλησης για τη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων, αλλά ακόμα 

και όσοι εργάζονται δεν έχουν τη διαπραγματευτική εξουσία να αποκτήσουν μισθούς 

ανάλογους με τις δεξιότητες τους. Ως εκ τούτου οι επενδύσεις από πλευράς 

προσφοράς σε δεξιότητες από μόνες τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το 

πρόβλημα. Από την άλλοι οι ετερόδοξοι οικονομολόγοι τείνουν να βασίζονται στο 

εισόδημα ως μέτρο κατανομής της ευημερίας. Σε μια σειρά μοντέλων που έχουν 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτό, αποδεικνύεται ότι, για παράδειγμα, οι υψηλότεροι 

πραγματικοί μισθοί μπορούν να τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη κάτω από 

ορισμένες συνθήκες, ιδίως στις κλειστές οικονομίες, αυξάνοντας την κατανάλωση 

εργαζομένων και ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.  

 Ο Seguino (2012) τονίζει επίσης ότι η δημιουργία των συνθηκών για μια 

ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, απαιτεί στοχοθετημένες 

δημόσιες επενδύσεις, πολιτικές για τη βελτίωση της διαπραγματευτικής ισχύος των 

εργαζομένων, μακροοικονομικές ρυθμίσεις που θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 

ανταλλάσσουν κέρδη παραγωγικότητας με τους εργαζόμενους και θα μετριάζουν στις 

επιπτώσεις της ανισότητας των φύλων στην ανάπτυξη. Οι δημόσιες επενδύσεις 

αποτελούν βασικό συστατικό μιας μακροοικονομικής στρατηγικής χωρίς 

αποκλεισμούς και εξυπηρετούν τρεις αλληλένδετους σκοπούς: ενισχύουν τη ζήτηση 

και επομένως την απασχόληση, δημιουργούν παραγωγική ικανότητα και μπορούν να 

βελτιώσουν την κατανομή δυνατοτήτων. 

 Τέλος ο Nayyar (2012) τονίζει το ρόλο των δημόσιων επενδύσεων στις 

φυσικές και κοινωνικές υποδομές, κάθε μια από τις οποίες έχει τη δυνατότητα να 

αυξήσει την παραγωγικότητα σε όλη την οικονομία, να τονώσει τις ιδιωτικές 

επενδύσεις και επομένως να αυξήσει την απασχόληση. Ο επενδυτικός χαρακτήρας 

αυτών των δημόσιων δαπανών υποδηλώνει ότι, αν είναι καλά στοχοθετημένες, 

μπορούν να δημιουργήσουν μια ροή εσόδων στο μέλλον. Επίσης η δημοσιονομική 

πολιτική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών 

πιέσεων με τη χρηματοδότηση κοινωνικών και υλικών υποδομών (για δρόμους, Ε & 
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Α στη γεωργία και τη βιομηχανία, την άρδευση, κ.α.). Οι δημόσιες επενδύσεις 

μπορούν να στοχεύουν στην αντιμετώπιση και την άμβλυνση των ανισοτήτων στην 

παραγωγική ικανότητα και στην πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, που εμποδίζουν τη 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Φυσικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι 

περισσότερες δεξιότητες ή η καλύτερη υγεία θα μεταφραστούν σε υψηλότερα κέρδη 

ενόψει της αδύναμης διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει σε χαλαρή ζήτηση. Ο κεντρικός στόχος των μακροοικονομικών 

πολιτικών θα πρέπει να είναι η προώθηση της ζήτησης μέσω ποικίλων στρατηγικών, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών που εξισορροπούν 

την διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 

ανταλλάσσουν το όφελος από τις αυξήσεις των αποδοχώνμε τους εργαζόμενους τους. 

Η υιοθέτηση στόχων για την απασχόληση σε αντικατάσταση των στόχων για τον 

πληθωρισμό επιτρέπει στη νομισματική πολιτική να παράγει προσιτές πιστώσεις που 

απευθύνονται σε τομείς προτεραιότητας, δημιουργώντας έτσι ένα κίνητρο από 

πλευράς ζήτησης το οποίο μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

 

2.3. Οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

  

 Η οικονομική ανάπτυξη είναι το ισχυρότερο μέσο για τη μείωση της φτώχειας 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο η 

οικονομική ανάπτυξη δεν συνδέεται μόνο με τη μείωση της φτώχειας. Υπάρχουν 

επίσης σαφείς αποδείξεις για μια θετική σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης 

και των ευρύτερων μέτρων της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο 

βραβευμένος με Νόμπελ Amartya Sen χαρακτήρισε την οικονομική ανάπτυξη ως ένα 

κρίσιμο μέσο για την επέκταση των ουσιαστικών ελευθεριών, οι οποίες έχουν μεγάλη 

αξία για τον άνθρωπο. Αυτές οι ελευθερίες συνδέονται στενά με τις βελτιώσεις του 

γενικού βιοτικού επιπέδου, όπως οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους να 

γίνουν πιο υγιείς, να τρώνε καλύτερα και να ζουν περισσότερο (Hanushek, 2013).  

 Η οικονομική ανάπτυξη δημιουργείκύκλους οικονομικής ευημερίας και 

ευκαιριών απασχόλησης. Οι ισχυρές ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης 

βελτιώνουν τα κίνητρα των οικογενειών να επενδύουν στην εκπαίδευση στέλνοντας 

τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση μιας ισχυρής 
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και αυξανόμενης ομάδας επιχειρηματιών, η οποία θα δημιουργήσει πίεση για 

βελτιωμένη διακυβέρνηση. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη προωθεί την ανάπτυξη 

του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία με τη σειρά της προωθεί την οικονομική 

ανάπτυξη. Από την άλλη η ασθενής οικονομική ανάπτυξη συνεπάγεται φαύλους 

κύκλους, στους οποίους η κακή ανθρώπινη ανάπτυξη συμβάλλει στην οικονομική 

κάμψη, οδηγώντας σε περαιτέρω επιδείνωση της ανθρώπινης ανάπτυξης (Hanushek, 

2013).  

 Η σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου αναπτύσσεται μέσω δύο καναλιών. Πρώτον, υπάρχει ο 

μακροοικονομικός δεσμός με τον οποίο η οικονομική ανάπτυξη ενισχύει τη 

φορολογική βάση μιας χώρας και ως εκ τούτου καθιστά δυνατή για την κυβέρνηση 

να δαπανά περισσότερα για τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. 

Η οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητη προκειμένου οι κυβερνήσεις να μπορέσουν 

να συνεχίσουν να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες ωφελούν άμεσα τους 

φτωχούς. Ο δεύτερος δίαυλος μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης 

ανάπτυξης είναι μικροοικονομικής φύσης. Η οικονομική ανάπτυξη αυξάνει τα 

εισοδήματα των φτωχών και ως εκ τούτου αυξάνει την ικανότητά τους να πληρώνουν 

για δραστηριότητες και αγαθά που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευσή τους 

(Wilson & Briscoe).  

 Σύμφωνα με τον Ranis (2004), o αντίκτυπος της οικονομικής ανάπτυξης στο 

επίπεδο της ανθρώπινης ανάπτυξης ενός πληθυσμού, εξαρτάται επίσης από άλλες 

συνθήκες της κοινωνίας. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο ρόλος της κατανομής του 

εισοδήματος, τόσο σε μικροοικονομικό επίπεδο εντός ενός νοικοκυριού όσο και σε 

μακροοικονομικό επίπεδο μεταξύ των νοικοκυριών. Σε μικροοικονομικό επίπεδο 

υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για μια θετική αιτιότητα - η ατομική κατανάλωση και 

η κατανάλωση των νοικοκυριών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την 

αύξηση της ανθρώπινης ανάπτυξης και μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού από ό, τι τα κυβερνητικά προγράμματα. 

Ωστόσο, η ατομική κατανάλωση δεν μπορεί πάντοτε να αφορά αγαθά που 

συμβάλλουν σχεδόν αποκλειστικά στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Σε κοινωνίες στις 

οποίες οι γυναίκες συμβάλλουν περισσότερο στο οικογενειακό εισόδημα και έχουν 

μεγαλύτερη επιρροή στις δαπάνες λήψης αποφάσεων των νοικοκυριών, τα αγαθά που 

προσανατολίζονται στην ανθρώπινη ανάπτυξη είναι πιθανό να είναι σχετικά 

υψηλότερα. 
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2.4. Οικονομική κρίση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

 

 Όπως η οικονομική ανάπτυξη έχει επίδραση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, με τους ίδιους μηχανισμούς λειτουργεί και η οικονομική ύφεση. Η 

παγκόσμια οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει δύο βασικά 

χαρακτηριστικά: πρώτο η συχνότητα εμφάνισης της σε μεμονωμένες χώρες 

αυξάνεται και δεύτερο τείνει να αναπτύσσεται σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις 

λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες. Λοιπά χαρακτηριστικά τους είναι η συσσώρευση 

χρέους ή οι υψηλές δημόσιες δαπάνες, με συνακόλουθες αυξήσεις του πληθωρισμού 

και των επιτοκίων, άκαμπτη και υπερτιμημένη συναλλαγματική ισοτιμία, ρυθμιστική 

αδυναμία του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ανοικτές κεφαλαιαγορές, 

ανάπτυξη κερδοσκοπικών συμπεριφορών, κ.α. Παρόλο που πολλές αναπτυσσόμενες 

χώρες δεν εκτίθενται άμεσα στις χρηματοπιστωτικές αναταραχές, πλήττονται από 

διάφορες καταστάσεις, όπως η κατάρρευση των τιμών του εμπορίου και των βασικών 

εμπορευμάτων, οι ανατροπές των κεφαλαιακών ροών, το υψηλότερο κόστος 

δανεισμού, το μειωμένο εισόδημα και οι πιέσεις για λήψη βοήθειας από επίσημες 

πηγές (De Souza, 2010). 

 Αναμφίβολα η οικονομική ύφεση αυξάνει τα επίπεδα φτώχειας παγκοσμίως. 

Οι κυριότεροι δίαυλοι μετάδοσης είναι μέσω των επιπτώσεων της στην απασχόληση 

και τους μισθούς, καθώς στο διαθέσιμο εισόδημα. Ενώ οι αγορές εργασίας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, θέλουν λίγο χρόνο για να βιώσουν τις πλήρεις επιπτώσεις 

στη συνεχιζόμενη παγκόσμια συρρίκνωση, υπάρχουν ήδη σαφείς ενδείξεις για την 

πτώση. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, έχει αποδειχθεί ότι τα επίπεδα φτώχειας 

αυξάνονται, ενώ επίσης αυξάνεται η παιδική και η μητρική θνησιμότητα, η 

νοσηρότητα από ψυχικές και άλλες ασθένειες, η ολοκλήρωση του δημοτικού 

σχολείου δεν είναι εφικτή, κ.α. Τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας των Conceição et 

al (2011), αλλά και άλλων ερευνητών (de Sousa, 2010) υποδηλώνουν μια ισχυρή 

θετική (αλλά όχι γραμμική) συσχέτιση μεταξύ του κατά κεφαλήν ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και των δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης. Με την 

παγκόσμια ύφεση και την παγκόσμια πτώση του ΑΕΠ, είναι λογικό οι δείκτες 

ανθρώπινης ανάπτυξης να παρουσιάζουν πτώση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

κατάρρευση της ανάπτυξης είναι δαπανηρή για τα αποτελέσματα της ανθρώπινης 

ανάπτυξης, καθώς επιδεινώνεται ταχύτερα κατά την επιβράδυνση της ανάπτυξης από 
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ότι βελτιώνεται κατά την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις των οικονομικών 

διακυμάνσεων στα αποτελέσματα της ανθρώπινης ανάπτυξης ποικίλλουν μεταξύ 

χρονικών περιόδων.  

 Πιο αναλυτικά οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στην ανάπτυξη των 

ανθρωπίνων πόρων μπορούν να χωριστούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Το 

πρώτο σύνολο δυνητικών επιπτώσεων αφορά τις συνέπειες μιας σειράς αλλαγών στις 

μακροοικονομικές μεταβλητές μιας χώρας που αντιμετωπίζει οικονομική κρίση 

(Miller, 2005): 

[1] Το οικονομικό σοκ μπορεί να προκαλέσει αστικές αναταραχές που οδηγούν 

σε θανάτους και τραυματισμούς, καθώς και σε αύξηση της εγκληματικότητας 

και της διαταραχής - οι οποίες απαντώνται μέσα από την απώλεια των 

πολιτικών ελευθεριών. 

[2] Η γενική συρρίκνωση της οικονομίας θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην 

απώλεια εσόδων από την απασχόληση (είτε σε αριθμό απασχολούμενων είτε 

σε πραγματικούς μισθούς) με επακόλουθο αντίκτυπο στο εισόδημα των 

νοικοκυριών. 

[3] Η κατάρρευση των τραπεζών θα οδηγήσει σε απώλεια απασχόλησης στον εν 

λόγω τομέα και σε απώλεια αποταμιεύσεων για εκείνους των οποίων οι 

λογαριασμοί καταθέσεων δεν είναι εγγυημένοι με κάποιο τρόπο, με 

επακόλουθο την απώλεια εισοδήματος για τα νοικοκυριά με αυτούς τους 

λογαριασμούς. 

[4] Η υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος θα αυξήσει: α) το κόστος 

εξυπηρέτησης του χρέους σε ξένο νόμισμα (για την κυβέρνηση, τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά), β) την εγχώρια αξία των πληρωμών τόκων 

στους λογαριασμούς ξένων καταθέσεων, γ) το εγχώριο κόστος των ξένων 

εισαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων υγείας όπως τα εμβόλια), 

μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, εκτός αν αυτά έχουν 

εγχώρια υποκατάστατα, δ) την εγχώρια αξία των ξένων εσόδων που 

εισπράττουν οι εξαγωγείς και τις τιμές των εξαγόμενων αγαθών γενικότερα. 

[5] Μια αύξηση του επιτοκίου επί των δημόσιων χρεογράφων θα αυξήσει: α) το 

κόστος δανεισμού, β) το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σε εθνικό νόμισμα 
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(για την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά), και γ) την απόδοση 

των εγχώριων λογαριασμών καταθέσεων. 

[6] Τα μειωμένα φορολογικά έσοδα και οι προσπάθειες αύξησης της 

διατηρησιμότητας του χρέους θα απαιτήσουν περικοπές των δημοσιονομικών 

δαπανών, οι οποίεςενδέχεται να οδηγήσουν σε περιορισμούς των κοινωνικών 

ενισχύσεων και των ενισχύσεων για την ανεργία, στους προϋπολογισμούς για 

την εκπαίδευση και την υγεία. 

 Το δεύτερο σύνολο δυνητικών επιπτώσεων επικεντρώνεται στις μεταβλητές 

της ανθρώπινης ανάπτυξης και καταγράφονται οι επακόλουθες επιπτώσεις που 

αναμένονται από την οικονομική κρίση (Miller, 2005): 

[1] Εισόδημα νοικοκυριών. Το αποτέλεσμα της αρνητικής μεταβολής των 

μακροοικονομικών δεικτών, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωσης του 

εισοδήματος των νοικοκυριών για όλους, εκτός από εκείνα με σημαντικές 

ξένες επενδύσεις ή με την κυριότητα μονάδων που παράγουν εξαγώγιμα 

αγαθά. Ως εκ τούτου, είναι πιθανή η αύξηση των επιπέδων της φτώχειας. Η 

φτώχεια έχει δύο βασικές πτυχές στην ανάλυση αυτή (αν και, φυσικά, 

υπάρχουν και άλλες): α) μπορεί να είναι άμεση: όταν το εισόδημα των 

νοικοκυριών μειώνεται άμεσα, έτσι ώστε να πέσει κάτω από το όριο της 

φτώχειας, β) το νοικοκυριό μπορεί να αντιμετωπίσει φτώχεια από την 

προοπτική, όπου η αντίδραση του νοικοκυριού στην κρίση προκαλεί τη λήψη 

μέτρων που αυξάνουν την πιθανότητα να είναι φτωχή στο μέλλον (π.χ. 

αποσύροντας ένα παιδί από το σχολείο ή πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου), γ) ανάλογα με την κατανομή του κόστους προσαρμογής, μπορεί να 

παρατηρηθεί επίσης αύξηση της ανισότητας εισοδήματος εντός της χώρας. 

[2] Επιπτώσεις στην υγεία. Η αυξημένη φτώχεια θα έχει πιθανώς αρνητικό 

αντίκτυπο στα αποτελέσματα της υγείας: α) τα νοικοκυριά θα έχουν γενικά 

φτωχή διατροφή, β) οι ιατρικές υπηρεσίες (τόσο οι δημόσιες όσο και οι 

ιδιωτικές) μπορεί να πάψουν να είναι προσιτές, δ) καθώς η προσφορά 

εργασίας υπερβαίνει τη ζήτηση, μπορεί να αναμένονται φτωχότερες συνθήκες 

εργασίας, ε) για να αυξηθεί το εισόδημα των νοικοκυριών, πιο ευάλωτα μέλη 

του νοικοκυριού (νέοι, ηλικιωμένοι) μπορεί να πάνε στην εργασία, με 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Εναλλακτικά, η αύξηση της ανεργίας 
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μπορεί να σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές, μαζί με τις γυναίκες εργαζόμενες, 

είναι λιγότερο πιθανό να απασχολούνται, με θετικές επιπτώσεις στην υγεία. 

[3] Επιπτώσεις στην εκπαίδευση: α) λόγω του χαμηλότερου εισοδήματος των 

νοικοκυριών, η εκπαίδευση μπορεί να μην είναι προσβάσιμη και τα παιδιά 

μπορεί να αποσυρθούν από το σχολείο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα 

τα κορίτσια (αν η εκπαίδευσή τους θεωρείται λιγότερο σημαντική). Για να 

αυξήσουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών, τα παιδιά ενδέχεται να 

υποχρεωθούν να εργαστούν και να αποσυρθούν από το σχολείο. Αυτό μπορεί 

να επηρεάσει ιδιαίτερα τα αγόρια (αν είναι πιο πιθανό να βρουν απασχόληση), 

β) αντιστρόφως, το κόστος ευκαιρίας της εκπαίδευσης μπορεί να μειωθεί με 

τους μισθούς, καθιστώντας πιο πιθανό τα παιδιά να παραμείνουν ή / και να 

αρχίσουν το σχολείο, γ) το αποτέλεσμα για την εκπαίδευση θα εξαρτηθεί, 

κατά συνέπεια, από τις μεταβολές των μισθών σε σχέση με το κόστος της 

σχολικής φοίτησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

3.1. Μακροοικονομικές πολιτικές στην Ελλάδα - Ιστορικό και 

σύγχρονη κατάσταση 

 

 Τα έτη που ακολούθησαν μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ (2001), 

ήταν έτη έντονης οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2000-2007, 

το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,2%, έναντι 1,9% 

στη ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα 3.1), ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 2,9 

εκατοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 8,3% το 2007, έναντι του ποσοστού 7,4% στη 

ζώνη του ευρώ. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περίοδο εκείνη οφείλεται 

στην ταχεία αύξηση της εγχώριας ζήτησης, με τη συνολική συνεισφορά των 

εξαγωγών να είναι, κατά μέσο όρο, αρνητική. Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης 

υποστηρίχθηκε κατά κύριο από την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που 

ακολούθησε η χώρα, η οποία αντικατοπτρίζεται στα δημόσια ελλείμματα τα οποία 

υπερέβαιναν τα ανώτατα όρια του 3% του ΑΕΠ (όπως έθετε το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την εισαγωγή της χώρας στην ΟΝΕ) τα 

περισσότερα έτη και ενισχύθηκαν περαιτέρω μέσω της πιστωτικής επέκτασης προς τα 

νοικοκυριά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (Athanassiou, 2009).  

 Τα επίμονα μεγάλα ελλείμματα του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με τα όλο 

και αυξανόμενα επίπεδα χρέους από το 2000-2007 οδήγησαν στην αύξηση του λόγου 

δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, ο οποίος κατά το 2007 ήταν ο δεύτερος υψηλότερος 

στην ευρωζώνη. Εκτός από το υψηλό δημόσιο χρέος, το χρέος του ιδιωτικού τομέα 

αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 2000-2007 ως αποτέλεσμα της ταχείας 

πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεδομένου 

ότι οι καθαρές αποταμιεύσεις στην ελληνική οικονομία ήταν κατά μέσο όρο 

αρνητικές κατά την περίοδο 2000-2007, τα υψηλά δημόσια ελλείμματα και το ταχέως 

αυξανόμενο χρέος του ιδιωτικού τομέα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μόνο μέσω 

εξωτερικού δανεισμού, αυξάνοντας όλο και περισσότερο το δημόσιο χρέος στην 

Ελλάδα (Athanassiou, 2009).  
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 Η εξέλιξη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας αντανακλά 

τις έντονες ανισορροπίες στο ισοζύγιουπηρεσιών, καθώς και την ταχεία επιδείνωση 

του ισοζυγίου εισοδημάτων. Όσο αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, οι εισαγωγές 

υπερέβησαν κατά πολύ τις εξαγωγές και αυξήθηκαν πολύ γρήγορα, αντανακλώντας 

τη σοβαρή έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά το 

έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων, η σχεδόν δεκαπλάσια άνοδος του κατά την 

περίοδο2000-2007 οφείλεται κυρίως στην ταχεία αύξηση του ελλείμματος των 

επιτοκίων στο 3,2% του ΑΕΠ το 2007 από μόλις 0,7% το 2000 (Athanassiou, 2009).  

 Εξετάζοντας τις αυξανόμενες ανισορροπίες της Ελλάδας και το αυξανόμενο 

χρέος κατά την περίοδο 2000-2007, μπορεί κανείς να διερωτηθεί πώς είναι δυνατόν 

να διατηρηθεί ένα τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ των εσόδων και των δαπανών της 

χώρας, καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χωρίς κάποιο σταθεροποιητικό 

μηχανισμό ισορροπίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έγκειται στο καθεστώς της 

Ελλάδας ως σχετικά μικρού μεγέθους κράτους μέλους της ευρωζώνης (Ferreiro et al, 

2008). Εάν η Ελλάδα δεν προσχωρούσε στη ζώνη του ευρώ, οι υψηλές εξωτερικές 

ανισορροπίες θα προκαλούσαν αργά ή γρήγορα υποτίμηση του νομίσματός της, που 

θα περιόριζε τη ζήτηση για εισαγωγές συμβάλλοντας παράλληλα στην τόνωση των 

εξαγωγών. Ωστόσο, αντί να συμβεί αυτό, η συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του 

ευρώ συνεπαγόταν μια συναλλαγματική ισοτιμία ουσιαστικά ανεξάρτητη από τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές. Πράγματι, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της 

Ελλάδας, αντί να υποτιμηθεί, ανατιμήθηκε κατά 17% κατά την περίοδο 2002-2007, 

συμβάλλοντας στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών (Kaplanoglou & Rapanos, 2011).  

 Δεδομένων των συνεπειών της ένταξης της Ελλάδας στο ευρώ στην εξέλιξη 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των επιτοκίων, είναι σαφές ότι πριν από την 

εμφάνιση της τρέχουσας κρίσης, η μόνη επιλογή πολιτικής για τη συγκράτηση της 

αύξησης του εξωτερικού χρέους θα ήταν η επιδίωξη δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται από τις ήδη αναφερθείσες εξελίξεις στον δημόσιο 

τομέα, η δημοσιονομική πολιτική που υιοθετήθηκε ήταν επεκτατική, μια επιλογή που 

πιθανώς προκάλεσε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και 

διευκόλυνε την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι ενόψει της συμμετοχής της 

Ελλάδας στην ΟΝΕ, τα μεγάλα ποσοστά εξωτερικής χρηματοδότησης που είχε λάβει 

η Ελλάδα δεν θα αποτελούσαν πρόβλημα (Kaplanoglou & Rapanos, 2011). 
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 Όταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση άρχισε να εκτυλίσσεται το 2008-

2009, αυτό συνέβη σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία ήταν ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη από τις χρόνιες ανισορροπίες και το αυξημένο εξωτερικό χρέος. Αυτό 

έθεσε τη χώρα σε σοβαρό κίνδυνο όσον αφορά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους 

της, αφού ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων της αυξήθηκε. Η τότε κυβέρνηση 

προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να διορθώσει τις υφιστάμενες 

μακροοικονομικές ανισορροπίες (Kaplanoglou & Rapanos, 2011).  

 

 

Διάγραμμα 3.1. Εξέλιξη ΑΕΠ Ελλάδας (σε δις €), 2000-2015 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 Μετά το 2009 και ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας ύφεσης η οικονομική 

ανάπτυξη υποχώρησε, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ενισχύθηκε, 

τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν και το δημόσιο χρέος ήταν μη βιώσιμο. Η Ελλάδα 

τέθηκε στο επίκεντρο της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης του χρέους, οδηγώντας την 

οικονομική ανάπτυξη σε απότομη κάμψη, με ρυθμούς αύξησης του πραγματικού 

ΑΕΠ -0,3% το 2008, -4,3% το 2009, -5,5% το 2010, -9,1% το 2011, -7,3% το 2012 

και -3,2% το 2013. Η Ελλάδα πέτυχε ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ κατά 

0,7% το 2014 μετά από 6 χρόνια οικονομικής ύφεσης, αλλά υποχώρησε κατά 0,3% το 

2015 και κατά 0,2% το 2016 (Διάγραμμα 3.1) (Hardouvelis & Gkionis, 2016). 

 Προκειμένου η χώρα να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το χρέος της, έχει 

εισέλθει μέχρι στιγμής σε τρία προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Στο 

πρώτο πρόγραμμα, το 2010, η χώρα χρηματοδοτήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο(30 δις €) και με διμερή δάνεια από τις χώρες της ζώνης του ευρώ (80 δις €). 

Στο δεύτερο πρόγραμμα, στο τέλος του 2011, η Ελλάδα έλαβε επιπλέον 20 δις € από 
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το ΔΝΤ, μέσω της Διευρυμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και 110 δις € από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοδοτικής Στήριξης, ο οποίος χρηματοδοτούνταν από 

χώρες της ευρωζώνης. Στο τρίτο πρόγραμμα, το 2015, η Ελλάδα έλαβε δάνειο ύψους 

86 δις €, το οποίο θα διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

(ΕΜΣ), τα οποία δεν έχουν εκταμιευθεί στο σύνολο τους μέχρι σήμερα (Hardouvelis 

& Gkionis, 2016). 

 Τα εν λόγω δάνεια στο σύνολο τους συνοδεύτηκαν από όρους οικονομικής 

πολιτικής που επισημοποιήθηκαν σε μνημόνιο κατανόησης σχετικά με την ειδική 

οικονομική πολιτική, τα οποία όπως θα δούμε σε επόμενες ενότητες επηρέασαν 

αρνητικά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.  

 

3.2. Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα και η επίδραση της ύφεσης 

 Η οικονομική ύφεση που διανύει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είχε 

σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, λόγω τόσο των μεταβολών των 

μακροοικονομικών δεικτών της χώρας, όσο και λόγο των μεταρρυθμίσεων που 

εφαρμόστηκαν. Ο συνδυασμός, κατά την περίοδο 2010-2015, των υψηλών ποσοστών 

ανεργίας και των αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ υποδεικνύει τα κρίσιμα 

προβλήματα της Ελληνικής αγοράς εργασίας. Τα προβλήματα αυτά συνήθως 

αποδίδονται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις 

των Μνημονίων που η Ελλάδα υπέγραψε με τους εταίρους της. Αν και οι 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που υιοθετήθηκαν από το 2010 και έπειτα 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη εσωτερικής υποτίμησης (μειώσεις 

μισθών και αποπληθωρισμού των τιμών), αυξάνοντας έτσι την ευελιξία και την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, δεν επιτεύχθηκε η αναμενόμενη 

ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται στην κυριαρχία της δημοσιονομικής λιτότητας που 

συνεπάγεται τη μείωση της εγχώριας ζήτησης και της απασχόλησης. συνθήκες που θα 

μπορούσαν να εξομαλυνθούν εάν οι αυξήσεις των επενδύσεων και των εξαγωγών δεν 

είχαν περιοριστεί από τη συνύπαρξη υψηλής αβεβαιότητας και χαμηλής 

εμπιστοσύνης. Επιπλέον, η αδυναμία παροχής κοινωνικής προστασίας δημιούργησε 

περαιτέρω ανισότητες εισοδήματος και κενά κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.2. παρατηρείται επιτάχυνση της μείωσης της 

απασχόλησης μετά την έναρξη της κρίσης το 2009, μέχρι το 2013. Κατά την περίοδο 

2009 - 2014, καταργήθηκαν 1.016.800 θέσεις εργασίας, αντιπροσωπεύοντας το 
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22,4% της απασχόλησης το 2009. Επιπλέον, ενώ η πτώση στην απασχόληση των 

ανδρών ήταν κατά 50% μεγαλύτερη απ 'ό, τι για τις γυναίκες, τα ποσοστά 

απασχόλησης των γυναικών παρέμειναν σταθερά πολύ μικρότερα από αυτά των 

ανδρών. Οι απώλειες θέσεων εργασίας σημείωσαν άνοδο το 2011 και το 2012, όταν 

τα μέτρα λιτότητας, οι θεσμικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι αλλαγές μισθών 

και η αβεβαιότητα σχετικά με το Grexit ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Το 2014, η αγορά 

εργασίας φαίνεται να σταθεροποιείται καθώς η απασχόληση αυξήθηκε ελαφρά (κατά 

0,1% για τους άνδρες και κατά 1% για τις γυναίκες) και παρατηρήθηκε μικρή αύξηση 

κατά 20.600 θέσεις εργασίας (Botsari & Zografakis, 2016). 

 

 

Διάγραμμα 3.2. Απασχόληση στην Ελλάδα, ανά φύλο και σύνολο, 2009-2014 

Πηγή: Botsari & Zografakis, 2016 

 

 Επίσης από το 2009 έως το 2014, η πλήρης απασχόληση μειώθηκε σχεδόν 

κατά 25%, ενώ η μερική απασχόληση σημείωσε αύξηση 20,6%. Από τις 1.073.400 

θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που χάθηκαν, 606.600 θέσεις εργασίας 

αφορούσαν εργαζόμενους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και κατώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 418.400 θέσεις εργασίας κατέχονταν από άτομα με 

ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόνο 48.400 θέσεις 

εργασίας, δηλαδή μόνο το 4,5% των θέσεων πλήρους απασχόλησης που χάθηκαν, 

εξυπηρετούνταν από άτομα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά την περίοδο 2009 

- 2014, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης 
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ανερχόταν σε 56.600 άτομα. Οι θέσεις εργασίας αυτές κατανέμονται σχεδόν εξίσου 

στις δύο ομάδες εκπαιδευτικού επιπέδου με τίτλο υψηλότερο από την κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντίθετα, η μερική απασχόληση ατόμων πρωτοβάθμιας 

και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε ελαφρά κατά 5.500 θέσεις. Τα 

δεδομένα απεικονίζονται στο διάγραμμα 3.3. 

 

Διάγραμμα 3.3. Μεταβολή επιπέδων απασχόλησης, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, 2009-

2014 

Πηγή: Botsari & Zografakis, 2016 

 Ωστόσο συνολικά τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα έχουν σταδιακά 

ανακάμψει από το 2013 και μετά. Το ποσοστό ανεργίας, της τάξης του 23,2% που 

καταγράφηκε το Φεβρουάριο του 2017, είναι το υψηλότερο μεταξύ των χωρών του 

ΟΟΣΑ. Παρά την πτώση του ρυθμού μετανάστευσης από τα τέλη του 2013, μεγάλο 

μέρος της απότομης αύξησης της ανεργίας που συνδέεται με την κρίση παραμένει. Η 

ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των νέων (4,8% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο 

του 2017 σε σύγκριση με 12,1% στην περιοχή του ΟΟΣΑ) και οι περισσότεροι 

άνεργοι δεν έχουν εργασία για ένα έτος ή περισσότερο (73% το 4ο τρίμηνο του 2016 

έναντι 32 % στην περιοχή του ΟΟΣΑ). Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί 

περαιτέρω κατά τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι η επανένταξη 

όλων των μακροχρόνιων ανέργων στην εργασία θα αποτελέσει μια δύσκολη 

πρόκληση (OECD, 2017).  

 Η αύξηση της ανεργίας και η ανάγκη αντιμετώπισης διαφόρων διαρθρωτικών 

ανεπαρκειών της ελληνικής αγοράς εργασίας οδήγησαν στη θέσπιση σημαντικών 
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μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στη 

μείωση του κόστους εργασίας, ως βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της ικανότητας προσαρμογής των 

επιχειρήσεων στις κρίσεις. Οι κύριες μεταρρυθμίσεις αφορούσαν μέτρα που 

καθιστούσαν το σύστημα μισθολογικής διαπραγμάτευσης πιο αποκεντρωμένο, 

μειώνοντας την προστασία της απασχόλησης για μόνιμες συμβάσεις. Όσον αφορά τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, για να αυξηθεί η ευελιξία και η ικανότητα των 

επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στην πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, οι 

διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνιών εταιρικού επιπέδου απλουστεύθηκαν και οι 

συμφωνίες επιπέδου μπορεί τώρα να επιτρέψουν αποδοχές και λιγότερο ευνοϊκές 

συνθήκες εργασίας από οποιαδήποτε τομεακή / επαγγελματική συμφωνία (Moutos, 

2015).  

 Επιπλέον αναστάλθηκε η επέκταση των επαγγελματικών και τομεακών 

συλλογικών συμβάσεων σε μη υπογράφοντα μέρη και η προσφυγή σε διαιτησία για 

την επίλυση διαφορών επιτρέπεται μόνο εάν συμφωνούν αμφότερα τα μέρη και 

περιορίζεται σε ζητήματα βασικών αμοιβών. Οι προαναφερθείσες διατάξεις για την 

επέκταση των συμφωνιών εισήχθησαν προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η 

συγκέντρωση των διαπραγματεύσεων για τις μισθολογικές αυξήσεις, ενώ το νέο 

πλαίσιο για τη διαιτησία θα επέτρεπε την ταχύτερη σύναψη συμφωνιών. Ως 

αποτέλεσμα, ο αριθμός των συμφωνιών εταιρικού επιπέδου έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Οι συμφωνίες εταιρικού επιπέδου επέτρεψαν τη δέσμευση των μισθών και την 

πτωτική προσαρμογή των μισθών μεταξύ 10% και 40% μέχρι το 2013 (Kosma et al, 

2017). 

 Τέλος, στον τομέα του εθνικού κατώτατου μισθού εισήχθη ένα νέο σύστημα. 

Προηγουμένως, ο ελάχιστος μισθός ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Μετά τις αλλαγές, με τον νόμο 

4046/2012 μειώθηκε η μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων σε 3 μήνες, ενώ με 

άλλη ρύθμιση (Ν. 4093/2012) ο εθνικός κατώτατος μισθός θα αποφασίζεται με νόμο 

και όχι από εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. Επιπλέον, το 2012, σε μια 

προσπάθεια μείωσης του κόστους εργασίας, θεσπίστηκε νέος εθνικός ελάχιστος 

μισθός, μειωμένος κατά 22% (και κατά 32% σε άτομα κάτω των 25 ετών). Αυτή η 

προσαρμογή των κατωτάτων μισθών και η κατάργηση διαφόρων επιδομάτων (όπως 

για τη χρήση υπολογιστών ή δεξιοτήτων ξένων γλωσσών) αντανακλάται στην εξέλιξη 
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του κόστους των μισθών, καθώς ο δείκτης μισθών μειώθηκε από 114,5 το 2009 σε 

89,9 το 2013 (Kosma et al, 2017). 

 

3.3. Η οικονομική κρίση και η επίδραση στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα 

 

 Οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα καθώς και τα μέτρα 

λιτότητας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, είχαν 

σημαντικές και κυρίως αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό τη χώρα, 

καθώς οδήγησαν σε μείωση μισθών, μείωση της κατανάλωσης και επιδείνωση του 

βιοτικού επιπέδου. . Η μείωση των προϋπολογισμών για την υγειονομική περίθαλψη, 

την εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλιση μειώθηκαν ταυτόχρονα με την αύξηση 

των ποσοστών ανεργίας και τη συρρίκνωση του εισοδήματος των 

νοικοκυριών(Κατσίκας, κ.α., 2014).  

 Η πτώση των μισθών, το κλείσιμο ενός μεγάλου μεριδίου επιχειρήσεων και οι 

περικοπές στους κοινωνικούς προϋπολογισμούς, οδήγησαν στην Ελλάδα το 2014, 

περισσότερους από ένας στους τρεις ανθρώπους (36%) να ζουν σε κατάσταση 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Συνολικά, το 24,4% διατρέχει τον κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή εντάσσεται τουλάχιστον σε μία από τις 

τρεις παρακάτω κατηγορίες: 1) ζει σε κίνδυνο φτώχειας μετά από κοινωνικές 

μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), 2) ζει με σοβαρή υλική στέρηση (π.χ. ένα 

γεύμα με κρέας, να κρατήσει το σπίτι ζεστό, να αγοράσει ένα πλυντήριο), ή 3) ζει σε 

νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας(Κατσίκας, κ.α., 2014) 

(Διάγραμμα 3.4). Πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης 

εργασίας είναι το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 0-59 που ζει σε νοικοκυριά στα 

οποία οι ενήλικες εργάζονται λιγότερο από το 20% της συνολικής εργασίας που θα 

μπορούσαν να είχαν εργαστείτον προηγούμενο χρόνο (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 
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Διάγραμμα 3.4. Διαχρονική εξέλιξη ποσοστού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και κατ' επέκταση της κατανάλωσης 

και η αύξηση των επιπέδων φτώχειας, συνυπάρχει όπως φαίνεται από διάφορες 

έρευνες με αυξημένα προβλήματα ψυχικής υγείας.  Σύμφωνα με τους Karanikolos et 

al (2013), τα πιο ευάλωτα άτομα στις ψυχικές ασθένειες είναι εκείνα στις χώρες που 

αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες περικοπές στους κρατικούς προϋπολογισμούς και 

την αύξηση της ανεργία. Τόσο η απώλεια θέσεων εργασίας, όσο και ο φόβος 

απώλειας της θέσης εργασίας έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, όπως 

επίσης και η μείωση του εισοδήματος, το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης, καθώς και οι περικοπές στις υπηρεσίες που εμποδίζουν την πρόσβαση 

των ασθενών σε αυτή. Οι παράγοντες αυτοί συνεισφέρουν σε μια σειρά από 

καταστάσεις όπως η αύξηση των ψυχικά ασθενών, η αύξηση στα ποσοστά 

αυτοκτονιών, επιδείνωση του αναφερόμενου επιπέδου υγείας, αυξημένα ποσοστά 

νοσηρότητας και θνησιμότητας, αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας, αύξηση του 

αριθμού των αστέγων, κ.α. (Κατσίκας, κ.α., 2014).  

 Η οικονομική κρίση έχει επίσης περιορίσεις και τις δαπάνες στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχει ο ΟΟΣΑ (2011), οι μεταρρυθμίσεις που έχουν 

εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί στην 

Ελλάδα της οικονομικής ύφεσης, για τον εξορθολογισμό των δαπανών στον τομέα 

της εκπαίδευσης, έχουν οδηγήσει σε μείωση τουλάχιστον 20% του αριθμού των 

εκπαιδευτικών, μέσω των συγχωνεύσεων σχολείων ή της διακοπής λειτουργίας τους. 

Παράλληλα η μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών στη χώρα, λόγω της οικονομικής 

ύφεσης έχει οδηγήσει όχι μόνο σε μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών αλλά και 
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σε αύξηση του κόστους μισθών ανά μαθητή, το οποίο υπολογίζεται ότι είναι 

υψηλότερο στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. 

Επιπρόσθετα εκλείπουν τα κονδύλια και οι κρατικές παροχές για την προσχολική 

εκπαίδευση, η οποία στοχεύει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων όσο 

βέβαια και οι σχολικές δαπάνες για όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης και 

ειδικότερα για γεύματα, ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις ένταξης και υποδοχής, 

μεταφορά, ίδρυση βιβλιοθηκών, σχολεία ειδικής αγωγής (Tsakiridou et al, 2014). 

 Άμεση απόρροια της οικονομικής κρίσης είναι η υποβάθμιση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα περιορίζοντας τα επιτεύγματα σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο, τα οποία βέβαια αποτελούν την πιο ενδεδειγμένη λύση για 

έξοδο από την κρίση. Ειδικότερα η οικονομική ύφεση επέφερε μια πληθώρα αλλαγών 

που αφορούσαν τις εκπαιδευτικές παροχές, τα δικαιώματα των εργαζομένων στην 

εκπαίδευση, τη μαθητική σχολική επίδοση κ.α. (Zmas, 2015). 

 Η οικονομική ύφεση αύξησε επίσης τα επίπεδα μετανάστευσης 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού προς άλλες χώρες της Ευρώπης και αλλού. 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, κατά τα έτη 2009 έως 2011, οι Έλληνες που 

μετανάστευσαν σε χώρες κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική 

ξεπερνούν περίπου τα 120.000 άτομα. Η πλειοψηφία τους είναι άνδρες (περίπου 60% 

-70%), ηλικίας 30-40 ετών (ή και μεγαλύτεροι), απόφοιτοι (άνω του 60%) από 

ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου 

(Aspridis et al, 2014).  

 H Ελλάδα δεν διαθέτει κανένα επίσημο σύστημα για να βοηθήσει τους νέους 

να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ούτε τους μεσήλικες που έχασαν τη δουλειά τους 

να ξανα-εισέλθουν σε για άλλες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα 

αντιμετωπίζει την πραγματική πιθανότητα μερικοί άνθρωποι να ενταχθούν στις τάξεις 

των μακροχρόνια ανέργων, ενώ άλλοι θα επιλέξουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η 

οικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη κατάθλιψη οδήγησαν σε εξαναγκασμό νέων, 

ταλαντούχων, φιλόδοξων και μορφωμένων νέων (49,3%) σε άλλες ευρωπαϊκές 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να βρουν δουλειά 

(Mitsakis, 2014).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Οι ανθρώπινοι πόροι σε μια οικονομία, αλλά στην κοινωνία ως σύνολο, 

αναγνωρίζονται ως σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με την επίτευξη 

οικονομικής ανάπτυξης. Για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης, είναι 

απαραίτητη η αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων πόρων. Η οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας συνεπάγεται την ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

και προϋποθέτει κανονικά την επίτευξη της αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

για την αύξηση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού, της μείωσης του μεγέθους 

και του ποσοστού ανεργίας και της μείωσης του αριθμού των ατόμων που ζουν κάτω 

από τη φτώχεια. Έτσι η αργή οικονομική ανάπτυξη ή η οικονομική επιβράδυνση 

μπορεί μεταξύ άλλων να οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επενδύσεων σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με 

κρίσιμες δεξιότητες. Ως εκ τούτου οι υπανάπτυκτες χώρες μπορεί να υποφέρουν από 

έλλειψη τεχνικά καταρτισμένων και εξειδικευμένων και μορφωμένων ατόμων ενώ οι 

ανεπτυγμένες χώρες διατηρούν υψηλό επίπεδο επένδυσης στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

 Κάθε χώρα λοιπόν θα πρέπει να υιοθετεί ένα πλαίσιο ανθρώπινης ανάπτυξης, 

το οποίο θα περιλαμβάνει πολιτικές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προοδευτική 

εξάλειψη της υλικής στέρησης και την επέκταση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για ένα περιεκτικό μακροοικονομικό 

πλαίσιο όπου η κατανομή των πόρων και των δυνατοτήτων θα αποτελεί βασικό στόχο 

της μακροοικονομικής πολιτικής. Οι μακροοικονομικές πολιτικές επηρεάζουν τόσο 

την προσφορά όσο και τη ζήτηση για ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι δημοσιονομικές και 

κανονιστικές πολιτικές επηρεάζουν την προσφορά, ενώ οι πολιτικές για την αγορά 

εργασίας και την απασχόληση επηρεάζουν τη ζήτηση μέσω της επίδρασής τους στη 

γεωργική και βιομηχανική παραγωγικότητα, τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, τα 

επενδυτικά κίνητρα, τη ρύθμιση των επιχειρηματιών του άτυπου τομέα και των 

μέτρων προώθησης της απασχόλησης. Οι εμπορικές και βιομηχανικές πολιτικές, όταν 

προσαρμόζονται προς μια πιο ανοικτή οικονομία, επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό συμβαίνει λόγω μεταβολών στις σχετικές τιμές που 

επηρεάζουν τους φτωχούς, των προτύπων απασχόλησης και των ανταγωνιστικών 

πιέσεων στις δεξιότητες. Η παραγωγική αξιοποίηση των δεξιοτήτων καθορίζει τη 

σύνδεση της ανθρώπινης ανάπτυξης με την οικονομική ανάπτυξη. 
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 Ως εκ τούτου οι μακροοικονομικές πολιτικές είναι σημαντικό να 

κατευθύνονται προς την ανθρώπινη ανάπτυξη, συντελώντας στα υψηλά επίπεδο 

απασχόλησης, στον υψηλό βαθμό κοινωνικής προστασίας και την παροχή 

αποτελεσματικών κοινωνικών υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η 

εκπαίδευση. Η απασχόληση, είναι ο παράγοντας που παρέχει τον κρίσιμο σύνδεσμο 

μεταξύ της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της μακροοικονομίας. Η 

δημιουργία των συνθηκών για μια ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού, απαιτεί στοχοθετημένες δημόσιες επενδύσεις, πολιτικές για τη βελτίωση 

της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων, μακροοικονομικές ρυθμίσεις που θα 

ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν κέρδη παραγωγικότητας με τους 

εργαζόμενους και θα μετριάζουν τις επιπτώσεις της ανισότητας των φύλων στην 

ανάπτυξη. Οι δημόσιες επενδύσεις αποτελούν βασικό συστατικό μιας 

μακροοικονομικής στρατηγικής χωρίς αποκλεισμούς και εξυπηρετούν τρεις 

αλληλένδετους σκοπούς: ενισχύουν τη ζήτηση και επομένως την απασχόληση, 

δημιουργούν παραγωγική ικανότητα και μπορούν να βελτιώσουν την κατανομή 

δυνατοτήτων. 

 Ωστόσο η παγκόσμια οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών, έχει περιορίσει 

σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με το παράδειγμα της 

Ελλάδας να είναι χαρακτηριστικό. Η γενική συρρίκνωση της οικονομίας στη χώρα 

από το 2009 έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην απώλεια εσόδων από την 

απασχόληση (είτε σε αριθμό απασχολούμενων είτε σε πραγματικούς μισθούς) με 

επακόλουθο αντίκτυπο στο εισόδημα των νοικοκυριών, την αύξηση των επιπέδων 

φτώχειας και ανισότητας και τον αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της υγείας. 

Έτσι η επιδείνωση της μακροοικονομικής θέσης της χώρας, αλλά και οι περιοριστικές 

δημοσιονομικές πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο της 

οικονομικής ύφεσης, έχουν επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού στην Ελλάδα. Συνοψίζοντας λοιπόν καθώς οι οικονομικές αναταράξεις 

αντικατοπτρίζονται άμεσα στην κοινωνία, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

επηρεάζεται άμεσα και αρνητικά από τις οικονομικές αλλαγές, ειδικά όταν αυτές 

τελούν υπό περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, όπως στην Ελλάδα, στο πλαίσιο 

της υφιστάμενης ύφεσης. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να κατευθυνθούν προς τη μείωση 

της φορολογίας εισοδήματος από την εργασία, η αύξηση της προσφοράς εργασίας και 

η παροχή κινήτρων, όπως η επιδότηση των θέσεων εργασίας.  
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