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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 
 
 
       Με τη συγκεκριµένη εργασία έγινε προσπάθεια να συνδυαστεί η έννοια της 
κουλτούρας µε την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη ενός τόπου.   Αναγάγαµε 
την προσπάθεια µας αυτή στην περίπτωση της Ελλάδας. 
 
      Στο πρώτο µέρος της εργασία ,δίνοντας τον ορισµό της κουλτούρας και 
ανατρέχοντας σε στοιχεία του παρελθόντος , συνδέσαµε την επίδραση της 
κουλτούρας στις πρωταρχικές πεποιθήσεις(µέσα από την έννοια της 
εµπιστοσύνης) και στις πολιτικές προτιµήσεις (µέσα από την έννοια της ηθικής 
και των θεσµών) του ατόµου.  Παράλληλα, αναφερθήκαµε στις αντίθετες έννοιες 
του ατοµικισµού και του κολεκτιβισµού και πως αυτές οδηγούν σε 
παραγωγικότητα και µακροχρόνια ανάπτυξη. 
  
      Στο δεύτερο µέρος της εργασίας έγινε εκτεταµένη ανάλυση των θεσµών που 
συνθέτουν  τον ελληνικό πολιτισµό . Παραδοσιακοί θεσµοί όπως το κοινωνικό 
κεφάλαιο,  η θρησκεία, η οικογένεια και η εκπαίδευση αλλά και πιο σύγχρονοι 
όπως οι µετανάστες επηρεάζουν την δοµή της κοινωνίας και οδηγούν σε 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη.  
 
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: κουλτούρα, πολιτισµός, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, 
ατοµικισµός, κολεκτιβισµός, θεσµοί, θρησκεία, κοινωνικό κεφάλαιο, οικογένεια, 
εκπαίδευση, µετανάστες. 
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1.Εισαγωγή 
 
Μέχρι πρόσφατα, οι οικονοµολόγοι παρουσιάζονταν απρόθυµοι στη µελέτη της 
κουλτούρας ως ενός προσδιοριστικού παράγοντα των οικονοµικών φαινοµένων. 
Η απροθυµία αυτή δικαιολογούνταν σε µεγάλο βαθµό από την ίδια την έννοια της 
κουλτούρας η οποία από τη µια, είναι τόσο ευρεία και από την άλλη, καθιστά 
τους τρόπους µε τους οποίους επηρεάζει την οικονοµική ζωή αρκετά ασαφείς, µε 
αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να αναπτυχθούν υποθέσεις σχετικά µε την 
επίδραση της κουλτούρας στην οικονοµία που θα µπορούσαν να ελεγχθούν και 
να τεκµηριωθούν. Άλλωστε, χωρίς  τη δυνατότητα τεκµηρίωσης τέτοιων 
υποθέσεων, δε µπορεί να δικαιολογηθεί ο ρόλος της κουλτούρας στη µελέτη των 
οικονοµικών (Grief 1994, 2005).  
 
Τα τελευταία χρόνια , παρόλα αυτά , η ανάπτυξη καλύτερων τεχνικών καθώς και 
η επαρκέστερη διάθεση δεδοµένων σχετικά µε τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των 
χωρών έχουν καταστήσει περισσότερο δυνατή την αναγνώριση συστηµατικών 
διαφορών στις προτιµήσεις και στα πιστεύω των ανθρώπων και το συσχετισµό 
τους µε διάφορες µετρήσεις σχετικές µε τη πολιτισµική κληρονοµιά. Αυτές οι 
εξελίξεις ουσιαστικά προτείνουν µια προσέγγιση µε την οποία εισαγάγουν 
εξηγήσεις στηριζόµενες σε πολιτιστικά χαρακτηριστικά, και οι οποίες µε τη σειρά 
τους µπορούν να ερευνηθούν και να εµπλουτίσουν σηµαντικά την αντίληψή µας 
σχετικά µε τα οικονοµικά φαινόµενα.  
 
Σηµαντικό βήµα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι να οριστεί η έννοια της 
κουλτούρας µε έναν επαρκή και περιορισµένου εύρους τρόπο, ο οποίος θα 
καθιστά ευδιάκριτη τη σχέση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών µε τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα. Για αυτό το λόγο, ορίζεται η κουλτούρα ως οι δοξασίες και αξίες 
που οι εθνικές, θρησκευτικές και κοινωνικές οµάδες µεταβιβάζουν λογικά 
αναλλοίωτες από γενιά σε γενιά. O ορισµός συγκεντρώνει εκείνες τις διαστάσεις 
της κουλτούρας οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
µιας κοινωνίας. Επιπλέον, περιορίζοντας τους πιθανούς διαύλους επιρροής σε 
δύο σταθερές βάσεις ,τις πεποιθήσεις (προτεραιότητες) και τις αξίες 
(προτιµήσεις)  ,αυτή η ερµηνεία παρέχει µια προσέγγιση για να αναγνωριστεί ένα 
τυχαίο αποτέλεσµα διαµέσου της κουλτούρας στα οικονοµικά αποτελέσµατα. 
 
Το πρώτο βήµα για αυτή τη προσέγγιση είναι να φανεί ένα άµεσο αντίκτυπο της 
κουλτούρα στις πεποιθήσεις και τις προτιµήσεις των ανθρώπων. Οι 
περισσότερες µελέτες  χρησιµοποιούν καταµετρηµένα δεδοµένα παρόλο που 
πειραµατικές αποδείξεις έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί για να εδραιώσουν αυτή 
τη σύνδεση (όπως του Henrich et al., 2001; Bornhorst et al., 2005).Το δεύτερο 
βήµα είναι να αποδειχθεί ότι αυτές οι πεποιθήσεις και προτιµήσεις των 
ανθρώπων έχουν επιρροή στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Για την απόδειξη της 
αιτιώδους σχέσης κουλτούρας και οικονοµικών, παρόλα τα παραπάνω, ένα τρίτο 
βήµα είναι απαραίτητο. Όλες οι εργασίες πάνω στην κουλτούρα και στην 
οικονοµία αντιµετωπίζουν το πρόβληµα ότι η σχέση αυτή είναι αµφίδροµη, 
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δηλαδή και η κουλτούρα µιας κοινωνίας επηρεάζει τα οικονοµικά της 
αποτελέσµατα και οικονοµικές επιδόσεις έχουν αντίκτυπο στην κουλτούρα . Ο 
ανωτέρω ορισµός της κουλτούρας προτείνει τη λύση να εστιάσουµε µόνο σε 
εκείνες τις διαστάσεις της κουλτούρας οι οποίες κληρονοµούνται σε ένα άτοµο 
από προηγούµενες γενιές, παρά σε επίκτητα πολιτιστικά χαρακτηριστικά. 
 
 Καθώς ο Becker (1996) γράφει ότι : «Τα άτοµα έχουν λιγότερο έλεγχο πάνω 
στον πολιτισµό τους από ότι σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό κεφάλαιο. ∆εν 
µπορούν να τροποποιήσουν την εθνικότητα, τη φυλή ή την ιστορία της 
οικογένειάς τους και µόνο µε ιδιαίτερη δυσκολία µπορούν να αλλάξουν τη χώρα ή 
τη θρησκεία τους. Εξαιτίας της δυσκολίας τροποποίησης της κουλτούρας και της 
χαµηλής απόσβεσης κατά αναλογία, η κουλτούρα θεωρείται κάτι που δίνεται 
στους ενήλικες για όλη τους τη ζωή». Επιπλέον, οι θρησκευτικές συνήθειες, 
ακόµη και όταν ανταποκρίνονται στις οικονοµικές συνθήκες, δεν µεταλλάσσονται 
γρήγορα χρονικά παρά µόνο σε συχνότητες δεκαετιών ή ακόµη και χιλιετίας  . Σε 
αυτά τα πλαίσια, περιορίζουµε τη προσοχή µας σε εκείνα τα χαρακτηριστικά της 
κουλτούρας, όπως θρησκεία και εθνικό υπόβαθρο, τα οποία µπορούν σε µεγάλο 
βαθµό να µένουν αµετάβλητα στη ζωή ενός ατόµου. 
 
Αυτή η επιλογή  µας επιτρέπει να αποµονώσουµε τις πολιτιστικές διαστάσεις των 
πεποιθήσεων και των προτιµήσεων εργαλειοποιώντας τες ως ορίζουσες 
κουλτούρας. Για παράδειγµα, όταν αναλύουµε τις προτιµήσεις για αναδιανοµή 
χρησιµοποιούµε ως εργαλεία τη θρησκεία και την εθνικότητα. Αυτό το τρίτο και 
τελευταίο βήµα είναι θεµιτό εάν τελικά ο πολιτισµός επηρεάζει έµµεσα τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα.  
 
Το πλεονέκτηµα των παραπάνω τριών βηµάτων είναι ότι εµποδίζει την εξήγηση 
οικονοµικών φαινοµένων µέσω της κουλτούρας να γίνει µια εκ των υστέρων 
ορθολογική εξήγηση. Εντοπίζοντας το αποτέλεσµα της κουλτούρας πάνω στα 
οικονοµικά στοιχεία που υποτίθεται ότι επηρεάζει, αυτή η προσέγγιση µειώνει το 
ρίσκο για λανθασµένες συσχετίσεις. Το κύρος της , παρόλα αυτά,  στηρίζεται 
στην ικανότητά της να ενισχύει την αντίληψή µας  σχετικά µε την οικονοµική 
συµπεριφορά. 
 
Περιορίζοντας, λοιπόν, τη προσοχή µας στα κληρονοµούµενα και αργώς 
µεταβαλλόµενα στοιχεία της κουλτούρας που διαφοροποιούν τη προσέγγιση 
αυτή από τη κοινωνική αλληλεπίδραση όπως έχει ερευνηθεί από τον  Manski 
(2000) , o οποίος εστιάζει στα ισάξια οµαδικά αποτελέσµατα που µπορούν να 
θεωρηθούν ως γρήγορα κινούµενα συστατικά του πολιτισµού. Κατά την 
αποδοχή, λοιπόν, ότι ο πολιτισµός είναι κάτι που κληρονοµείται από άτοµα, δεν 
απορρίπτεται η πιθανότητα οι µακροπρόθεσµες πολιτισµικές παραδόσεις να είναι 
το αποτέλεσµα µιας ευρείας κοινωνικής προαιρετικής ανάπτυξης, αλλά γίνεται 
δεκτό ότι ο πολιτισµός δεν αλλοτριώνεται συνεχώς µε τις αλλαγές που τα άτοµα 
βιώνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 
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∆εύτερον, οργανισµοί που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για τη προώθηση του 
πολιτισµού, συµπεριλαµβάνοντας τη πολιτεία, την εκκλησία και την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα, ίσως να έχουν έννοµο συµφέρον στο να προωθούν τη συνέχιση 
οποιωνδήποτε πεποιθήσεων που τους παρέχουν µισθώσεις. Οι θηλυκοί 
καυτηριασµοί, για παράδειγµα, είναι ακόµη ευρέως διαδεδοµένοι σε πολλά µέρη 
του κόσµου, παρά το σωµατικό πόνο που επιβάλλεται στις γυναίκες αλλά επίσης 
και στη µειωµένη γονιµότητα που προκαλεί (Almroth et al, 2005), για τη δύναµη 
που παρέχει στους άνδρες.  
 
Οποιαδήποτε και αν είναι η εξήγηση για τη καθυστερηµένη διαδικασία 
προσαρµογής της κουλτούρας µιας κοινωνίας, αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουµε βαθύτερες διαστάσεις της, όπως η εθνική καταγωγή ή το 
θρήσκευµα, ως εξωγενείς µεταβλητές και έτσι να µειώσουµε το κίνδυνο της 
αντίστροφης αιτιότητας του προβλήµατος που προκαλεί η αµφίδροµη σχέση 
µεταξύ πολιτισµού και οικονοµικών µεγεθών. 
 
 
1.1 Ιστορικές Προοπτικές για την Οικονοµική Επιστήµη και την Κουλτούρα 
 
 
Οι κλασσικοί οικονοµολόγοι είχαν την άνεση να παρουσιάζουν εξηγήσεις µε βάση 
την κουλτούρα των λαών για τα οικονοµικά φαινόµενα. O Adam Smith έβλεπε τη 
«Θεωρία των Ηθικών Συναισθηµάτων» ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι «Με τον 
Πλούτο των Εθνών» και ο John Stuart Mill θεώρησε τους πολιτισµικούς 
περιορισµούς µερικές φορές πιο σηµαντικούς ακόµη και από τις προσωπικές 
προτεραιότητες. 
 
Ο Karl Marx αντέστρεψε τη κατεύθυνση της αιτιότητας και αντί να καθορίσει  τις 
σχέσεις κουλτούρας και οικονοµίας, υποστήριξε ότι η παραγωγική διαδικασία και 
η τεχνολογία της καθορίζουν τον τύπο της επικρατούσας δοµής και της 
κυρίαρχης κουλτούρας µιας κοινωνίας, ο χειροκίνητος µύλος παράγει µια 
φεουδαρχική κοινωνία και ο ατµοκίνητος µια καπιταλιστική κοινωνία. Σε ένα 
διάσηµο κοµµάτι από τον πρόλογό του « Μια συµβολή στη Κριτική της Πολιτικής 
Οικονοµίας» ο Marx (1859) γράφει: 
«Στη κοινωνική παραγωγή της ζωής τους, οι άντρες εισχωρούν σε οριστικές 
σχέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες και ανεξάρτητες της θέλησής τους, σχέσεις 
παραγωγής οι οποίες ανταποκρίνονται σε ένα οριστικό στάδιο ανάπτυξης των 
σχέσεων παραγωγής συγκροτούν την οικονοµική δοµή της κοινωνίας, τη 
πραγµατική θεµελίωση πάνω στην οποία αναπτύσσονται νοµικές και πολιτικές 
δοµές και οι οποίες ανταποκρίνονται σε οριστικές µορφές κοινωνικής συνείδησης. 
Ο τρόπος παρουσίασης των συνθηκών της υλιστικής ζωής στη κοινωνική, 
πολιτική και διανοητική ζωή υποβάλλεται σε γενικές γραµµές σε επεξεργασία.» 
 
Όπου ο Μαρξ είδε τη θρησκεία ως υποπροϊόν των σχέσεων παραγωγής, ο Marx 
Weber (1905) θεώρησε τη θρησκεία ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη του 
καπιταλισµού. Οποιαδήποτε νέα οικονοµική τάξη -ισχυρίστηκε ο Weber- 
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αντιµετωπίζει µια αρχική αντίσταση και τα οικονοµικά κίνητρα δεν είναι επαρκή 
για να παρακινήσουν τους επιχειρηµατίες να αποχωρήσουν από τη ήδη 
υπάρχουσα διάταξη.  Παρόλα αυτά, ο Weber ισχυρίστηκε ότι η Προτεσταντική 
Μεταρρύθµιση έµαθε στις κοινωνίες ότι η ενασχόληση µε το πλούτο θα έπρεπε 
να θεωρείται όχι απλά ως ένα πλεονέκτηµα, αλλά ως καθήκον. Αυτό το 
θρησκευτικό «χρίσµα» έδωσε στη αστική τάξη την ηθική δύναµη να ανατρέψει τη 
προηγούµενη τάξη και να δηµιουργήσει µια νέα, βασισµένη στον οργανισµό των 
εργατών µε σκοπό το οικονοµικό κέρδος. 
 
Μια πρωτότυπη σύνθεση ανάµεσα στη θεώρηση της ιστορικής εξέλιξης κατά το 
Marx και κατά το Weber παρέχεται από τον Antonio Gramsci. Ως Μαρξιστής, ο 
Gramsci αναγνωρίζει το ρόλο που έπαιξε η κουλτούρα στην ιστορία. Η 
παραγωγική δύναµη δεν δηλώνει µόνο κυριότητα στα παραγωγικά µέσα αλλά και 
ηγεµονία, δηλαδή η ικανότητα να επηρεάζεται η κοινωνία ηθικά και πνευµατικά. 
Στη ταξική πάλη, οι εργάτες µπορούν να κερδίσουν τη συναίνεση µε άλλες 
κοινωνικές οµάδες µεταδίδοντας τη κοσµοθεωρία τους και τις αξίες του δικού 
τους συστήµατος σε άλλους κλάδους. Η πολιτισµική ηγεµονία δηλαδή ο έλεγχος 
της πνευµατικής ζωής  της κοινωνίας από καθαρά πολιτισµικά µέσα , είναι 
ζωτικής σηµασίας στη πολιτική κυριαρχία. Εποµένως, ο Gramsci (1949) πιστεύει 
πως όχι µόνο τα οικονοµικά συµφέροντα αλλά επίσης και η κυρίαρχη κουλτούρα 
µπορεί να εξηγήσει τις πολιτικές συµπεριφορές µιας κοινωνίας. 
 
Ο Karl Polanyi, συµφώνησε µε τον Marx Weber (1905) ότι η θρησκεία ήταν 
σηµαντική στη δηµιουργία των αγορών, αλλά επίσης έβλεπε τη θρησκεία και την 
κουλτούρα ως παράγοντες που µετριάζουν τις υπερβολές της αγοράς. Σε ένα 
γνωστό κείµενο , οι Polanyi, Arensberg και Pearson (1957) γράφουν: « Η 
ανθρώπινη οικονοµία  είναι ενσωµατωµένη και περιπλέκεται ανάµεσα σε θεσµούς, 
οικονοµικούς και µη οικονοµικούς. Η συµπερίληψη, µάλιστα, των µη οικονοµικών 
θεσµών είναι ζωτικής σηµασίας. Η θρησκεία ή η κυβέρνηση ίσως να είναι τόσο 
σηµαντικά για τη δοµή και τη λειτουργία της οικονοµίας όσο τα νοµισµατικά 
ιδρύµατα ή η διαθεσιµότητα εργαλείων και µηχανηµάτων που ελαφρύνει το µόχθο 
της εργασίας.» 
 
 
1.2 Οικονοµικός Ιµπεριαλισµός 
 
 
Κατά τις δεκαετίες αµέσως µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, το έργο του 
Gramsci και του Polanyi ασκούσε ιδιαίτερα µεγάλη επιρροή στη πολιτική 
επιστήµη και κοινωνιολογία (DiMaggio, 1994), αλλά έπεσε στο κενό µεταξύ των 
οικονοµολόγων. Καθώς η οικονοµική θεωρία άνθινε τη µαθηµατική της 
επιτήδευση και το σύνολο των εργαλείων που διέθετε επεκτεινόταν, δεν υπήρχε 
η ανάγκη να εισάγει άλλες πιθανές επεξηγηµατικές µεταβλητές οι οποίες πάνω 
από όλα  ήταν δύσκολο να υπολογιστούν. Όχι µόνο τα οικονοµικά έχασαν το 
ενδιαφέρον τους για την ανάλυση της σχέσης τους µε την κουλτούρα, αλλά 
καθώς απέκτησαν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις µεθόδους και τα 
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συµπεράσµατά τους, συνέχισαν να θεωρούν την κουλτούρα ως µια απλή 
συνέπεια οικονοµικών δυνάµεων. 
 
Αυτή η κίνηση, η οποία είναι κυρίως συνδεδεµένη µε τη Σχολή του Σικάγου, είναι 
αρκετά µαρξιστική ως προς το πνεύµα της παρόλο που δεν περιέχει καµία 
αναφορά περί ταξικής πάλης. Αντιθέτως, η Σχολή του Σικάγου επιδιώκει µια 
ορθολογική µαρξιστική διάταξη, όπου τα ανθρώπινα πιστεύω, οι προτιµήσεις και 
οι αξίες είναι ατοµικές ή κοινωνικές ορθολογικές επιλογές και οποιοδήποτε 
στοιχείο διαφωνίας µπορεί να λυθεί δια µέσου του συστήµατος τιµών. 
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Muth (1961) και Lucas (1976) 
αναπτύσσουν την άποψη ότι οι πεποιθήσεις αποτελούν ενδογενής µεταβλητή του 
οικονοµικού συστήµατος και, ισχυριζόµενοι ότι οι προτεραιότητες των ατόµων θα 
πρέπει να συµπίπτουν µε την αντικειµενικώς ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία 
του οικονοµικού τους µοντέλου. Ταυτόχρονα, οι Stegler  και Becker (1977) 
θέτουν ως ενδογενής µεταβλητή τις καταναλωτικές προτιµήσεις, ξεκινώντας από 
µια κοινή χρησιµότητα και υποθέτοντας διαφορετικά επίπεδα επένδυσης. Τέλος, 
οι Lannacone (1988) και Coleman (1990) ξεκινούν να ερµηνεύουν θρησκευτικές 
και κοινωνικές µορφές συµπεριφοράς ως το αποτέλεσµα της µεγιστοποίησης της 
χρησιµότητας σε οµαδικό επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση προκάλεσε µια σειρά 
µελετών που ανέλυσαν πολλά στοιχεία της κουλτούρας ως ενδογενή µεταβλητή 
της οικονοµίας. Για παράδειγµα, οι Glaeser, Laibson και Sacerdote (2002) 
επεκτείνουν τη θεωρία επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο σε πεδία όπως οι 
κοινωνικές δεξιότητες και οι κοινωνικές παρεµβάσεις των ατόµων και κατά την 
προσέγγιση αυτή, η απόδοση  των επενδύσεων σε τοπικά δίκτυα είναι 
υψηλότερη όσο η κινητικότητα είναι χαµηλότερη και η διάρκεια ζωής µεγαλύτερη. 
 
Σε αυτό το πνευµατικά περίπλοκο σώµα εργασίας, ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί 
χώρος για  έναν ανεξάρτητο ρόλο της κουλτούρας. Στην πραγµατικότητα, ο 
µόνος πιθανός ρόλος είναι να θεωρηθεί ως ένα συντονιστικό µέσο που οδηγεί τις 
κοινωνίες να παίζουν ακριβώς το ίδιο παιχνίδι αλλά εστιάζοντας σε διαφορετικά 
σηµεία κάθε φορά. Αυτός είναι ο ρόλος της κουλτούρας κατά τον Grief (1994, 
2005) , ο οποίος εξηγεί τη διαφορετική κοινωνική οργάνωση των Γενουατών και 
Μαχρίµπι εµπόρων ως τη πολιτισµικά καθοδηγούµενη απάντηση στο ίδιο 
οικονοµικό πρόβληµα. 
 
1.3 Οι µη οικονοµολόγοι 
 
Κατά τη διάρκεια αυτής τη περιόδου, καθώς µερικοί µη παραδοσιακοί 
οικονοµολόγοι, όπως ο Hirschman συνέχισαν να συνδέουν την οικονοµική 
ανάλυση µε τους πολιτισµικούς παράγοντες (Hirschman, 1967) οι πιο 
ενδιαφέρουσες εργασίες σχετικά µε την επιρροή της κουλτούρας στις οικονοµικές 
και πολιτικές επιδόσεις επιχειρήθηκε από µη-οικονοµολόγους. 
 
Ο Banfield (1958) είναι ο πρώτος που πρότεινε µια πολιτισµική εξήγηση για την 
υπανάπτυξη. Στο «Η ηθική βάση µιας οπισθοδροµικής κοινωνίας» αποδίδει την 
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υπανάπτυξη της νότιας Ιταλίας στην υπερβολική επιδίωξη στενά προσωπικών 
στόχων των κατοίκων της, µια κατάσταση που ονοµάζει «αµοραλική  
εξοικείωση». Ακολουθώντας τον Banfield, ο Putnam(1993) παρέχει πολύ 
ενδιαφέρουσες αποδείξεις των θετικών επιδράσεων ενός περισσότερο 
αλτρουιστικού (αστικού) πολιτισµού πάνω στη ποιότητα των πολιτικών θεσµών.  
Η εθνική κυβέρνηση της Ιταλίας εφήρµοσε τυπικά όµοια συστήµατα τοπικής 
διακυβέρνησης  σε όλη τη χώρα. Όµως, όπως ο Putnam δείχνει, στις περιοχές 
που ήταν ελεύθερες πόλεις- κράτη κατά το Μεσαίωνα, το επίπεδο αυτού που 
ονοµάζει ο Putnam «κοινωνικό κεφάλαιο» είναι υψηλό και οι τοπικές κυβερνήσεις 
λειτουργούσαν πολύ καλύτερα. Σε περιοχές αντίστοιχα που έλειπε αυτή η 
παράδοση, οι τοπικές κυβερνήσεις παρουσιάζονταν φτωχότερες. Ο Fukuyama 
(1995) ευθέως συνδέει την εµπιστοσύνη µε την οικονοµική εξέλιξη. Παρόλα αυτά 
δεν ξεχωρίζει την εµπιστοσύνη που αναπτύσσεται από καλύτερους θεσµικούς 
κανόνες ( οι οποίοι είναι συχνά αποτέλεσµα οικονοµικής ανάπτυξης) από την 
εµπιστοσύνη ως στοιχείο της κουλτούρας ενός λαού. 
 
Η έκρηξη που παρουσίασε η παρουσίαση εργασιών σχετικά µε τα οικονοµικά 
των θεσµών στα τέλη του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ενθάρρυνε 
τους οικονοµολόγους να προχωρήσουν πέρα από τους επίσηµους θεσµούς στη 
µελέτη ανεπίσηµων θεσµών, από τους οποίους έκαναν µία ρητή εξέταση της 
κουλτούρας. Θεσµικοί οικονοµολόγοι όπως ο Landes (1998) υπογράµµισαν τόσο 
τη συσχέτιση της κουλτούρας µιας κοινωνίας µε τις πεποιθήσεις και τις αξίες της 
όσο και τη σχέση των παραπάνω αξιών µε τις οικονοµικές επιδόσεις της αλλά η 
επιχειρηµατολογία που παρουσίασε ήταν περισσότερο µια λεπτοµερής 
αφηγηµατική παράθεση επιχειρηµάτων παρά µια τεκµηρίωση µε τη χρήση 
στατιστικών στοιχείων. Ο Landes επανέρχεται µε το θεµελιώδες ερώτηµα για το 
τι οδηγεί στην επιτυχία των εθνικών οικονοµιών και καταλήγει ότι προκύπτουν 
από συµπεριφορές που καθορίζονται από πολιτισµικούς παράγοντες. Τα 
στοιχεία της κουλτούρας µιας χώρας, όπως λιτότητα, σκληρή δουλειά, επιµονή, 
ειλικρίνεια, και ανοχή σε αντίθεση µε την ξενοφοβία, τη θρησκευτική 
µισαλλοδοξία και τη γραφειοκρατική διαφθορά καθορίζουν την 
αποτελεσµατικότητα της εθνικής της οικονοµίας. Το πόρισµά του είναι ότι «αν 
µάθουµε κάτι από την ιστορία της οικονοµικής ανάπτυξης, είναι ότι η κουλτούρα 
κάνει όλη τη διαφορά» και παράλληλα δικαιώνονται οι απόψεις του Max Weber. 
 
 
1.4 Προς µια νέα οικονοµική επιστήµη της κουλτούρας; 
 
 
Η έννοια µε την οποία εισήλθε η κουλτούρα στην οικονοµική πραγµατεία ήταν η 
εµπιστοσύνη. Ακολούθως, οι πολιτικοί επιστήµονες (Banfield, Putnam, 
Fukuyama), και οι οικονοµολόγοι (Knack και Keefer, 1996 La Porta et al., 1997) 
ξεκίνησαν να µελετούν την οικονοµική απόδοση της εµπιστοσύνης. Το ελκυστικό 
χαρακτηριστικό της εµπιστοσύνης είναι ότι µπορεί να εκληφθεί ως «η 
αντικειµενική πιθανότητα µε την οποία ένας αντισυµβαλλόµενος ή µια οµάδα 
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αντισυµβαλλόµενων θα εκτελέσει µια συγκεκριµένη δραστηριότητα» (Gambetta, 
2000) και ως τέτοια µπορεί εύκολα να συµπεριληφθεί σε οικονοµικά µοντέλα. 
 
Ως µεταβλητή, παρόλα αυτά , η εµπιστοσύνη έχει αυστηρούς περιορισµούς. Η 
εµπιστοσύνη δεν είναι µόνο µια µεταβλητή που δηλώνει στοιχείο κουλτούρας το 
οποίο κληρονοµείται. Οι άνθρωποι µπορούν να αναπτύξουν σχέσεις 
εµπιστοσύνης, λόγω της ποιότητας του νοµικού συστήµατος ή ως αποτέλεσµα 
στρατηγικών επιλογών µιας κοινωνίας (Axelrod, 1984). Η εµπιστοσύνη µπορεί 
ακόµη και να είναι το αποτέλεσµα της µέγιστης απόδοσης των επενδύσεων σε 
κοινωνικό κεφάλαιο (Glaeser, Laibson, Sacerdote, 2002), ενώ επιπλέον, η 
κουλτούρα µπορεί να επηρεάσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα και µέσω άλλων 
µηχανισµών, εκτός από την εµπιστοσύνη.  
 
 
1.5 Κουλτούρα, πρότερες πεποιθήσεις και οικονοµικά µεγέθη 
 
  
Τα άτοµα παίρνουν πολλές αποφάσεις στη ζωή τους χωρίς προγενέστερη πείρα, 
για παράδειγµα ποιο κολέγιο να ακολουθήσουν, ποιο  επάγγελµα να αναλάβουν, 
πόσο να αποταµιεύσουν ώστε να συντηρούνται µετά τη συνταξιοδότησή τους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, λόγω της έλλειψης εµπειρίας, οι επιλογές στηρίζονται σε 
προγενέστερες πεποιθήσεις και η κουλτούρα παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο 
στον καθορισµό τους.    
 
 
1.6 Η Επίδραση της κουλτούρας στις πρωταρχικές πεποιθήσεις 
 
 
Από οικονοµικής πλευράς δε µπορεί να υπάρξει µεγάλη ανάπτυξη επί του 
θέµατος αυτού. Στην πραγµατικότητα, είναι σωστό να υποθέσει κανείς ότι τα 
άτοµα έχουν κοινές προτεραιότητες όχι  επειδή οι οικονοµολόγοι το πιστεύουν, 
αλλά επειδή πρέπει να ξεπεραστεί η ένσταση ότι θα ήταν πολύ εύκολο -και, 
εποµένως, κενό περιεχοµένου- να εξηγηθούν τα οικονοµικά φαινόµενα µε βάση 
διαφορετικές επιλεγµένες προτεραιότητες. 
 
Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, η αυξανόµενη διαθεσιµότητα της άµεσης 
ενηµέρωσης σχετικά µε τις πεποιθήσεις των ανθρώπων επιτρέπει η εξαγωγή 
συµπερασµάτων για αυτές να βασίζεται στην εµπειρική παρατήρηση. Είναι 
δυνατόν να ελεγχθεί, για παράδειγµα αν το θρησκευτικό ή το εθνικό υπόβαθρο 
επηρεάζει τις προτεραιότητες των ατόµων και κατά συνέπεια τις επιλογές τους.  
 
Στα συµπεράσµατά τους καταλήγουν σαφέστατα ότι τα επίπεδα εµπιστοσύνης 
των ατόµων είναι υψηλά εάν οι χώρες από τις οποίες µετανάστευσαν οι πρόγονοί 
τους έχουν σήµερα υψηλό µέσο επίπεδο εµπιστοσύνης. Τα ευρήµατά τους αυτά 
είναι συνεπή µε την άποψη ότι οι πρόγονοι διαθέτουν κάποιο στοιχείο 
κουλτούρας, το οποίο µεταφέρεται στη νέα τους πατρίδα και εξακολουθεί να έχει 
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επιπτώσεις στις ατοµικές πεποιθήσεις ακόµη και στο νέο τους περιβάλλον, 
ακόµη και πολλές γενιές αργότερα. 
  
Το µεγαλύτερο πρόβληµα µε αυτές τις συσχετίσεις είναι η αιτιότητα και στη 
µελέτη (Guiso, Sapienza και Zingales, 2003) προσπαθεί να αντιµετωπιστεί  
φανερώνοντας ότι οι επιρροές ενός ατόµου λόγω της ανατροφής του σε 
θρησκευτικό περιβάλλον συνεχίζουν να έχουν ισχύ ανεξάρτητα αν µεγαλώνοντας 
συνεχίζει να πρεσβεύει ή όχι την ίδια θρησκευτική κουλτούρα.  
 
Ένα ακόµη πιο συναρπαστικό πείραµα της επίδρασης των πολιτιστικών 
προκαταλήψεων σχετικά µε τις πεποιθήσεις πραγµατοποιείται από τους Hoff και 
Priyanka (2005). ∆είχνουν ότι οι διαφορές µιας κοινωνικής τάξης µπορούν να 
επηρεάσουν τις ατοµικές συµπεριφορές επιδρώντας στις προσδοκίες των 
ατόµων. Όταν στην Ινδία παιδιά κλήθηκαν να λύσουν λαβύρινθους, χωρίς να 
αποκαλυφθεί δηµοσίως η κοινωνική τους προέλευση παρατηρήθηκε ότι δεν 
υπήρχαν διαφορές στην απόδοση τους. Όµως, κάνοντας εµφανή κάποια 
σηµάδια της κοινωνικής τους καταβολής, αυτό δηµιούργησε µια µεγάλη διαφορά 
στην απόδοσή τους λόγω του γεγονότος ότι όσα παιδιά προέρχονταν από 
χαµηλές κοινωνικές τάξεις ανέµεναν ότι οι άλλοι θα τους έκριναν µεροληπτικά και 
αυτή η δυσπιστία τους υπονόµευε τα κίνητρα και την απόδοσή τους. 
 
Ακόµα και όταν τα πειράµατα δεν είναι εφικτά, κάποιος µπορεί να τεκµηριώσει ότι 
οι πεποιθήσεις στηρίζονται στην κουλτούρα δείχνοντας ότι οι διαφορές στις 
πεποιθήσεις διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων δεν αντιστοιχούν σε 
αντικειµενικές διαφορές στις οικονοµικές επιδόσεις, αλλά απλώς αυτές οι 
διαφορές γίνονται αντιληπτές.  Οι Alesina και Glaeser (2004) πρωτοπόροι αυτής 
της µεθόδου, αποδεικνύουν ότι οι Αµερικανοί έχουν µια πολύ διαφορετική 
αντίληψη περί κοινωνικής κινητικότητας από τους Ευρωπαίους, αλλά η 
διαφορετική αυτή αντίληψη δεν συµβαδίζει µε συγκεκριµένα δεδοµένα. 
 
 
1.7 Τα αποτελέσµατα των προτεραιοτήτων για τις οικονοµικές εκβάσεις 
 
 
Έχοντας φανεί ότι η κουλτούρα, όπως ορίζεται από τη θρησκεία και την 
εθνικότητα επηρεάζει τις πεποιθήσεις σχετικά µε την εµπιστοσύνη, οι (Guiso, 
Sapienza και Zingales, 2006), θέλουν να δείξουν ότι αυτές οι πεποιθήσεις έχουν 
αντίκτυπο στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Όπως ο Arrow (1972) έγραψε: «Σχεδόν 
κάθε εµπορική συναλλαγή έχει µέσα της το ίδιο το στοιχείο της εµπιστοσύνης και 
σίγουρα κάθε συναλλαγή πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης 
χρονικής περιόδου». Αρκετές εµπειρικές εργασίες δείχνουν ότι το επίπεδο της 
εµπιστοσύνης µιας κοινότητας επηρεάζει την οικονοµική της απόδοση (π.χ. 
Knack και Keefer, 1996, Knack και Zak, 2001) παρουσιάζοντας παλινδροµήσεις 
που συνδέουν τα επίπεδα εµπιστοσύνης και τις οικονοµικές επιδόσεις αλλά 
δίχως να διερευνήσουν βαθύτερα το µηχανισµό µέσω του οποίου η εµπιστοσύνη 
σχετίζεται θετικά µε τη µεγέθυνση ή το κατά κεφαλή ΑΕΠ. 
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Η εµπιστοσύνη µπορεί να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των ανθρώπων 
µε διάφορους τρόπους. Η εµπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν οι 
συναλλαγές αφορούν κάποιο άγνωστο αντισυµβαλλόµενο, όπως ένα αγοραστή ή 
πωλητή αγαθών σε άλλη χώρα, ή ακόµη και όταν η συναλλαγή πραγµατοποιείται 
σε µια µελλοντική  χρονική περίοδο και δεν ολοκληρώνεται επί τόπου, ή και όταν 
η νοµική προστασία των συναλλαγών είναι ατελής. Το διεθνές εµπόριο, δηλαδή, 
είναι ένα πεδίο όπου η εµπιστοσύνη είναι απαραίτητο να µελετηθεί. Οι Guiso, 
Sapienza και Zingales (2204a) χρησιµοποιούν τα δεδοµένα για τη σχετική 
εµπιστοσύνη µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για να εξετάσουν εάν και κατά 
πόσο είναι σηµαντική η εµπιστοσύνη των διεθνών διµερών εµπορικών 
συναλλαγών µεταξύ των χωρών αυτών. Κοιτάζοντας το εµπόριο αγαθών, τις 
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και τις άµεσες ξένες επενδύσεις, διαπιστώνουν 
ότι η έννοια της εµπιστοσύνης έχει µεγάλη σηµασία για όλες αυτές τις 
περιπτώσεις. Έτσι, µια χώρα που εµπιστεύεται περισσότερο µια άλλη τείνει να 
ανταλλάσσει περισσότερα εµπορεύµατα και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία µε αυτή, καθώς και να εµπλέκεται σε µεγάλο βαθµό µε άµεσες 
επενδύσεις σε αυτή. Τα αποτελέσµατα αυτά, µετά τις τυπικές µεταβλητές στις 
οποίες εστιάζει η βιβλιογραφία για το εµπόριο (η απόσταση, τα κοινά σύνορα, η 
κοινή γλώσσα κ.α.), αποτελούν µαζί µε άλλες έννοιες, όπως οι διαφορετικές 
νοµικές καταβολές δύο χωρών, µεταβλητές που έχουν αγνοηθεί µέχρι πρόσφατα 
από τους µελετητές του διεθνούς εµπορίου. 
 
Για να φανεί η ισχύς της παραπάνω προσέγγισης και η ευρεία επίδραση της 
κουλτούρας σε πολλές οικονοµικές επιλογές, οι Guiso, Sapienza και Zingales 
πραγµατοποίησαν κάποιες παλινδροµήσεις που χρησιµοποιούν πεποιθήσεις 
σχετικά µε την εµπιστοσύνη ως προς την πρόβλεψη οικονοµικών 
αποτελεσµάτων. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκε η επιλογή κάποιου 
να γίνει επιχειρηµατίας. Όταν κάποιες συµφωνίες είναι ελλιπείς, πολλές 
συναλλαγές πραγµατοποιούνται µόνο από τη χειραψία των αντισυµβαλλοµένων, 
κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι η οικονοµική συµπεριφορά στηρίζεται στην 
εµπιστοσύνη. Ένας επιχειρηµατίας ο οποίος εργάζεται σε ένα  πολύ αδόµητο 
περιβάλλον είναι περισσότερο εκτεθειµένος σε τέτοιου είδους συµφωνίες. Ως εκ 
τούτου, τα αξιόπιστα άτοµα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα προκειµένου να 
γίνουν επιχειρηµατίες. ∆εδοµένου ότι εάν ένα άτοµο εµπνέει εµπιστοσύνη είναι 
σε µεγάλο βαθµό αξιόπιστο (Glaeser et Al, 2000) χρησιµοποιήθηκε η µέτρηση 
της εµπιστοσύνης ως µέτρο αξιοπιστίας και µελετήθηκαν οι επιπτώσεις της στην 
πιθανότητα κάποιου να γίνει επιχειρηµατίας. Έτσι, οι Guiso, Sapienza και 
Zingales µετρήσανε την επιλογή κάποιου να γίνει επιχειρηµατίας ως 
ψευδοµεταβλητή ίση προς 1 εάν ο ερωτώµενος δήλωνε αυτοαπασχολούµενος 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα της «General Social Review» και ίση µε µηδέν σε 
διαφορετική περίπτωση. Ουσιαστικά, η «εµπιστοσύνη» ορίστηκε ως µια 
ψευδοµεταβλητή ίση µε το 1 εάν ο ερωτώµενος είχε απαντήσει ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι είναι άξιοι εµπιστοσύνης στην ερώτηση: «Σε γενικές 
γραµµές, θα λέγατε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι µπορούν να είναι αξιόπιστοι ή 
όχι;». 
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 Στα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης ήταν η εµπιστοσύνη να έχει µια θετική 
και στατιστικά σηµαντική επίδραση στην πιθανότητα κάποιος να γίνει 
επιχειρηµατίας σύµφωνα µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Επίσης, η 
εµπιστοσύνη προς τους άλλους αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης 
αυτοαπασχολούµενων κατά 1,3%. 
  
Ένας πιθανός προβληµατισµός σχετικά µε το παραπάνω αποτέλεσµα αφορά την 
κατεύθυνση της αιτιότητας: αν η επιτυχία αποπνέει εµπιστοσύνη, στη συνέχεια, 
µια επιτυχηµένη επιχείρηση µπορεί να χαίρει µεγαλύτερης εµπιστοσύνης, και όχι 
το αντίστροφο. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος χρησιµοποιήθηκαν 
ως µεταβλητές η θρησκεία και η εθνική καταγωγή. Κατά την τεκµηρίωση, στο 
πρώτο στάδιο η εµπιστοσύνη χρησιµοποιήθηκε ως εξαρτηµένη µεταβλητή ενώ 
χρησιµοποιήθηκαν ψευδοµεταβλητές που προσδιόριζαν την κάθε θρησκεία και 
την εθνική καταγωγή των ατόµων, ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Στο δεύτερο 
στάδιο, οι «τιµές» εµπιστοσύνης που προέκυψαν στο προηγούµενο 
ενσωµατώθηκαν σε παλινδροµήσεις όπου η επιχειρηµατικότητα αποτελούσε 
εξαρτηµένη µεταβλητή και έτσι, µε την προσέγγιση αυτή, υπήρχε η δυνατότητα 
να αποµονωθεί και να µελετηθεί µόνο η διάσταση της εµπιστοσύνης που 
καθορίζεται από τη θρησκευτική και εθνική καταγωγή. 
 
Κατά τα συµπεράσµατα της παραπάνω µελέτης, φάνηκε τελικώς ότι η 
αντίστροφη αιτιότητα δεν είναι ένα µεγάλο πρόβληµα, ενώ και ορισµένα 
στατιστικά ευρήµατα έδειξαν ότι πιθανώς η κουλτούρα µπορεί να επηρεάσει την 
επιλογή κάποιου να γίνει επιχειρηµατίας και µέσω άλλων διαύλων. Για 
παράδειγµα, ίσως το πολιτισµικό υπόβαθρο να επηρεάζει τη στάση των ατόµων 
έναντι του κινδύνου, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει την επιλογή τους για να 
γίνουν επιχειρηµατίες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα αποτελέσµατα των Guiso, 
Sapienza και Zingales στηρίζουν την υπόθεση ότι το πολιτισµικό υπόβαθρο 
διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στη λήψη σηµαντικών οικονοµικών επιλογών. 
     
          
 1.8 Μειωµένη Φορµαλιστική Προσέγγιση 
 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, άµεσες πληροφορίες σχετικά µε τις πεποιθήσεις δεν 
είναι διαθέσιµες και ως εκ τούτου, ο ερευνητής είναι αναγκασµένος να µεταβεί 
κατευθείαν από τις πολιτισµικές διαφορές στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Ένα 
παράδειγµα εργασίας σχετικά µε αυτή την αδυναµία είναι η µελέτη που δείχνει ότι 
το επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου επηρεάζει τη χρήση των βασικών 
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, όπως η έκδοση µιας επιταγής ή η αγορά µιας 
µετοχής (Guiso, Sapienza και Zingales, 2004a). Οµοίως, οι Osili και Paulson 
(2004) βρίσκουν ότι στις  ΗΠΑ οι µετανάστες από χώρες µε χαµηλά επίπεδα 
προστασίας των επενδύσεων είναι πιο απρόθυµοι να αγοράσουν µετοχές και 
τέλος, οι Barro και McCleary (2002, 2003) δείχνουν ότι ορισµένες θρησκευτικές 
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πεποιθήσεις (όπως η πίστη στο παράδεισο ή την κόλαση) έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην οικονοµική ανάπτυξη. 
 
Μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης, µε την οποία διατηρείται και 
µεταδίδεται, η κουλτούρα καταφέρνει να επηρεάζει τις αξίες των ατόµων. Στη 
συνέχεια γίνεται διάκριση µεταξύ των αξιών που επηρεάζουν τις οικονοµικές 
προτιµήσεις, όπως η τεκνοποίηση, ή οι προτιµήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή 
στην αγορά εργασίας και τις πολιτικές προτιµήσεις, όπως είναι οι προτιµήσεις για 
τη δηµοσιονοµική αναδιανοµή. Η κουλτούρα, όπως φαίνεται, µπορεί να 
επηρεάσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα µέσω και των δύο αυτών καναλιών. 
 
 
1.9 Η επίδραση της κουλτούρας στις οικονοµικές προτιµήσεις 
 
Το σύνολο των οικονοµικών προτιµήσεων που µπορούν να επηρεαστούν από 
την κουλτούρα είναι εν δυνάµει πολύ µεγάλο. Ο Giuliano (2004) δείχνει ότι οι 
ρυθµίσεις διαβίωσης των οικογενειών των επηρεάζεται όχι µόνο από τις 
οικονοµικές συνθήκες, αλλά και από την πολιτισµική κληρονοµιά (για 
παράδειγµα, τη δοµή της οικογένειας στη χώρα της αρχικής καταγωγής τους). 
Οµοίως, οι Fernandez, Olivetti και Fogli (2004) δείχνουν ότι η πολιτισµική 
κληρονοµιά επηρεάζει την εργασία και τις επιλογές σχετικά µε την τεκνοποίηση 
των γυναικών. Τέλος, οι Ichino και Maggi (2000) διατυπώνουν ότι στην Ιταλία, οι 
προτιµήσεις των ατόµων σχετικά µε την αποφυγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
καθοδηγούνται από τον τόπο γέννησή τους, γεγονός που καθορίζει την 
κουλτούρα τους. 
 
Όλες οι παραπάνω µελέτες, ωστόσο, δε χρησιµοποιούν µια επαρκής 
φορµαλιστική προσέγγιση. Αντιθέτως, οι Guiso, Sapienza και Zingales (2006) 
προχωρούν σε µια πλήρη τεκµηρίωση τον τρόπο µέσω του οποίου η κουλτούρα 
επιδρά στις προτιµήσεις, εστιάζοντας στις αποφάσεις για αποταµίευση. Η σχέση 
µεταξύ θρησκείας και προτιµήσεων για περισσότερη οικονοµία και αποταµίευση 
είχε τεκµηριωθεί στους Guiso, Sapienza και Zingales (2003) στις προτιµήσεις 
αυτές κατέληξαν από τις απαντήσεις στην παρακάτω ερώτηση του «World Value 
Survey»: «Εδώ είναι µια λίστα από ιδιότητες που τα παιδιά µπορούν να 
ενθαρρύνονται για να µαθαίνουν στο σπίτι. Ποια, εάν υπάρχει, θεωρείτε ότι είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική;» Οι Guiso, Sapienza και Zingales κωδικοποίησαν  τη 
µεταβλητή ως 1 εάν ο ερωτώµενος ανέφερε ως σηµαντική ιδιότητα την 
εξοικονόµηση χρηµάτων ή και αντικειµένων. Η εκτέλεση της παλινδρόµησης για 
αυτή τη µεταβλητή έγινε µε τη χρήση διαφόρων ψευδοµεταβλητών για τις 
διάφορες θρησκείες και σύµφωνα µε τα ευρήµατά τους, οι Καθολικοί έχουν 3,8% 
και οι Προτεστάντες 2,7% περισσότερες πιθανότητες από τους άθεους να 
προβάλλουν τη λιτότητα ως σηµαντικής αξίας χαρακτηριστικό κατά την ανατροφή 
των παιδιών τους. Τα αποτελέσµατα των άλλων θρησκειών είναι συχνά 
µεγαλύτερα σε µέγεθος, αλλά όχι στατιστικά σηµαντικά.  
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1.10 Από τις ατοµικές προτιµήσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα. 
 
Μήπως αυτές οι πολιτισµικές διαφορές µεταξύ των ατόµων όσον αφορά την 
έµφαση της διδασκαλίας περί λιτότητας έχουν πραγµατικό αντίκτυπο στην 
αποταµίευση που παρουσιάζει η κάθε χώρα; Λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικά 
µε την αποταµίευση ή την κατανάλωση των ατόµων στο «World Value Survey», 
οι Guiso, Sapienza και Zingales χρησιµοποίησαν εθνικά στοιχεία σχετικά µε την 
αποταµίευση. Στη µελέτη τους χρησιµοποίησαν την τυπική οικονοµική 
εξειδίκευση περί αποταµίευσης, όπως αυτή περιγράφεται από θεωρία των 
κύκλων. Η εξαρτηµένη µεταβλητή στη στατιστική τους ανάλυση ήταν η το 
ποσοστό αποταµίευσης µιας χώρας, όπως µετράται ως η εθνική αποταµίευση 
διαιρούµενη µε το ΑΕΠ της χώρας. Οι ερµηνευτικές µεταβλητές ήταν η αύξηση 
του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, ο λόγος εξάρτησης, δηλαδή ο πληθυσµός άνω 
των 65 και κάτω των 15 δια το συνολικό πληθυσµό, και οι αποταµιεύσεις της 
κυβέρνησης. Αυτές οι µεταβλητές αποδεικνύονταν στατιστικά σηµαντικές αφού 
περισσότερη ανάπτυξη οδηγεί σε υψηλότερες αποταµιεύσεις, µεγαλύτερη 
εξάρτηση σε χαµηλότερη εξοικονόµηση και µεγαλύτερη κυβερνητική 
αποταµίευση σε ακόµα µεγαλύτερη συνολική αποταµίευση. 
 
Στην έρευνά τους, στη συνέχεια, εισήγαγαν το ποσοστό των ανθρώπων σε κάθε 
χώρα που δηλώνουν ότι είναι σηµαντικό να διδάξουν την αξία της αποταµίευσης 
στα παιδιά τους. Το ποσοστό αυτών ήταν και θετικό και σηµαντικό στην ανάλυσή 
τους, αφού έδειξαν ότι αύξηση κατά 10% του ποσοστού των ανθρώπων που 
πιστεύουν ότι η αποταµίευση είναι µια αξία που πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά 
τους οδηγεί σε µια αύξηση 1,3% του εθνικού ποσοστού αποταµίευσης. 
 
Στα συµπεράσµατά τους, επίσης, κατέληξαν ότι για την κατανόηση των 
διαφορών µεταξύ των χωρών όσον αφορά τα εθνικά ποσοστά αποταµίευσης, οι 
πολιτισµικές µεταβλητές είναι τόσο σηµαντικές όσο και οι οικονοµικές. Παρόλα 
αυτά, όµως, ανέκυψαν και πάλι ανησυχίες όσον αφορά τη δυνατότητα 
αντιστροφής της αιτιότητας. Για παράδειγµα, ίσως τα άτοµα που αποταµιεύουν 
πολύ διδάσκουν της αξία της αποταµίευσης στα παιδιά τους θέλοντας να 
εξορθολογήσουν τη δικής τους συµπεριφοράς. Έτσι στο πρώτο βήµα της 
διαδικασίας τους χρησιµοποιούν τη σηµασία της ενθάρρυνσης των παιδιών να 
µάθουν την αποταµίευση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και χρησιµοποιούν το 
ποσοστό των ανθρώπων µε διαφορετική θρησκεία από την επικρατούσα σε κάθε 
χώρα ως επεξηγηµατική µεταβλητή. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να 
συλλάβει µε ποιο τρόπο ένα µεγάλο µέρος της σηµασίας της αποταµίευσης 
µπορεί να εξηγηθεί στα παιδιά µε βάση το θρησκευτικό υπόβαθρο. 
 
Μια παρόµοια προσέγγιση, αλλά σε µικροοικονοµικό επίπεδο ακολουθείται από 
τους Knowles και Postlewaite (2004), οι οποίοι τεκµηρίωσαν ότι όχι µόνο η 
αποταµίευση γονέων και παιδιών σχετίζεται, αλλά επίσης ότι η συµπεριφορά 
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αυτή σχετίζεται µε τη προτίµησή τους να σχεδιάζουν µε µακροπρόθεσµο 
ορίζοντα. 
 
 
1.11 Η επίδραση της κουλτούρας στις πολιτικές προτιµήσεις 
 
Η κουλτούρα µπορεί επίσης να επηρεάσει τη συµπεριφορά και τα αποτελέσµατα 
µέσω της επίδρασής της στις πολιτικές προτιµήσεις των ατόµων σχετικά µε το τι 
οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν: για παράδειγµα, σε ποιο βαθµό θα πρέπει η 
κυβέρνηση να εισχωρεί στην οικονοµική ζωή, να  προωθεί τον ανταγωνισµό, να 
ρυθµίζει την αγορά, να αναδιανέµει το εισόδηµα, να εκτελεί προγράµµατα 
κοινωνικής ασφάλισης, ή να κρατικοποιεί ορισµένες βιοµηχανίες και 
δραστηριότητες. 
 
Σε έρευνά τους οι Guiso, Sapienza και Zingales (2006) έδειξαν την επίδραση του 
θρησκεύµατος  στις προτιµήσεις των Αµερικανών πολιτών για την αναδιανοµή 
του εισοδήµατος. Για την εξακρίβωση αυτών των προτιµήσεων χρησιµοποιήσανε 
το παρακάτω ερώτηµα που περιέχεται στο «General Social Survey»: «Μερικοί 
άνθρωποι σκέφτονται για την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον ότι θα έπρεπε να 
µειώσει τις εισοδηµατικές διαφορές µεταξύ πλουσίων και φτωχών, ίσως µε την 
αύξηση του φόρου των πλουσίων ή µε τη παροχή εισοδηµατικής βοήθειας στους 
φτωχούς. Άλλοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να ασχολείται µε τη 
µείωση της εν λόγω διαφοράς εισοδήµατος µεταξύ πλουσίων και φτωχών. Σε µια 
κλίµακα 1 έως 7, δώστε ένα βαθµό µε το 1 να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα 
έπρεπε να µειώσει τις εισοδηµατικές διαφορές και το 7 ότι η κυβέρνηση δεν 
πρέπει να ασχολείται µε τη µείωση αυτών, µε βάση αυτό που αισθάνεστε». 
 
Τα δεδοµένα από τις απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση χρησιµοποιήθηκαν 
ως εξαρτηµένη µεταβλητή στην παλινδρόµηση της µελέτης τους και ως 
ανεξάρτητες χρησιµοποιήθηκαν ψευδοµεταβλητές για τις διάφορες θρησκείες, 
ενώ όσοι δήλωναν άθεοι αποτελούσαν παραλειπόµενη οµάδα. Οι Guiso, 
Sapienza και Zingales, λοιπόν, έδειξαν ότι οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες και οι 
Εβραίοι ερωτηθέντες είχαν µια περισσότερο αρνητική στάση απέναντι στην 
αναδιανοµή του εισοδήµατος από εκείνους χωρίς θρησκεία, ενώ οι οπαδοί άλλων 
θρησκειών ήταν περισσότερο υπέρ της αναδιανοµής. 
 
Οµοίως, οι Guiso, Sapienza και Zingales επανέλαβαν την ίδια διαδικασία, µόνο 
που αντί να χρησιµοποιήσουν ψευδοµεταβλητές για τη θρησκεία, 
χρησιµοποιήσανε ψευδοµεταβλητές που διαφοροποιούνταν ανάλογα τη χώρα 
καταγωγής των προγόνων των ερωτηθέντων. Σε αυτή την περίπτωση 
οι Αµερικανοί µε Αφρικανούς προγόνους ήταν 20% περισσότερο υπέρ της 
αναδιανοµής από τον Αµερικανό  πολίτη βρετανικής καταγωγής, ενώ οι πολίτες 
που έπονται αµέσως µετά υπέρ της αναδιανοµής ήταν όσοι είχαν καναδική 
καταγωγή και ακολουθούσαν οι Αµερικανοί µε ισπανική και ινδική καταγωγή. Οι 
λιγότερο θετικά προσκείµενοι στην εισοδηµατική αναδιανοµή ήταν οι Ιάπωνες 
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Αµερικανοί, οι οποίοι ήταν λιγότερο θετικοί ακόµα και από τους Βρετανούς 
Αµερικανούς, σύµφωνα πάντα µε τα ευρήµατά τους. 
 
Μία ερµηνεία αυτών των αποτελεσµάτων ήταν ότι οι Αµερικανοί πολίτες που οι 
πρόγονοί τους προέρχονταν από τη Βρετανία ή τη Βόρεια Ευρώπη ή τη 
Γερµανία, και οι οποίοι ανήκαν στους πρώτους µετανάστες, αποτελούσαν την 
κατάληξη γενιών που αναθράφηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες και 
σφυρηλατήθηκαν µε την κουλτούρα των Ηνωµένων Πολιτειών που περιείχε την 
πεποίθηση ότι η επιτυχία εξαρτάται κυρίως από ατοµικές ενέργειες. Κατά 
συνέπεια, αυτό το στοιχείο της κουλτούρας µπορεί να θεωρηθεί ότι καθιστά την 
κυβερνητική παρέµβαση άκρως επιθυµητή, ενώ αντιθέτως, εκείνοι που 
προέρχονταν από άλλες περιοχές ήταν συγκριτικά πιο ανοικτοί στην αναδιανοµή 
του..εισοδήµατος.  
 
 
1.12 Από τις πολιτικές προτιµήσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα 
 
 
Το σηµαντικό ερώτηµα ως συνέχεια των παραπάνω είναι αν οι προτιµήσεις υπέρ 
της αναδιανοµής του εισοδήµατος επηρεάζουν τελικά  το επίπεδο των 
αναδιανεµητικών πολιτικών µιας κυβέρνησης. Ορισµένες µελέτες εξέτασαν το 
ζήτηµα αυτό, όπως οι  Alesina και Glaeser (2004) που τεκµηρίωσαν µια 
σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού των ανθρώπων που 
πιστεύουν ότι η φτώχεια είναι λάθος της κοινωνίας ή ότι η τύχη καθορίζει το 
εισόδηµα και του ποσοστού του ΑΕΠ αυτής της χώρας που δαπανάται στον 
τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, οι Alesina και La Ferrara (2001) 
επικαλούνται στοιχεία του «General Social Survey» ώστε να δείξουν ότι εκείνοι 
που εκφράζουν την προτίµησή τους προς την ισότητα των ευκαιριών είναι 
περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι σε αναδιανεµητικές πολιτικές. 
 
Οι Guiso, Sapienza και Zingales (2006) για να δείξουν πώς η κουλτούρα που 
εκφράζεται µέσω πεποιθήσεων επηρεάζει την ακριβή συµµετοχή µιας 
κυβέρνησης σε αναδιανεµητικές πολιτικές, χρησιµοποιήσανε τη διακύµανση των 
βαθµών αναδιανοµής µεταξύ των πολιτειών των ΗΠΑ. Λόγω του γεγονότος ότι οι 
έµµεσοι φόροι, όπως οι φόροι επί των πωλήσεων, είναι αντιστρόφως 
προοδευτικοί, ενώ οι φόροι εισοδήµατος προοδευτικοί, µετρήσανε το βαθµό 
εµπλοκής µιας Πολιτείας στην αναδιανοµή του εισοδήµατος λαµβάνοντας ως 
δείκτη το ποσοστό του µεριδίου των εσόδων της που προέρχονταν από φόρους 
εισοδήµατος και αυτού που προέρχονταν από έµµεσους φόρους. Έτσι, οι 
Πολιτείες που αναδιανέµουν περισσότερο θα έπρεπε να παρουσιάζουν 
υψηλότερο δείκτη. 
 
Στις παλινδροµήσεις τους, χρησιµοποιήσανε ως ανεξάρτητη µεταβλητή το µέσο 
όρο των απαντήσεων από τις πολιτείες, όπως αυτές καταγράφονται στο 
«General Social Survey», στο ερώτηµα που περιγράφηκε και παραπάνω σχετικά 
µε το αν η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον πρέπει να µειώνει τις εισοδηµατικές 
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διαφορές µεταξύ πλούσιων και φτωχών, ενώ συµπεριλάβανε και απαντήσεις που 
δόθηκαν το 1987.  
 
Η εκτίµησή τους που πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων έδειξε ότι η συσχέτιση για τις µεταβλητές που δηλώνουν τις 
προτιµήσεις είναι θετική, αλλά η επίδρασή τους δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 
 
Στη συνέχεια, οι Guiso, Sapienza και Zingales χρησιµοποιήσανε στις 
παλινδροµήσεις τους στοιχεία από κάθε πολιτεία σχετικά µε τα ποσοστά 
παρουσίας της κάθε θρησκείας σε αυτές και ποσοστά των πληθυσµών τους 
σχετικά µε την καταγωγή των προγόνων τους. Το αποτέλεσµα ήταν τα 
παραπάνω δεδοµένα σε συνδυασµό µε τις προτιµήσεις σχετικά µε την 
αναδιανοµή του εισοδήµατος να οδηγήσουν σε περισσότερο έγκυρη τεκµηρίωση 
και να φανεί ότι τα στοιχεία της κουλτούρας που κρύβονται πίσω από τις 
προτιµήσεις για εισοδηµατική αναδιανοµή να έχουν όντως επίδραση στην 
αναδιανεµητική πολιτική που τελικά ακολουθείται. 
 
Η οικονοµική οπισθοδρόµηση τυπικά σχετίζεται µε ένα µεγάλο εύρος θεσµικών, 
οργανωσιακών και κυβερνητικών αποτυχιών. Σε αρκετές φτωχές χώρες, οι 
πολιτικοί είναι αναποτελεσµατικοί και διεφθαρµένοι, η παροχή δηµόσιων αγαθών 
υπολειτουργεί, οι ασκούµενες δηµόσιες πολιτικές παρέχουν προνόµια σε 
συγκεκριµένες ελίτ, η ισχύς του νόµου παραµένει ανεπαρκής και η κοινωνική 
ανευθυνότητα είναι εδραιωµένη σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς. ∆εν 
υπάρχει µόνο µια θεσµική αποτυχία. Τυπικά, οι χώρες ή οι περιοχές που 
αποτυγχάνουν σε µια διάσταση, αποτυγχάνουν εξίσου σε πολλά άλλα στοιχεία 
συλλογικής συµπεριφοράς. Ένα σηµαντικό σύνολο ερευνών πάνω στην 
οικονοµική ιστορία, την πολιτική οικονοµία και τα µακροοικονοµικά έχει δείξει ότι 
και η οικονοµική και η θεσµική οπισθοδρόµηση αποτελούν συχνά υποπροϊόντα 
της ιστορίας, µε την έννοια ότι παρατηρούνται σε χώρες ή περιοχές που πολλούς 
αιώνες παλιότερα κυβερνήθηκαν από δεσποτικές εξουσίες, ή κάποιες ισχυρές 
ελίτ εκµεταλλεύτηκαν ανεκπαίδευτους χωρικούς ή σκλάβους (North 1981, 
Acemoglu, Johnson and Robinson 2001). Αλλά ποιος είναι ο µηχανισµός µέσω 
του οποίου η µακρινή πολιτική και οικονοµική ιστορία καθορίζει τη λειτουργία 
σύγχρονων θεσµών; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση αποτελεί κατά τον 
Tabellini µία από τις κύριες προκλήσεις των σύγχρονων µελετών σχετικά µε την 
οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη. 
 
Μια αρκετά υποσχόµενη τάση των µελετών προσπαθεί να εξηγήσει την επιρροή 
της ιστορίας στη λειτουργία των σύγχρονων θεσµών σαν µια σηµαντική 
παράµετρο στην επιδίωξη πολιτικής και οικονοµικής ισορροπίας. Η κύρια 
πρόκληση για µια τέτοια πολιτικοοικονοµική προσέγγιση είναι ότι οι επίσηµοι 
πολιτικοί θεσµοί συχνά µεταβάλλονται ακαριαία, όπως για παράδειγµα κατά τη 
µετάβαση προς περισσότερο ή λιγότερο δηµοκρατικές πολιτικές, ή όταν παλιές 
αποικίες αποκτούν την ανεξαρτησία τους. Προς το παρόν, τέτοιες µελέτες 
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες 
αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανθεκτικές και συχνά παραµένουν ανεπηρέαστες από 
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ξαφνικές µεταβολές των επίσηµων πολιτικών θεσµών. Η βιβλιογραφία της 
Πολιτικής Οικονοµίας ουσιαστικά προσπαθεί να εξηγήσει αυτή την ανθεκτικότητα 
σε σχέση µε τη σύγκρουση συµφερόντων που υπάρχει σε κάθε κοινωνία σχετικά 
µε τη διανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου και καταδεικνύει ότι οι πολιτικές 
και οικονοµικές ελίτ σκοπίµως διαµορφώνουν την εξέλιξη και τη λειτουργία των 
θεσµών ώστε να διατηρήσουν τα κεκτηµένα τους, ακόµα και αν αυτό αποβαίνει 
εις βάρος της οικονοµικής ανάπτυξης. Εποµένως, η αναποτελεσµατικότητα της 
ασκούµενης πολιτικής παράγει αυτή τη στασιµότητα των πολιτικοοικονοµικών 
συνθηκών, παρά τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στους επίσηµους 
θεσµούς, επειδή ισχυρές κοινωνικές οµάδες ή άτοµα αφιερώνουν προσπάθεια 
και πόρους για να διατηρήσουν την ισχύουσα πολιτική κατάσταση από την οποία 
επωφελούνται (για παράδειγµα αυτό αναλύεται στη µελέτη των Robinson και 
Acemoglu-2007). 
 
Το επιστηµονικό πεδίο της πολιτικής οικονοµίας που εστιάζει στη µεγέθυνση και 
τους θεσµούς αποτελεί ένα από τους πλέον συναρπαστικούς ερευνητικούς τοµείς 
των οικονοµικών, αλλά αρκετά θεσµικά, πολιτικά και οικονοµικά αποτελέσµατα 
είναι δύσκολο να εξηγηθούν αποκλειστικά µε όρους αναδιανεµητικών 
συγκρούσεων και οικονοµικών κινήτρων. Τέτοια αποτελέσµατα δεν αντανακλούν 
µόνο το σχεδιασµό δηµόσιων πολιτικών, αλλά προκύπτουν και από τη 
συµπεριφορά των κρατικών αξιωµατούχων, ή των απλών στελεχών που 
εργάζονται σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους οργανισµούς. Στο εσωτερικό πολλών 
κρατών, άλλωστε, παρατηρούµε µεγάλες διαφορές στη λειτουργία της διοικητικής 
τους γραφειοκρατίας, παρά την κοινή νοµοθεσία, τα ίδια οικονοµικά κίνητρα και 
τις παρόµοιες πηγές. Στην Ιταλία, για παράδειγµα, είναι ευρέως γνωστό ότι η 
λειτουργία των νοσοκοµείων, των σχολείων, των δικαστηρίων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι πολύ λιγότερο αποτελεσµατική στα Νότια παρά στα Βόρεια 
της χώρας. Εντός των ίδιων αλλά και µεταξύ διαφορετικών κρατών, επίσης 
παρατηρούµε σηµαντικές διαφορές στη συµπεριφορά των ψηφοφόρων: σε 
µερικές χώρες ή περιοχές οι ψηφοφόροι φαίνεται να απαιτούν µεγαλύτερη 
ειλικρίνεια και διαφάνεια από ότι σε άλλες. Επιπλέον, ο τρόπος και η ένταση της 
πολιτικής συµµετοχής ποικίλει αρκετά µεταξύ των χωρών, ακόµα και όταν 
αναφερόµαστε σε κράτη µε παρόµοια επίπεδα ανάπτυξης. Ενδεικτικά 
παραδείγµατα υπάρχουν πολλά σχετικά µε το παραπάνω, όπως το γεγονός ότι η 
διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα λεωφορειόδροµο θεωρείται ως ένας φυσικός 
και νόµιµος τρόπος πολιτικής διαµαρτυρίας σε κράτη όπως η Ιταλία και η Γαλλία, 
αλλά θα ήταν οριακά ανεκτό από την κοινή γνώµη στη Σουηδία και τις Η.Π.Α.. 
Γενικότερα, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι ερευνητικές µέθοδοι της 
πολιτικής οικονοµίας δε µπορούν εύκολα να εξηγήσουν γιατί και πώς οι 
διαφορετικές οµάδες που αποτελούν µια κοινωνία µπορούν να υπερκεράσουν τα 
προβλήµατα συλλογικής δράσης που συναντώνται σχεδόν σε κάθε µορφή 
πολιτικής συµµετοχής. 
 
Ένας λόγος για τον οποίο η πολιτικοοικονοµική προσέγγιση δυσκολεύεται να 
εξηγήσει τέτοια φαινόµενα είναι ότι πρώτιστα εστιάζει στα οικονοµικά κίνητρα και 
στις αλληλοσυγκρουόµενες θεωρίες σχετικά µε την αναδιανεµητική πολιτική. 
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Εδώ, όµως, επικρατεί η αντίθεση ότι ενώ τα ατοµικά κίνητρα και οι προθέσεις 
είναι αρκετά ισχυρά στις περισσότερες οικονοµικές καταστάσεις, κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει σε αρκετές πολιτικές καταστάσεις όπου τα συνολικά αποτελέσµατα 
προκύπτουν από τις πράξεις πολλών µεµονωµένων ατόµων. Στο ίδιο πλαίσιο, 
επίσης, τα ατοµικά κίνητρα είναι αδύναµα να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο 
µέσα στο γραφειοκρατικό σύστηµα της δηµόσιας διοίκησης και στους 
κυβερνητικούς οργανισµούς, όπου η αποτελεσµατικότητα είναι δύσκολο να 
µετρηθεί και ο ανταγωνισµός απουσιάζει. Έτσι, προτείνεται από τους ερευνητές 
ότι για να εξηγηθούν ορισµένα πολιτικά φαινόµενα ή η λειτουργία των 
γραφειοκρατικών οργανισµών, θα πρέπει η µελέτη τους να προχωρήσει πέρα 
από τα καθαρά οικονοµικά κίνητρα και να λάβει υπόψη της και άλλους 
παράγοντες που επηρεάζουν την ατοµική συµπεριφορά. 
 
Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η ηθική. Έννοιες σχετικά µε το τι είναι 
σωστό ή λάθος και το πώς κάποιος οφείλει να συµπεριφέρεται σε συγκεκριµένες 
περιστάσεις επηρεάζουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ψηφοφόρων, τη 
συµµετοχή των πολιτών σε συλλογικές δραστηριότητες, την έκταση του κινδύνου 
εµφάνισης φαινοµένων διαφθοράς στους δηµόσιους οργανισµούς και την 
προθυµία των ατόµων να προµηθεύουν δηµόσια αγαθά. Αυτές οι κανονιστικές 
αξίες αναπτύσσονται αργά µέσα στο χρόνο, καθώς κατά το µεγαλύτερο µέρος 
τους διαµορφώνονται από αξίες και πεποιθήσεις που κληρονοµούνται από 
προηγούµενες γενιές.   
 
Kατά τον Τabellini η ηθική ορίζεται ως το σύνολο των ατοµικών αξιών και των 
πεποιθήσεων σχετικά µε ένα πλαίσιο εφαρµογής συγκεκριµένων κανόνων καλής 
συµπεριφοράς και είναι ένα σηµαντικό µονοπάτι µέσω του οποίου η πολιτική 
ιστορία επηρεάζει τη λειτουργία των σύγχρονων θεσµών. Περιγράφει τις δυο 
αντίθετες µορφές ηθικής, που οι επιστήµονες ονοµάζουν «γενικευµένη» και 
«περιορισµένη» ηθική ("generalized" vs "limited" morality) και  παρουσιάζει τη 
διάκριση µεταξύ των αξιών που τις αποτελούν. Θεωρητικά, η διάκριση αυτή 
αφορά την εφαρµογή κανόνων καλής συµπεριφοράς, είτε για τον καθένα 
ξεχωριστά, είτε για κάθε µικρή οµάδα µε την οποία το άτοµο ταυτίζεται και, 
ακριβέστερα, οι έννοιες αυτές γίνονται αντιληπτές µε την κατανόηση της 
«γενικευµένης» ηθικής. Η τελευταία είναι ουσιαστικά η περίπτωση όπου οι 
ατοµικές αξίες υποστηρίζουν, µέσω της εφαρµογής των κανόνων καλής 
συµπεριφοράς που απορρέουν από αυτές, το γενικό καλό. 
 
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα . Πρώτον, 
ότι οι αξίες που περιλαµβάνονται στη γενικευµένη ηθική είναι περισσότερο 
πιθανόν να είναι διαδεδοµένες σε κοινωνίες που δεν κυβερνούνταν από 
αυταρχικούς πολιτικούς θεσµούς κατά το µακρινό παρελθόν και δεύτερον, ότι οι 
θεσµοί µε σωστή λειτουργία παρατηρούνται συχνά σε κράτη ή περιοχές όπου τα 
άτοµα µοιράζονται τις αξίες που συνθέτουν τη γενικευµένη ηθική και ότι οι 
διαφορετικές εξηγήσεις αυτού του φαινοµένου καταλήγουν να προσδιορίζουν τις 
αξίες ως αιτιώδη παράγοντα αυτών των θεσµικών συνθηκών. Όπως συνήθως 
ισχύει σε µελέτες µε δεδοµένα που αναφέρονται σε συνολικά µεγέθη, υπάρχουν 
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αµφιβολίες σχετικά µε την ακρίβεια της ανάλυσης που πραγµατοποιείται και οι 
διάφορες ερµηνείες µπορούν να αµφισβητηθούν, παρόλα αυτά, όµως, οι 
συσχετισµοί που παρουσιάζει το συγκεκριµένο άρθρο αποδεικνύονται αρκετά 
ευσταθείς και σύµφωνοι µε την ανάλυση των µικροοικονοµικών δεδοµένων.  
 
Τα συµπεράσµατα της µελέτης του Guido Tabellini εγκαινιάζουν ένα νέο 
ερευνητικό πεδίο. Οι ερευνητές οφείλουν να µελετήσουν τις οικονοµικές και 
πολιτικές επιρροές των ατοµικών αξιών και την ενδογενή εξέλιξή τους ώστε να 
ερµηνεύσουν τη λειτουργία των κυβερνητικών θεσµών και την ανθεκτικότητα που 
παρουσιάζει η θεσµική οργάνωση κάθε κοινωνίας. Πιο πρακτικά, πώς οι αξίες 
αλληλεπιδρούν µε τα οικονοµικά κίνητρα και τα επίσηµα χαρακτηριστικά των 
θεσµών ώστε να επηρεάζουν την οικονοµική και πολιτική συµπεριφορά; Γιατί 
ορισµένες αξίες διατηρούνται σε µερικά πολιτικά ή οικονοµικά περιβάλλοντα και 
όχι σε κάποια άλλα; Και γιατί σύγχρονες αξίες σχετίζονται µε χαρακτηριστικά 
πολιτικών θεσµών του µακρινού παρελθόντος; 
 
Η ιδέα ότι η «γενικευµένη» εµπιστοσύνη και η «γενικευµένη» ηθική οδηγεί σε 
καλύτερα συλλογικά αποτελέσµατα είναι αρκετά παλιά σε άλλες κοινωνικές 
επιστήµες. Η «γενικευµένη» ηθική σχετίζεται µε επιθυµητά οικονοµικά 
αποτελέσµατα και µε δείκτες που αποτυπώνουν σωστή διακυβέρνηση. Στα  ίδια 
πλαίσια, ανάλογες µελέτες υπάρχουν και στο πεδίο της πολιτικής επιστήµης, 
όπως του Glaeser et al. (2004) «Γιατί η ∆ηµοκρατία χρειάζεται εκπαίδευση», οι 
οποίες τονίζουν ότι µια πολιτική κουλτούρα και ένας πληθυσµός µε σωστή 
παιδεία αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις για ένα εύρυθµο και σταθερό 
δηµοκρατικό πολίτευµα, εφόσον δε θα πρέπει να θεωρείται ότι οι δηµοκρατικές 
διαδικασίες από µόνες τους µπορούν να είναι οι νόµιµες µορφές επίλυσης των 
πολιτικών διαφορών.  
 
Συµπερασµατικά, καταλήγουµε ότι συγκεκριµένες αξίες, όπως αυτές που 
χαρακτηρίζουν τη «γενικευµένη» ηθική, ή τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την 
κουλτούρα µιας κοινωνίας µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση τη συνεισφοράς 
του στη συλλογική ευηµερία. Προσφάτως, µάλιστα, όλο και περισσότερες µελέτες 
πραγµατοποιούνται τόσο από οικονοµολόγους όσο και από µελετητές της 
οικονοµικής ιστορίας, οι οποίοι χρησιµοποιώντας τα συνηθισµένα εργαλεία της 
οικονοµικής θεωρίας και της οικονοµετρικής ανάλυσης, τονίζουν τη σηµασία των 
χαρακτηριστικών κάθε κουλτούρας στη διαµόρφωση των οικονοµικών και 
πολιτικών επιδόσεων κάθε κοινωνίας. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι αυτή η αρκετά 
ευρεία βιβλιογραφία περιλαµβάνει µια πιο σχετικιστική θεώρηση και δεν 
προσπαθεί να ταξινοµήσει αυτά τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά σε µια 
κανονιστική ιεραρχία, αλλά υποστηρίζει απλώς ότι µερικά από αυτά τα στοιχεία 
οδηγούν σε συγκεκριµένες οικονοµικές ή κοινωνικές επιδόσεις, ή ότι 
προσφέρουν ένα  συλλογικό ή ατοµικό πλεονέκτηµα σε κάποιες καταστάσεις, 
αλλά όχι σε κάποιες άλλες. 
 
Μετά την παράθεση του παραπάνω επιστηµονικού υπόβαθρου στο οποίο 
στηρίζεται ο Guido Tabellini στο άρθρο του «Θεσµοί και Κουλτούρα» (2007), 
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µπορεί να παρουσιαστεί συνοπτικά το περιεχόµενό του. Αρχικά, ο συγγραφέας 
ορίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις σχετικές έννοιες και διαπραγµατεύεται τον 
τρόπο εξακρίβωσης της διάκρισης µεταξύ γενικευµένης και περιορισµένης ηθική. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζει δυο συµπεράσµατα που καταδεικνύουν πως όντως η 
κουλτούρα µπορεί να είναι ένα σηµαντικό µέσο µε το οποίο η µακρινή ιστορία 
µιας κοινωνίας επηρεάζει τη σύγχρονη θεσµική της οργάνωση. Πρώτον, µε βάση 
µακροοικονοµικά δεδοµένα παρουσιάζει ότι οι κυβερνητικές αποτυχίες και 
επιτυχίες εµφανίζονται να συσχετίζονται και ότι τόσο οι αποτυχίες των 
ασκούµενων πολιτικών όσο και η αναποτελεσµατικότητα των κυβερνήσεων 
συχνά παρουσιάζονται µαζί, σα να υπάρχει µια κοινή αιτία που τα προκαλεί. 
∆εύτερον, µε βάση µικροοικονοµικά δεδοµένα, εµφανίζεται ότι ο βαθµός 
εµπιστοσύνης που επικρατεί µεταξύ των µελών µιας κοινωνίας παρουσιάζει πολύ 
αργή κινητικότητα διαχρονικά και έχει διαµορφωθεί από πολιτικές και οικονοµικές 
συνθήκες του µακρινού παρελθόντος. Αυτές οι δυο επισηµάνσεις του άρθρου, 
παρά τις διάφορες εναλλακτικές ερµηνείες που θα µπορούσαν να δεχτούν, 
µπορούν επίσης να ενισχύσουν την άποψη ότι η ποιότητα κάθε κυβέρνησης 
διαµορφώνεται από την ιστορία της εν λόγω περιοχής µέσω των πολιτισµικών 
φαινοµένων που επικρατούν.  
 
Περαιτέρω, τεκµηριώνεται ότι οι ατοµικές αξίες µπορούν να αποτελούν έναν 
αιτιώδη παράγοντα στις παρατηρούµενες θεσµικές συνθήκες. Η οικονοµετρική 
ανάλυση, ουσιαστικά, περιλαµβάνει τρεις διαφορετικές έρευνες µε τη χρήση 
διαφορετικών δειγµάτων ανάλογα τα φαινόµενα που θέλει να µελετήσει κάθε 
φορά ο ερευνητής. Έτσι, στην πρώτη µε µια διακρατική παλινδρόµηση 
παρουσιάζεται από τη µία η σχέση των αξιών που χαρακτηρίζουν τα µέλη µιας 
κοινωνίας µε την ποιότητα διακυβέρνησής της και από την άλλη, ότι αυτή η 
σχέση θα µπορούσε να αντανακλά µια ανεξάρτητη αιτιώδη συνάφεια µεταξύ της 
κουλτούρας τους µε τη διακυβέρνηση αυτή. Στη δεύτερη, µε δεδοµένα από το 
διεθνές εµπόριο, τεκµηριώνεται ότι οι ατοµικές αξίες µπορούν να αποτελούν την 
πηγή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ορισµένων εµπορικών τοµέων και τέλος, 
στην τρίτη, µε την ανάλυση ενός δείγµατος περιφερειακών δεδοµένων, ο 
συγγραφέας προσπαθεί να αποδώσει την πολιτικοοικονοµική ποικιλοµορφία που 
επικρατεί εντός των ίδιων χωρών στις διαφορετικές αξίες που υπάρχουν στην 
κάθε περιοχή της χώρας. 
 
  
1.13 Κουλτούρα και θεσµοί 
 
 
Αν ο πολιτισµός επηρεάζει τις πεποιθήσεις και τις αξίες, µπορεί επίσης να έχει 
επιπτώσεις και σε ευρύτερα πολιτικά αποτελέσµατα. Σε µελέτη του για διάφορες 
περιοχές της Ιταλίας, ο Putnam (1993) τεκµηριώνει ότι κατά ένα µεγάλο βαθµό η 
σωστή λειτουργία των θεσµών, όπως ένα αποτελεσµατικό σύστηµα υγείας 
σχετίζεται µε έναν υψηλό επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου. Το κοινωνικό κεφάλαιο, 
τουλάχιστον όπως υπονοείται από τον Putnam,  µπορεί να θεωρηθεί ως ένας 
συνδυασµός αξιών (οι άνθρωποι νιώθουν την ηθική υποχρέωση να πάνε και να 



 24

ψηφίσουν) και πεποιθήσεων ( θεωρούν ότι η κοινότητα θα τους αποβάλλει αν 
συµπεριφέρονται µε ένα απολιτικό τρόπο).  
 
Άλλο ένα ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η εργασία των Licht et. al. (2004), στην 
οποία επικεντρώθηκαν σε τρεις αλληλεπιδράσεις της κουλτούρας: µεταξύ 
συγκεντρωτισµού και αυτονοµίας, µεταξύ ιεράρχησης και ισότητας, καθώς και 
µεταξύ κυριαρχίας και αρµονίας µε τη Φύση. Με βάση τις απαντήσεις από έρευνα 
που πραγµατοποιήθηκε σε δασκάλους και καθηγητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης σε 53 χώρες (Schwartz, 1999, 2004), έδειξαν ότι οι χώρες που 
κλίνουν περισσότερο υπέρ της αυτονοµίας, της ισοπολιτείας, και της κυριαρχίας 
προσδίδουν µεγαλύτερη αξία στους κανόνες δικαίου, παρουσιάζουν λιγότερη 
διαφθορά, και έχουν υψηλότερο βαθµό δηµοκρατικής λειτουργίας. Για να 
ελεγχθεί η πιθανότητα ύπαρξης αντίστροφης αιτιότητας, οι Licht et al. (2004) 
χρησιµοποιούν µια ενδιαφέρουσα στρατηγική που σχετίζεται µε τη 
γραµµατική. Υποστήριξαν ότι οι εθνικές γλώσσες οι οποίες απαιτούν τη ρητή 
χρήση του «Εγώ» ή του «εσύ», υποδηλώνουν ότι ένα άτοµο έχει ιδιαίτερη αξία 
και εποµένως, η αυτονοµία είναι αξιόλογη, ενώ οι γλώσσες που επιτρέπουν την 
παράλειψη των προσωπικών αντωνυµιών υπογραµµίζουν περισσότερο την 
αίσθηση του «ανήκειν» των ατόµων και εποµένως, αντικατοπτρίζουν έναν πιο 
συγκεντρωτικό πολιτισµό. Έτσι, υποστηρίζουν ότι αυτή η γραµµατική διαφορά 
µπορεί να χρησιµεύσει ως εργαλείο για να δηλωθεί ο συγκεντρωτισµός ή η 
αυτονοµία µιας κοινωνίας και αυτό µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια πολύ 
ενδιαφέρουσα στρατηγική για να κατανοηθούν τα µακροχρόνια χαρακτηριστικά 
της κουλτούρας µιας χώρας.  
 
Παρόλα αυτά και οι δύο αυτές εργασίες δεν έδειξαν ότι οι επιρροές της 
κουλτούρας στη λειτουργία των θεσµών µπορεί να έχουν και οικονοµικά οφέλη, 
κάτι το οποίο προσπάθησε να αποδείξει ο Tabellini (2005). Στην έρευνά του, η 
κουλτούρα θεωρήθηκε ως το «κύριο συστατικό» τεσσάρων αξιών: της 
εµπιστοσύνης, της πίστης στη σηµασία της ατοµικής προσπάθειας, στην ηθική 
γενικώς, και στην υπακοή (την οποία αξιολογεί ως αρνητική αξία), τις οποίες και 
µπόρεσε να ποσοτικοποιήσει µέσα από ερωτήµατα του «World Value Survey». 
Με τη µεθοδολογία του, το κύριο συστατικό θεωρήθηκε ως µια µεταβλητή που 
περιέχει αυτές τις τέσσερις αξίες και µε αυτό τον τρόπο η συνδιακύµανση της 
κουλτούρας µε αυτούς τους παράγοντες ελαχιστοποιήθηκε. Στη συνέχεια, 
χρησιµοποίησε µια µέτρηση σχετικά µε την εκπαίδευση και τους ιστορικούς 
πολιτικούς θεσµούς σε 69 ευρωπαϊκές περιφέρειες ως µέσο µέτρησης της 
κουλτούρας και κατέληξε ότι η ποιότητα των ιστορικών θεσµών έχει µια θετική και 
στατιστικά σηµαντική επίδραση στις κοινωνικές αξίες του σήµερα. Σύµφωνα µε τη 
µελέτη του, τόσο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ όσο και η οικονοµική ανάπτυξη είναι 
υψηλότερα στις περιοχές εκείνες που εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα των 
παραπάνω θετικών πολιτισµικών αξιών, δηλαδή εµπιστοσύνη, πίστη στην 
ατοµική προσπάθεια, ηθική, και ανυπακοή. Έτσι, τεκµηριώθηκε σαφώς ότι οι 
«καλύτερες» αξίες της κουλτούρας έχουν όντως µεγάλη οικονοµική ανταπόδοση. 
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1.14 Συµπέρασµα 
 
Οι κοινωνιολόγοι και οι ανθρωπολόγοι (π.χ., Richerson και Boyd, 2005) έχουν 
συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία σχετικά µε την επίδραση της κουλτούρας στην 
οικονοµική συµπεριφορά. Σε ένα από τα πολλά παραδείγµατα, ο Salamon 
(1992), τεκµηριώνει ότι στο νότιο Ιλλινόις, παρά την οµοιότητα των 
περιβαλλοντικών τους συνθηκών, οι πόλεις που κατοικούνται από απογόνους 
των Γερµανοκαθολικών που εγκαταστάθηκαν εκεί στη δεκαετία του 1840 και οι 
πόλεις που κατοικούνται από απογόνους των εποίκων που φτάσανε εκεί από 
άλλα µέρη των Ηνωµένων Πολιτειών (κυρίως Κεντάκι, το Οχάιο και  Ιντιάνα) 
παρουσιάσανε σηµαντικές διαφορές στον τρόπο που είναι δοµηµένες οι 
αγροτικές ιδιοκτησίες, στις πρακτικές που εφαρµόζονται στη γεωργική 
παραγωγή, στην επιλογή των καλλιεργειών και στην τεκνοποίηση. Οι  Γερµανο-
καθολικοί δεν πωλούν σχεδόν ποτέ τη γη τους και έχουν κατά µέσο όρο 
περισσότερα παιδιά, ενώ επίσης αναπτύσσουν καλλιέργειες που απαιτούν 
πολλά εργατικά χέρια ώστε να απασχολούνται και τα παιδιά τους. Από την άλλη, 
οι Αµερικανοί αντιµετωπίζουν τη γεωργία περισσότερο ως µια επιχείρηση, 
αγοράζουν και πωλούν γη συχνά, αναπτύσσουν καλλιέργειες χαµηλής έντασης 
εργασίας, όπως η καλλιέργεια του καλαµποκιού, και έχουν λιγότερα παιδιά. Το 
ενδιαφέρον στην έρευνα αυτή είναι ότι, ενώ οι Αµερικανοί έχουν µεγαλύτερη 
κερδοφορία, το µοντέλο των Γερµανο-καθολικών δεν αποδείχθηκε λιγότερο 
διαδεδοµένο µετά από περισσότερο έναν αιώνα, λόγω της τάσης των Γερµανο-
καθολικών να αποκτούν πολλά παιδιά. Στην ουσία, όχι µόνο η κουλτούρα 
επέδρασε στην οικονοµική συµπεριφορά αλλά αυτή ακριβώς η επιρροή 
διατήρησε το συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς µε τη πάροδο του χρόνου, 
παρά τη χαµηλότερη αποτελεσµατικότητά του. 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι οικονοµολόγοι έχουν αρχίσει να εφαρµόζουν τα εµπειρικά 
τους εργαλεία πάνω στο θέµα της κουλτούρας και των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων. Καλύτερες τεχνικές και περισσότερο εκτεταµένα δεδοµένα 
έχουν καταστήσει δυνατό τον εντοπισµό συστηµατικών διαφορών στις 
προτιµήσεις των ανθρώπων. Όπως τεκµηριώσανε και οι Guiso, Sapienza και 
Zingales, υποθέσεις σχετικά µε την κουλτούρα των λαών είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν αυστηρά και να δειχθεί ότι αποτελούν σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία 
όσον αφορά τη µελέτη θεµελιωδών οικονοµικών θεµάτων, όπως τα εθνικά 
ποσοστά..αποταµίευσης. 
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2. Πολιτισµός και οικονοµική ανάπτυξη 
 
 
2.1 Ατοµικισµός και κολεκτιβισµός 
 
 
Ένα από τα κεντρικά ερωτήµατα στην οικονοµία της ανάπτυξης και της εξέλιξης 
είναι το γιατί οι ανισότητες στο εισόδηµα και στη ανάπτυξης  σε όλες τις χώρες 
είναι ευρείες και επίµονες. Παρά τις δεκαετίες αναζήτησης των θεµελιωδών 
δυνάµεων που εξηγούν αυτές τις διαφορές, το ερώτηµα συνεχίζει να  µπερδεύει 
την επιστήµη καθώς ο όγκος των διαφορών αποδίδεται στην διαφορά στην 
παραγωγικότητα. Γίνεται ευρέως αντιληπτό ότι ο κύριος αγωγός της οικονοµικής 
ανάπτυξης και των βελτιώσεων της παραγωγικότητας  είναι η καινοτοµία που 
φέρνει νέα αγαθά και υπηρεσίες στην οικονοµία όπως επίσης και νέους τρόπους 
για την παραγωγή των ήδη υπαρχόντων αγαθών και υπηρεσιών. Σε αυτό το 
έγγραφο, επιχειρηµατολογούµε θεωρητικά κι εµπειρικά ότι ο πολιτισµός παίζει 
βασικό ρόλο (ρόλο-κλειδί) στην διέγερση καινοτοµιών κι ως εκ τούτου στην 
µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη.  
 
Ο πολιτισµός σχετίζεται ευθέως µε τους θεσµούς, µε την έννοια ότι ο πολιτισµός, 
όπως οι επίσηµοι πολιτικοί και νοµικοί θεσµοί  όπως ορίζονται από τον North 
(1990) , επιβάλλει περιορισµούς στην ατοµική συµπεριφορά. Ο Roland (2004) 
υποστήριξε ότι ο πολιτισµός τείνει να είναι πιο βραδυκίνητος από τους πολιτικούς 
ή νοµικούς θεσµούς. Συνεπώς , µπορεί να υποστηριχθεί ότι ο πολιτισµός ο ίδιος  
θα µπορούσε να έχει µία σηµαντική επιρροή στην επιλογή των πολιτικών και 
νοµικών θεσµών. Μπορούµε συνεπώς να υποθέσουµε ότι ο πολιτισµός είναι µια 
βασική δύναµη που αποτελεί την βάση των επίσηµων θεσµών και της 
οικονοµικής ανάπτυξης.  
 
Μια πτυχή του πολιτισµού που µπορεί να είναι σχετική µε την µακροπρόθεσµη 
ανάπτυξη είναι η  διαφορά µεταξύ του ατοµικισµού και του κολεκτιβισµού 
(συλλογικότητας). 
  
Ο ατοµικισµός δίνει έµφαση στην προσωπική ελευθερία και το προσωπικό 
επίτευγµα. Ως εκ τούτου ο ατοµικιστικός πολιτισµός απονέµει κοινωνικό status 
στις προσωπικές εκπληρώσεις όπως οι σηµαντικές ανακαλύψεις , καινοτοµίες ή 
σπουδαία καλλιτεχνικά επιτεύγµατα. Από την άλλη µεριά, ο ατοµικισµός µπορεί 
να κάνει τη συλλογική δράση πιο δύσκολη επειδή τα άτοµα κυνηγούν το δικό 
τους συµφέρον χωρίς να εσωτερικεύουν τα συλλογικά συµφέροντα. 
 
 Ο κολεκτιβισµός κάνει την συλλογική δράση πιο εύκολη µε την έννοια ότι τα 
άτοµα  εσωτερικεύουν τα συλλογικά συµφέροντα σε µεγαλύτερο βαθµό. 
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Εντούτοις, επίσης ενθαρρύνει την συµµόρφωση κι αποθαρρύνει τα άτοµα να 
ξεχωρίσουν. Αυτό το πλαίσιο υπονοεί ότι ο ατοµικισµός θα έπρεπε να 
ενθαρρύνει την καινοτοµία , µε όλα τα άλλα να είναι ίσα, αλλά ο κολεκτιβισµός θα 
έπρεπε να πλεονεκτεί στον συντονισµό των διαδικασιών παραγωγής και σε 
διάφορες µορφές συλλογικής δράσης.  
 
Αξίζει να παρατηρήσουµε ένα µοντέλο ενδογενούς ανάπτυξης παρόµοιο ως 
προς το πνεύµα µε τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους Aghion και Howitt 
(1998). Το µοντέλο είναι πρότυπο από πολλές απόψεις. Υπάρχει ένας 
ανταγωνιστικός τοµέας που παράγει τελικά αγαθά χρησιµοποιώντας την εργασία 
καθώς και ενδιάµεσες ροές .Ο κολεκτιβιστικός πολιτισµός υποτίθεται ότι δίνει ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή των τελικών αγαθών , αλλά το ίδιο 
κάνει και µία υψηλότερη ποιότητα των ενδιάµεσων ροών η οποία είναι το 
αποτέλεσµα της καινοτοµίας. Τα νοικοκυριά έχουν στην κατοχή τους εµπορικούς 
οίκους (τις φίρµες) που παράγουν ενδιάµεσες ροές και αντλούν όφελος όχι µόνο 
από την κατανάλωση αλλά και από το κοινωνικό γόητρο που σχετίζεται µε την 
παραγωγή µίας ποιότητας ,ανώτερης από τον µέσο όρο ,ενδιάµεσων προϊόντων. 
Αυτό το κοινωνικό γόητρο είναι πιο δυνατό στους ατοµικισµούς πολιτισµούς από 
ό,τι στους κολεκτιβιστικούς. 
 
Το συµπέρασµα που ανακύπτει από το ανωτέρω υπόδειγµα είναι ότι κοινωνίες 
µε µια πιο ατοµιστική κουλτούρα παρουσιάζουν περισσότερο καινοτοµία, 
παραγωγικότητα και µακροχρόνια ανάπτυξη από κοινωνίες µε πιο συλλογική 
κουλτούρα. 
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3.Θρησκεία  
 
 
3.1 Η θρησκεία ως συστατικό της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης 
 
 
Κατά µέσο όρο ,οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόµου σχετίζονται µε την 
“καλή” οικονοµική στάση. Λέγοντας καλή, εννοούµε την συµπεριφορά που οδηγεί 
σε υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα και ανάπτυξη. Ωστόσο, οι επιδράσεις 
αυτές στην συµπεριφορά του ατόµου διαφοροποιούνται µεταξύ των 
διαφορετικών θρησκευµάτων. Έρευνες αποδεικνύουν ότι θρησκείες, όπως ο 
χριστιανισµός ,σχετίζονται περισσότερο µε στάσεις και συµπεριφορές που 
οδηγούν στην οικονοµική ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, ο χριστιανισµός αποτελεί την 
κυρίαρχη µορφή θρησκείας.  
   
Οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήµονες ,κατά καιρούς , έχουν 
προσπαθήσει να εξηγήσουν την οικονοµική ανάπτυξη που παρατηρείται σε 
κάποιες χώρες ,σε σύγκριση µε την υπανάπτυξη-φτώχεια κάποιων άλλων 
χωρών. Ερευνώντας  τα αίτια του φαινοµένου αυτού, η θρησκεία , προτάθηκε να 
παίζει καθοριστικό ρόλο. 
 
O Max Weber (1905), ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε το σηµαντικό ρόλο που 
παίζει η θρησκεία στις κοινωνικές αλλαγές και µάλιστα δήλωσε ότι µε την 
Προτεσταντική Μεταρρύθµιση (Protestant Reformation) ξεκίνησε µία ξέφρενη 
επανάσταση που έκανε πιθανή την έλευση του µοντέρνου καπιταλισµού. 
 
Έναν αιώνα ,σχεδόν , µετά την δηµιουργική εργασία του Weber ,αναβιώνει η 
σηµαντικότητα της θρησκείας στην εξήγηση της ευηµερίας των εθνών ,παρόλο 
που οι µελετητές προτιµούν να αποφεύγουν να συσχετίζουν ευθέως τη θρησκεία 
µε την οικονοµική ευηµερία. O Putman (1993), για παράδειγµα, στην έρευνά του 
για την ανάπτυξη της Ιταλίας εκφράζει την παντελή έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ 
των συµπολιτών στο Νότο, βάσει µιας δυνατής Καθολικής παράδοσης, δίνοντας 
έτσι έµφαση στους κάθετους δεσµούς µε την Εκκλησία τείνοντας να υπονοµεύσει 
τους οριζόντιους δεσµούς µεταξύ των συµπολιτών . 
 
Παρόµοια στοιχεία µε αυτή τη θεωρία έχουν βρεθεί από τους La Porta et al. 
(1997) και τον Inglehart (1999) σε ανάλογες µελέτες. Ο Landes (1998),σε έρευνά 
του, απέδειξε ότι η αποτυχία της Ισπανίας για ανάπτυξη τον 16ό και 17ό αιώνα 
οφειλόταν στη κουλτούρα της αδιαλλαξίας που ήταν διάχυτη από την πλευρά της 
Καθολικής Εκκλησίας, η οποία και ανάγκασε κάποιους  από τους πιο επίδοξους 
να βρεθούν εκτός Χώρας. Τέλος, ο Stulz και Williamson (2001) εκφράζουν το 
χαµηλό επίπεδο προστασίας των πιστωτών που παρουσιάζεται σε Καθολικές 
χώρες ,όπου η αντί-τοκογλυφική κουλτούρα είναι κυρίαρχη στην Καθολική 
παράδοση. 
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Σε αντίθεση µε τον Weber, οι περισσότεροι από τους ανωτέρω συγγραφείς 
παρέχουν αδιάσειστα στοιχεία υπέρ των αξιώσεών τους ,δείχνοντας έτσι µια 
δυνατή συσχέτιση µεταξύ της κύριας θρησκείας κάθε χώρας και αυτών των 
θεσµών. Τέτοια στοιχεία ,ωστόσο, µπορούν να ερµηνευτούν µε δύο τρόπους. 
Μία πιθανή ερµηνεία είναι ότι υπάρχει κάτι το εγγενές σε κάποιες θρησκείες 
όπως ,στον Καθολικισµό, που τις κάνει πιο εχθρικές στην ανάπτυξη ταλέντων και 
θεσµών τα οποία ενθαρρύνουν την οικονοµική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική 
ερµηνεία είναι ότι υπήρχε κάτι στο παρελθόν (συσχετιζόµενο µε τη θρησκεία, 
αλλά όχι απαραίτητα η θρησκεία αυτή κάθε αυτή) το οποίο και “παγίδευε” µια 
χώρα σε µια ανισορροπία. Σύµφωνα µε την ερµηνεία αυτή ,δεν είναι κάτι το 
θεσµικό, αλλά η υστέρηση που κρατάει την χώρα παγιδευµένη στην 
ανισορροπία. Μια πιθανή παραλλαγή αυτής της υπόθεσης ,η οποία προφανώς 
είναι ισοδύναµη µε την προηγούµενη ερµηνεία, είναι ότι υπάρχουν κάποιες 
πτυχές της θρησκείας ,συγκεκριµένα στον Καθολικισµό, οι οποίες και είναι 
εχθρικές στην ανάπτυξη ορισµένων θεσµών ,όπως για παράδειγµα ,η 
εµπιστοσύνη. Ωστόσο, οι πτυχές αυτές εξαφανίζονται µε τον καιρό ,στα πλαίσια 
µεταρρυθµίσεων. 
 
Αν και η διαφορά µεταξύ των δύο υποθέσεων δεν έχει κανένα ενδιαφέρον από 
ιστορική πλευρά, από πολιτική πλευρά είναι πολύ σηµαντική. Εάν η πρώτη 
εναλλακτική λύση είναι αληθής ,τότε ακόµη και µια  απότοµη αλλαγή της 
θρησκείας µιας χώρας (στόχος πέρα από τη δύναµη ακόµη και της Παγκόσµιας 
Τράπεζας) δεν εγγυάται την ευηµερία σε πολλές φτωχές χώρες. Η δεύτερη, 
ωστόσο, εναλλακτική είναι πιο αισιόδοξη και ελπιδοφόρα. Θα ήταν ,εποµένως , 
αρκετά ικανοποιητικό εάν µπορούσε να βρεθεί µια µηχανή συντονισµού που θα 
απελευθέρωνε την ανισορροπία χωρίς αυτό να σήµαινε και  ταυτόχρονη αλλαγή 
των θρησκευτικών πεποιθήσεων των ατόµων.  
 
Στην προσπάθεια να αναλυθεί η σχέση που υπάρχει µεταξύ της θρησκείας µιας 
χώρας και της οικονοµικής συµπεριφοράς των ατόµων της χώρας αυτής ,έγινε 
έρευνα βασιζόµενη σε ένα δείγµα ατόµων από 66 χώρες , χρονολογικής 
διάρκειας από το 1981-1997.Οι ερευνητές προσπάθησαν να αναλύσουν , µε τον 
τρόπο αυτό, τον τρόπο σύνδεσης της θρησκείας µε 6 παράγοντες(µεταβλητές) 
που εκφράζουν τη στάση των ατόµων σε θεσµούς όπως: α)συνεργασία, 
β)γυναικείο φύλο, γ)κυβέρνηση, δ)νόµοι  ,ε)οικονοµία της αγοράς, στ)δικαιοσύνη 
και ζ)λιτότητα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτηθέντες συµµετέχοντες 
οδήγησαν στην διεξαγωγή κάποιων πολύ σηµαντικών συµπερασµάτων που 
οφείλουµε να αναφέρουµε. 
 
Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η θρησκεία, κατά µέσο όρο , σχετίζεται θετικά µε 
συµπεριφορές που  συναντώνται κυρίως σε χώρες µε ελεύθερες αγορές και 
καλύτερους θεσµούς .Τα θρησκευόµενα άτοµα τρέφουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη 
προς τους  τα άλλα άτοµα ,προς την κυβέρνηση και το νοµικό σύστηµα, δείχνουν 
απροθυµία στο να παραβιάσουν το νόµο, και πίστη στο δίκαιο των αγορών και 
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των εκβάσεων αυτών. Η σχέση µεταξύ θρησκευτικότητας και µηχανισµών 
αγοράς (κίνητρα, ανταγωνισµός και ιδιωτική ιδιοκτησία) είναι πιο πολύπλοκη. 
 
Η επιρροή της θρησκείας στην οικονοµική συµπεριφορά του ατόµου 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την ένταση της θρησκευτικής πίστης. Η εµπιστοσύνη 
το ατόµου προς τους άλλους σχετίζεται κυρίως µε τη θρησκευτική του συµµετοχή 
(συµµετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις)  παρά µε την θρησκευτική του 
ανατροφή. 
 
∆ιαφορετικές θρησκείες έχουν και διαφορετικές επιρροές στη συµπεριφορά του 
ατόµου γενικότερα. Έτσι, για παράδειγµα, η συµµετοχή σε θρησκευτικές 
λειτουργίες αυξάνει την εµπιστοσύνη, ως στάση ζωής, µόνο µεταξύ των 
Χριστιανών. Μηδενική ή και αρνητική είναι η επιρροή αυτή σε άτοµα που 
ασπάζονται άλλα θρησκεύµατα. Ο Putman(1993) ισχυρίζεται σε µελέτες του, ότι 
σ΄ αυτή τη µεγάλη οικογένεια που λέγονται Χριστιανοί , µεγαλύτερη επιρροή 
παρατηρείται στους Προτεστάντες παρά στους Καθολικούς Χριστιανούς. 
 
Η σχέση της θρησκείας µε την αδιαλλαξία είναι παρούσα σε όλα τα θρησκεύµατα. 
Η µόνη εξαίρεση αποτελεί ο Βουδισµός όπου η ανεκτικότητα είναι κυρίαρχη. Οι 
Ιουδαϊστές και οι Ισλαµιστές είναι λιγότερο ανεκτικοί µε τους µετανάστες καθώς 
και µε άλλες κοινωνικές οµάδες  ,ακολουθούν οι Εβραίοι, οι Καθολικοί και οι 
Προτεστάντες.  
 
Τα ενεργώς θρησκευόµενα άτοµα , ανεξαρτήτως θρησκείας έχουν µεγαλύτερη 
πίστη στη κυβέρνηση  και στους θεσµούς  της ,συγκριτικά µε τους µη 
θρησκευόµενους ,µε µόνη εξαίρεση τους Βουδιστές. Η επίδραση αυτή είναι 
εντονότερη στους Ιουδαϊστές και Ισλαµιστές και ασθενέστερη στους Καθολικούς 
και Προτεστάντες. Όσον αφορά στο γυναικείο φύλο, όλα τα θρησκεύµατα 
διατηρούν µια ποιο συντηρητική στάση, µε τους Ισλαµιστές να κρατούν τα 
σκήπτρα . 
 
Ο Ιουδαϊσµός ασκεί την ισχυρότερη αρνητική επίδραση στην προθυµία να 
εξαπατήσει στους φόρους, ακολουθεί ο Προτεσταντισµός (δεύτερος), 
Καθολικισµός και Ιουδαϊσµός (τρίτος) και ο Ισλαµισµός (τέταρτος).Η ταξινόµηση 
αυτή αλλάζει  στην περίπτωση της δωροδοκίας. Η ισχυρότερη αρνητική 
επίδραση εµφανίζεται από το Βουδισµό, ακολουθεί ο Προτεσταντισµός και ο 
Ισλαµισµός και τέλος ο Καθολικισµός. Οι Προτεστάντες είναι η µοναδική 
θρησκευτική οµάδα που αρέσκεται στα κίνητρα. ∆ιαπίστωση που επιβεβαίωσε ο 
Weber σε έρευνά του. 
 
Οι διάφορες θρησκείες διαφέρουν µεταξύ τους και  όσον αφορά στη στάση τους 
προς την ιδιωτική ιδιοκτησία. Ένθερµοι υποστηρικτές της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
παρουσιάζονται οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες, ενώ αντιθέτως οι Ισλαµιστές 
και οι Ιουδαϊστές είναι άκρως αντίθετοι µε τον ανταγωνισµό. Με την εξαίρεση των 
Βουδιστών, όλα τα υπόλοιπα  θρησκευόµενα άτοµα ,ανεξαρτήτως θρησκευτικής 
ιδεολογίας  ,θεωρούν ότι η φτώχεια είναι αποτέλεσµα της οκνηρίας και της 
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έλλειψης δυναµικής. Οι Χριστιανοί υιοθετούν συµπεριφορές που βοηθούν την 
οικονοµική ανάπτυξη, σε αντίθεση µε τους  Ισλαµιστές .  Έτσι ,οι Προτεστάντες 
εµφανίζονται να αρέσκονται στα κίνητρα και να εµπιστεύονται το περιβάλλον στο 
οποίο δρουν , ενώ οι Καθολικοί εµφανίζονται πιο λιτοί ,αρέσκονται στον 
ανταγωνισµό και στην ιδιωτική ιδιοκτησία. 
 
 
3.2 Οι απόψεις των επιστηµόνων για τη θρησκεία 
 
 
Ο Feuerbach και ο Marx θεωρούν τη θρησκεία ως τη µόνη αντανάκλαση της 
ανθρώπινης οντότητας. Ο Marx to 1844 στο έργο του Criticism of Hegel΄s Law  
γράφει: «Η θρησκευτική µιζέρια, είναι από µια άποψη ,η έκφραση της 
πραγµατικής µιζέριας. Η θρησκεία είναι το σηµάδι των εξαντληµένων πλασµάτων, 
ο σκοπός ενός άκαρδου κόσµου, το πνεύµα  των άτονων καταστάσεων. Η 
θρησκεία είναι το όπιο των ανθρώπων.» 
 
Ο Weber είχε αντίθετη άποψη. Στο έργο του :The Protestant Ethnic and the Spirit 
of Capitalism ,o Weber αποδίδει την εµφάνιση του καπιταλιστικού πνεύµατος στη 
δηµιουργία µιας Προτεσταντικής ηθικής .Η Προτεσταντική ηθική του Weber 
προκύπτει από την  αλληλεπίδραση του δόγµατος της σωτηρίας και της έννοιας 
των καλών έργων.  
 
O Eisenstadt, επικεντρώθηκε κυρίως στις µετασχηµατιστικές δυνατότητες της 
θρησκείας, αποφεύγοντας, έτσι, να αναλύσει την ευθεία σχέση µεταξύ 
Προτεσταντισµού και Καπιταλισµού. Η µετασχηµατιστική δυνατότητα αναφέρεται 
στην ικανότητα να νοµιµοποιηθεί, σε θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς όρους, η 
ανάπτυξη νέων κινήτρων, δραστηριοτήτων, και θεσµών που δεν 
περιλαµβάνονταν αρχικώς. Η κύρια θέση του Eisenstadt είναι ότι ο 
Προτεσταντισµός επαναπροσδιόρισε πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς και 
προσέκρουσε στην αναµόρφωση των ρόλων µέσα στην οικονοµική σφαίρα. 
 
Η ιδέα της µετασχηµατιστικής δυνατότητας του Eisenstadt είναι χρήσιµη στην 
αξιολόγηση του αντίκτυπου και άλλων θρησκειών, όπως του Ιουδαϊσµού. 
∆εδοµένης της πολλαπλότητας των Θεών και των αιρέσεων ,είναι αρκετά 
δύσκολο να καθορίσουµε µια ξεκάθαρη θέση του Ιουδαϊσµού απέναντι στην 
οικονοµική δραστηριότητα. Ειδικότερα, το στερεότυπο που θέλει τον Ιουδαϊσµό 
αδιάφορο προς τον υλικό κόσµο εύκολα µπορεί να καταρριφθεί .Στο έργο 
Panchatantra,(Uppal 1986) βρίσκουµε δηλώσεις όπως : «ο πλούτος προσδίδει 
σθένος, αυτοπεποίθηση και δύναµη» καθώς  και «η φτώχεια είναι χειρότερη 
κατάρα από τον θάνατο». Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε τον Eisenstadt, η πολύ 
τελετουργική συµπεριφορά του Ιουδαϊσµού  είναι λιγότερο πιθανό να διευκολύνει 
την ανάπτυξη πιο συστηµατικών προσπαθειών σε κάθε επίπεδο και τοµέα 
δραστηριότητας. 
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Παρόµοια προβλήµατα συναντάµε αναλύοντας τον Ισλαµισµό. Ενώ το Sunnah 
απαγορεύει το σχηµατισµό και τη σύναψη συµβάσεων που βασίζονται στην τύχη, 
πολλά εδάφια  του Κορανίου  ενθαρρύνουν την προσπάθεια και τη βελτίωση. 
Κατά συνέπεια, η υπανάπτυξη των πολλών ισλαµικών χωρών δεν µπορεί να 
αποδοθεί στο Ισλάµ αποκλειστικά , αλλά είναι πιθανόν να οφείλεται στην 
ανάπτυξη, κάπου µεταξύ ένατου και ενδέκατου αιώνα, των άκαµπτων πολιτικών 
και νοµικών θεσµών του ισλαµικού κόσµου προκειµένου να αποθαρρύνει τις 
αξίες της ανάπτυξης και τις πρακτικές που αποσκοπούν στη διατήρηση του 
status quo. 
 
Πρόσφατα, όλες οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επίδραση της θρησκείας σε 
συγκεκριµένες στάσεις-συµπεριφορές που µπορεί να προωθούν ή να 
παρακωλύουν την ανάπτυξη. Ο Putman ,για παράδειγµα, επικεντρώνεται στην 
εµπιστοσύνη και υποστηρίζει ότι η Καθολική Παράδοση, η οποία και δίνει 
έµφαση στους κάθετους δεσµούς µε την Εκκλησία, παρά στους οριζόντιους 
δεσµούς µεταξύ των συµπολιτών, έχει αρνητική επίδραση στο µέσο επίπεδο 
εµπιστοσύνης των ατόµων. Ο Landes εστιάζει στην ανεκτικότητα και ισχυρίζεται  
ότι η κουλτούρα της αδιαλλαξίας διαχέεται από την Καθολική Ιερά Εξέταση, 
επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα των καθολικών χωρών να αναπτυχθούν. 
 
 
  3.3 Αποτελέσµατα εµπειρικών µελετών 
 
 
Σε έρευνα του, ο  Grier (1997)  δείχνει ότι ο Προτεσταντισµός σχετίζεται θετικά µε 
την µεγέθυνση και την ανάπτυξη. 
Ο Blum και Dudley (2001) συµφώνησαν ότι ο Προτεσταντισµός ,βελτίωσε το 
βαθµό της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας. Στη συνέχεια 
χρησιµοποίησαν τη θεωρία αυτή για να εξηγήσουν την αύξηση των µισθών στις 
Προτεσταντικές Χώρες µεταξύ του 1500 και 1750,µε την ταυτόχρονη µείωση 
µισθών στις Καθολικές Χώρες. 
 
 Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές θεσµικές 
διαφορές µεταξύ των χωρών και τόσοι λίγοι βαθµοί ελευθερίας που 
προσδιορίζουν τις συγκεκριµένες θρησκευτικές επιδράσεις στη συµπεριφορά των 
ατόµων. Εξετάζοντας, λοιπόν, τη συµπεριφορά των ατόµων ,παρατηρούµε ότι 
είναι ένας καλύτερος τρόπος εντοπισµού των επιπτώσεων των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων στις  προτιµήσεις των ανθρώπων. Για παράδειγµα, είναι αδύνατο 
να διακρίνουµε εάν η επίδραση οφείλεται στη κυρίαρχη θρησκεία της χώρας ή σε 
άλλα χαρακτηριστικά που συσχετίζονται µε τα πιστεύω της  κυρίαρχης 
θρησκείας. 
 
Σε µικροοικονοµικό επίπεδο ,υπάρχουν διάφορες µελέτες σχετικά µε τις 
επιδράσεις της θρησκείας στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Η θρησκεία φαίνεται να 
επηρεάζει τους µισθούς (Chiswick, 1983), τη σχολική παρακολούθηση 
(Freeman,1986),την υγεία (Ellison, 1991) και την εγκληµατική συµπεριφορά 
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(Evans et al,1995).Ωστόσο, υπάρχουν προβλήµατα µε τις µελέτες αυτές. Κατά 
πρώτο λόγο, υπάρχει θέµα ενδογένειας: «τα καλά παιδιά αποφεύγουν τα 
ναρκωτικά, µένουν στο σπίτι και πηγαίνουν στην εκκλησία» 
(Freeman,1986).Κατά δεύτερο λόγο ,οι µελέτες αυτές βασίζονται σε  µία µόνο 
χώρα( κυρίως στις Η.Π.Α) και δύσκολα µπορούν να γενικευτούν για άλλες χώρες. 
Και τέλος, επικεντρώνονται στη σχέση µεταξύ θρησκείας και οικονοµικών 
αποτελεσµάτων όχι συµπεριφορών. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα προέρχονται 
όχι µόνο λόγω της συµπεριφοράς των ατόµων ,αλλά και του περιβάλλοντος. Για 
παράδειγµα,ceteris paribus,οι Καθολικοί στις Ηνωµένες Πολιτείες τείνουν να 
έχουν υψηλότερους µισθούς. ∆εν είναι µόνο ο Καθολικισµός που τους κάνει πιο 
πετυχηµένους στη ζωή ,αλλά και η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος µε την Καθολική εκκλησία στις Ηνωµένες Πολιτείες .Θα ήταν πολύ 
επικίνδυνο, ωστόσο, να επεκταθεί το συµπέρασµα αυτό στη Λατινική Αµερική, 
και να ισχυριστούµε ,για παράδειγµα , ότι ο Καθολικισµός θα έχει θετική 
επίδραση στο εκεί βιοτικό επίπεδο ζωής. 
 
Αξίζει να αναφέρουµε και την εµπειρική εργασία των Barro και McCleary στην 
προσπάθειά τους να εξερευνήσουν τις επιπτώσεις των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και του βαθµού συµµετοχής στην εκκλησιαστική ζωή πάνω στην 
οικονοµική µεγέθυνση. Η εξήγηση που δόθηκε από τους ίδιους στα παραπάνω 
είναι ότι η µεγάλη θρησκευτικότητα προκαλεί οικονοµική µεγέθυνση επειδή 
βοηθάει στην ανάπτυξη των στοιχείων της ατοµικής συµπεριφοράς που 
προάγουν την παραγωγικότητα, όπως η ειλικρίνεια, η εργασιακή ηθική, η φειδώ, 
η ανεκτικότητα κ.α. Από την άλλη, θεωρήσανε ότι ένας υψηλότερος βαθµός 
εκκλησιασµού µειώνει την οικονοµική µεγέθυνση επειδή σηµαίνει µεγαλύτερη 
χρήση πόρων από το θρησκευτικό τοµέα, του οποίου η συµµετοχή στην 
οικονοµική µεγέθυνση παραµένει πάντοτε αµετάβλητη, καλύτερα οργανωµένη 
και θεσµικά κατοχυρωµένη κοινωνική παρουσία µιας θρησκείας και µεγαλύτερη 
επιρροή της οργανωµένης θρησκείας σε νόµους και κανονισµούς που 
επηρεάζουν την οικονοµική συµπεριφορά. Παρά την αντίφαση, πάντως, που 
υπάρχει αν θεωρηθεί ότι µια αύξηση στο βαθµό εκκλησιασµού οδηγεί σε 
ενίσχυση της θρησκευτικότητας η οποία µε τη σειρά της ενθαρρύνει τη 
µεγέθυνση, τα αποτελέσµατα της εµπειρικής τους µελέτης έδειξαν καθαρά ότι, για 
δεδοµένες θρησκευτικές πεποιθήσεις, η συνολική επίπτωση από τον υψηλό 
βαθµό εκκλησιασµού είναι η µείωση της οικονοµικής µεγέθυνσης.  
 
Μετά από χρόνια συζητήσεων ,για τις  οικονοµικές  επιδράσεις  της θρησκείας, 
τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλοµορφία της κάθε 
θρησκείας κάνει αδύνατη την διεξαγωγή οποιουδήποτε συµπεράσµατος. 
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3.4 Η εµπειρική στρατηγική 
 
 
Θα προσπαθήσουµε να προσπεράσουµε τα προβλήµατα αυτά µε τους 
ακόλουθους τρόπους. Πρώτον, θα περιορίσουµε την επίδραση των θεσµικών 
µεταβλητών. Η προσέγγιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να υποτιµάται η επίδραση 
της θρησκείας, στο βαθµό που οι επιπτώσεις της έχουν απορροφηθεί πλήρως 
στην εθνική κουλτούρα. Για παράδειγµα , ο Ιταλός φιλόσοφος Benedetto Croce 
δήλωσε ότι η Χριστιανική Παράδοση επηρέασε  την Ιταλική κουλτούρα  , τόσο 
πολύ που οι Ιταλοί δεν µπορούσαν να µην θεωρηθούν µη Χριστιανοί, ακόµη και 
εάν είναι άθεοι. 
 
∆εύτερον, χρησιµοποιούµε τη θρησκευτική ανατροφή να πιστοποιήσουµε την 
επίδραση της θρησκείας η οποία είναι ανεξάρτητη από ατοµικά χαρακτηριστικά. 
 
Τρίτον, µειώνουµε την επίδραση των κίβδηλων παραγόντων,ερευνώντας κυρίως, 
τις συµπεριφορές των ατόµων ,παρά τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. 
Ρωτώντας κάποιον τη γνώµη του για τη φοροδιαφυγή είναι διαφορετικό από το 
να τον ρωτήσεις εάν φοροδιαφεύγει. Ωστόσο, η πρώτη ερώτηση, είναι 
καταλληλότερη για τους σκοπούς µας από ότι η δεύτερη. Η απόφαση  για το εάν 
πραγµατικά εξαπατήσει επηρεάζεται από την πιθανότητα να πιαστεί. Αυτή είναι η 
λειτουργία µιας χώρας µε χαµηλή επιβολή του νόµου και όχι η συµπεριφορά του 
ατόµου .Ερευνώντας τις συµπεριφορές , είναι καλύτερος τρόπος να 
πιστοποιήσουµε την επίδραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων στις προτιµήσεις 
των ατόµων. 
  
Χρησιµοποιούµε ως ανεξάρτητες µεταβλητές συµπεριφορές που µπορεί να 
έχουν κάποια σηµαντική οικονοµική επίδραση. Οι µεταβλητές µας µπορούν να 
οµαδοποιηθούν σε έξι (6) κατηγορίες. Συµπεριφορές όπως:1) εµπιστοσύνη και 
συνεργασία , 2) γυναικείο φύλο ,3) κυβέρνηση ,4) νόµοι, 5) αγορά και δικαιοσύνη 
και 6) λιτότητα. Χρησιµοποιούµε το πρώτο σετ µεταβλητών ,διότι η εµπιστοσύνη 
και η συνεργασία συσχετίζονται θετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη(Knack και 
Keefer,1997, Knack και Zak 2001).Ακόµη ,ο Landes ,(1998)δηλώνει ότι η 
αδιαλλαξία έχει αρνητική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη .Η συµπεριφορά 
προς το γυναικείο φύλο , εξετάζεται λόγω του συνδέσµου του µε την αγορά 
εργασίας και την απόφαση συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό. Εξετάζεται η 
συµπεριφορά προς τη κυβέρνηση εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που είναι 
επιζήµια για την οικονοµική ανάπτυξη(Barro.1991) και τις επενδύσεις (Alesina και 
Perotti 1995).Η στάση προς τους νόµους είναι σηµαντικό να µελετηθεί , διότι, 
επηρεάζει το δίκαιο της χώρας και τη παράδοση και αυτοί µε τη σειρά τους την 
χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και τελικά τον πλούτο της χώρας.  Η διαφθορά 
είναι επιβλαβής για την ανάπτυξη (Mauro ,1995) .Τέλος , η λιτότητα µελετάται όχι 
µόνο για λόγους ιστορικούς , αλλά κυρίως λόγω της σηµαντικότητας της  στη 
µοντέρνα θεωρία της ανάπτυξης. 
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Στην ανάλυσή για την επίδραση της θρησκείας στη συµπεριφορά των ατόµων 
προς την συνεργασία, τη κυβέρνηση, τους νόµους ,την οικονοµία, τη λιτότητα 
βρέθηκε ένας σηµαντικός αριθµός κανονισµών. Κατά µέσο όρο , η θρησκεία έχει 
θετική επίδραση στην ανάπτυξη . 
 
Πρώτον, τα θρησκευόµενα άτοµα είναι πιο αδιάλλακτα και έχουν συντηρητικές 
απόψεις για το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία. ∆εύτερον, οι συσχετίσεις αυτές 
διαφοροποιούνται εξαρτώµενες από το εάν ένα θρήσκευµα είναι κυρίαρχο σε µια 
χώρα. Τρίτον, οι συσχετίσεις διαφέρουν µεταξύ των διαφορετικών 
θρησκευµάτων. 
 
Οι χριστιανικές θρησκείες , κατά µέσο όρο , σχετίζονται µε συµπεριφορές που 
οδηγούν στην οικονοµική ανάπτυξη ,σε αντίθεση µε τις ισλαµικές. Οι 
προτεστάντες εµπιστεύονται τους συµπολίτες τους και το νοµικό σύστηµα 
περισσότερο από ότι οι καθολικοί, και είναι απρόθυµοι να εξαπατήσουν, 
φοροδιαφεύγοντας, και να δωροδοκηθούν. Οι καθολικοί υποστηρίζουν την 
ιδιωτική ιδιοκτησία δύο φορές περισσότερο από τους προτεστάντες και είναι 
πολύ πιο ανταγωνιστικοί από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική οµάδα  
(συµπεριλαµβανοµένων των προτεσταντών). Οι προτεστάντες και οι Ιουδαϊστές 
είναι οι µόνοι που αρέσκονται στα κίνητρα προκειµένου να αποκτήσουν 
περισσότερο εισόδηµα.  
 
Από τα αποτελέσµατα αυτά ,δεν µπορούµε να καταλήξουµε στο ποια θρησκεία 
είναι καλύτερη για την ανάπτυξη. 
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4. Κοινωνικό κεφάλαιο   
 
 
4.1 Κοινωνικό κεφάλαιο  και οικονοµική ανάπτυξη 
 
 
Ο όρος κοινωνικό κεφάλαιο χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο ως έννοια 
αλληλένδετη µε την κοινότητα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν, εφόσον 
περιλαµβάνει τόσο τα τυπικά, όσο και τα άτυπα δίκτυα και τις κοινές αξίες. Ο 
ορισµός του Woolcock (1998) ότι το κοινωνικό κεφάλαιο περιλαµβάνει όλες τις 
αξίες και δίκτυα που διευκολύνουν την οµαδική δράση βασίζεται σε αυτή του τη 
σχέση..µε..την..κοινωνία..των..πολιτών. 
 
Οι συµβατικές µέθοδοι ανάλυσης των αιτίων της συµµετοχής ή όχι στα κοινά 
επικεντρώνονται συνήθως στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µελών µιας 
οµάδας (φύλο, εκπαίδευση, κλπ.), παραγνωρίζοντας ορισµένες φορές τον κοινό 
συνδετικό κρίκο που ενοποιεί τους κοινωνικοοικονοµικούς αυτούς παράγοντες 
(Pattie et al., 2002). To κοινωνικό κεφάλαιο κατά τον Coleman (1988) περιγράφει 
όλους εκείνους τους µηχανισµούς και διαδικασίες συνεργασίας των πολιτών, που 
µετριάζουν τα διλήµµατα της οµαδικής δράσης. Κατά τον Verba et al. (1995), το 
κοινωνικό κεφάλαιο αυξάνει την αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας των πολιτών 
και αποτελεί το αναγκαίο υπόστρωµα της.κοινωνικοποίησής.τους.  
 
Από κοινωνιολογικής απόψεως, οι διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου 
αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα για την ατοµική και οµαδική δράση, αλλά 
αυτό δεν µπορεί να αναχθεί σε κανόνα. Αν και µία οµάδα που χαρακτηρίζεται 
από υψηλή εµπιστοσύνη δύναται να κατορθώσει περισσότερα από ό,τι µία 
αντίστοιχη οµάδα που στερείται αυτού του χαρακτηριστικού, µια άλλη µορφή 
κοινωνικού κεφαλαίου µπορεί να είναι ακατάλληλη ή επιβλαβής για ορισµένες 
δράσεις. 
 
Ο Fukuyama διακρίνει τις κοινωνίες σε κοινωνίες χαµηλής και υψηλής 
εµπιστοσύνης (low and high trust societies), ανάµεσα δηλαδή σε κοινωνίες µε 
σηµαντικό απόθεµα κοινωνικού κεφαλαίου και σε κοινωνίες µε έλλειµµα. Στις 
πρώτες περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την Ιαπωνία (µε τον ιδιότυπο 
κοµφουκιανισµό τους), τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερµανία, ενώ στις κοινωνίες 
χαµηλής εµπιστοσύνης συγκαταλέγονται η Ιταλία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Κίνα. 
Στις πρώτες, η ύπαρξη κοινωνικού κεφαλαίου επιτρέπει την ανάπτυξη µίας 
µορφής κοινοτικού καπιταλισµού (communitarian capitalism) που διευκολύνει τις 
συναλλαγές. 
 
Η οικονοµική σηµασία της ύπαρξης σηµαντικού κοινωνικού κεφαλαίου είναι 
προφανής. Η «αυθόρµητη κοινωνικότητα» (spontaneous sociability) µειώνει 
σηµαντικά το κόστος των συναλλαγών (transaction costs) επιταχύνοντας τις 
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συναλλαγές. Αντίθετα, η έλλειψη του απαιτούµενου κοινωνικού κεφαλαίου πρέπει 
να αναπληρώνεται µε άλλους τρόπους, συνηθέστερα µε χρονοβόρες 
διαπραγµατεύσεις και ένα πλήθος πολύπλοκων κανονισµών και νοµικών 
ρυθµίσεων, που ουσιαστικά αποτελούν µορφή φορολόγησης. 
 
Ο Max Weber, στο θεµελιώδες για αυτά τα ζητήµατα έργο του, επικεντρώνεται 
στις αρνητικές συνέπειες που έχουν ορισµένες πλευρές της κυρίαρχης 
κουλτούρας για τον οικονοµικό µοντερνισµό-εκσυγχρονισµό. Στο κλασσικό πλέον 
έργο του Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύµα του Καπιταλισµού (1904) ο 
γερµανός κοινωνιολόγος αποδεικνύει το ρόλο του προτεσταντισµού στην 
ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονοµίας. Ακόµη, ο Weber σε ένα λιγότερο 
γνωστό κείµενό του µε τίτλο The Religion of China επισηµαίνει τα προσκόµµατα 
που θέτει η ισχυρή οικογένεια στην επιχειρηµατική οργάνωση. Αρκετά χρόνια 
αργότερα και κατά πάσα πιθανότητα αγνοώντας το παραπάνω σύγγραµµα, οι 
Κινέζοι κοµµουνιστές επιχείρησαν από την πρώτη στιγµή (1949) να περιορίσουν 
την επίδραση του θεσµού της οικογένειας, σε µεγάλο βαθµό ανεπιτυχώς. 
 
Οι προσεγγίσεις της οικονοµικής ανάπτυξης µε βάση τις θεωρίες του κοινωνικού 
κεφαλαίου επιτρέπουν την ερµηνεία διαφορετικών επιπέδων. Εξηγούν, για 
παράδειγµα, ως ένα βαθµό, την οικονοµική καθυστέρηση των χωρών της 
Λατινικής Αµερικής µε τη µακρά παράδοση κρατισµού και την περιορισµένη 
κοινωνία πολιτών. Ακόµη, µας κάνουν επιφυλακτικούς αναφορικά µε τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης λόγω της 
µακράς παράδοσης αιώνων αυταρχικής διακυβέρνησης που κατέστρεψαν κάθε 
εστία ανάπτυξης κοινωνίας πολιτών. Τέλος, µας επιτρέπουν να εξηγήσουµε µία 
σειρά ειδικότερων και δευτερευόντων οικονοµικών και κοινωνικών φαινοµένων, 
όπως π.χ. την υψηλή εγκληµατικότητα και τις χαµηλές οικονοµικές επιδόσεις των 
Latinos µεταναστών στις ΗΠΑ σε αντίθεση µε την ανάπτυξη των κοινοτήτων των 
Κορεατών, την ανάπτυξη της Πολωνίας όπου το κοµµουνιστικό καθεστώς δεν 
κατάφερε να καταστρέψει την κοινωνία των πολιτών (κυρίως λόγω της καθολικής 
παράδοσης και του ρόλου της Εκκλησίας), το µεταπολεµικό ιαπωνικό οικονοµικό 
θαύµα (µε τη µακρά παράδοση των Ιαπώνων στην οµαδική εργασία).  
 
Σε θεωρητικό επίπεδο, οι θεωρίες περί κοινωνικού κεφαλαίου αντιπαρατίθενται 
σε εκείνες τις κοινωνικές και οικονοµικές θεωρίες που προκρίνουν τον οικονοµικό 
συγκεντρωτισµό ως εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης και σε πολιτικό επίπεδο τον 
«εκ των άνω» εκµοντερνισµό των κοινωνιών, στο βαθµό που κάποια από τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της πολιτιστικής παράδοσης συµβάλουν 
στην ανάπτυξη της οικονοµίας. 
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4.2 Η Περίπτωση της Ελλάδας 
 
 
Σε ότι αφορά στα καθ’ ηµάς, έπειτα από τα όσα αναφέραµε παραπάνω, είναι 
προφανές πως η ελληνική κοινωνία είναι µία κοινωνία χαµηλής εµπιστοσύνης, οι 
κοινωνικές δοµές της οποίας χαρακτηρίζονται από την εµφανή απουσία µίας 
λειτουργικής κοινωνίας πολιτών. 
 
Τα αίτια της ατροφίας της κοινωνίας πολιτών πρέπει να αναζητηθούν στο 
γιγαντισµό του νεοελληνικού κράτους, ο οποίος εδράζεται στο κυρίαρχο 
πολιτιστικό πρότυπο που επιβιώνει ιστορικά από το Βυζάντιο ως τις µέρες µας. 
Το πρότυπο αυτό στηρίζεται στις αδιαµεσολάβητες σχέσεις ανάµεσα στους 
πολίτες και το κράτος. Οι κρατικοί θεσµοί είναι οι σχεδόν αποκλειστικοί φορείς 
νοµιµοποίησης της κοινωνική πρακτικής. 
 
Ο µοναδικός θεσµός που διεκδικεί την αφοσίωση των πολιτών είναι αυτός της 
οικογένειας, ο οποίος υποκαθιστά την κοινωνία των πολιτών, αλλά και 
αντίστροφα ευθύνεται ως ένα βαθµό για την ατροφία της. Στις παραδοσιακές 
κοινωνίες, όπως η δική µας, η ιδιωτική σφαίρα (κατ’ εξοχήν χώρος ανάπτυξης 
της κοινωνίας των πολιτών) µονοπωλείται από την οικογένεια (συνήθως στη 
διευρυµένη µορφή της-σόι-) και λειτουργεί συχνά ως παράγοντας κοινωνικής 
αδράνειας (κάτι άλλωστε που είχε επισηµάνει ο Πλάτωνας).  
 
Ο Στ. Ράµφος, αναφέρεται στον «Ρωµιό που συνταυτίζει το µέλλον µε το ορατό 
αύριο ...[και] αποφασίζει µε γνώµονα το άµεσο προσωπικό είτε οικογενειακό του 
συµφέρον» (Ιστορία στην Κόψη του Χρόνου, 2000).  
 
Το κράτος αντιµετωπίζεται αποκλειστικά ως «αξία χρήσης». Από µια πλευρά 
επιβιώνει ακόµη και σήµερα η βυζαντινή ανοµία (οι νόµοι γίνονται σεβαστοί όταν 
µας εξυπηρετούν). Σε αυτό το πλαίσιο, το πελατειακό σύστηµα αποτελεί το 
κύριο,αν όχι το αποκλειστικό,µέσο προώθησης των ατοµικών (οικογενειακών) 
συµφερόντων των πολιτών. Ακριβώς αυτό το πελατειακό σύστηµα επιβιώνει µε 
διαφορετικές µορφές καθ’ όλη τη διάρκεια της νεοελληνικής ιστορίας, είτε ως 
δίκτυα τοπικών πολιτευτών, είτε µε τη κοµµατική γραφειοκρατία, ως έκφραση 
µιας µακράς παράδοσης κρατισµού.  
 
Στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ελληνικής περίπτωσης περιλαµβάνονται, 
µεταξύ άλλων, η κυριαρχία του νοµικού θετικισµού (τα αστικά δικαιώµατα 
πηγάζουν από το κράτος), η «λανθάνουσα επιχειρηµατικότητα» και η αµφίσηµη 
στάση προς την αγορά, η αποζήτηση του προστατευτισµού και η ροπή στον 
πατερναλισµό. Τα παραπάνω οδηγούν στη διαµόρφωση µίας οικονοµίας 
αυτοκατανάλωσης, στη µικρή εµπορευµατική παραγωγή και στον υπερτροφικό 
δηµόσιο τοµέα.  
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παγιώνεται ένα οικονοµικοκοινωνικό σύστηµα που 
λειτουργεί ως ανάχωµα σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού, που εκδηλώνεται 
σε κάθε ευκαιρία, όταν βρισκόµαστε µπροστά σε κάποια προσπάθεια 
µεταρρυθµίσεων. 
 
 
 
 
5. Οικογένεια 
 
5.1 Οικογένεια και η επίδραση της στην ανάπτυξη 
 
 
Η δοµή των οικογενειακών σχέσεων επηρεάζει τις οικονοµικές συµπεριφορές και 
στάσεις. Οι δυνατοί οικογενειακοί δεσµοί συνεπάγονται περισσότερη οικονοµική 
εξάρτηση από την οικογένεια, η οποία παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και λιγότερη 
εξάρτηση από την αγορά και την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την κοινωνική 
µέριµνα. Με δυνατούς οικογενειακούς δεσµούς  η εγχώρια παραγωγή είναι 
υψηλότερη, ενώ η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού που απαρτίζεται από 
γυναίκες και παιδιά, καθώς και η γεωγραφική κινητικότητα, είναι χαµηλότερη. Οι 
οικογένειες είναι µεγαλύτερες (υψηλότερη γονιµότητα και µεγαλύτερο µέγεθος 
οικογένειας) µε δυνατούς οικογενειακούς δεσµούς, γεγονός το οποίο συνάδει µε 
την ιδέα της οικογένειας ως µία σηµαντική οικονοµική µονάδα.     
 
   Η οικογένεια είναι µία από τους πιο σηµαντικούς κοινωνικό-οικονοµικούς 
θεσµούς στην κοινωνία µας, αλλά η φύση των δεσµών µεταξύ των µελών της 
οικογένειας ποικίλει δραµατικά ανάµεσα σε διαφορετικές εθνικότητες. Μήπως οι 
χώρες που ενθαρρύνουν τους δυνατούς οικογενειακούς δεσµούς, τείνουν να 
έχουν διαφορετικά οικονοµικά παράγωγα απ’ ό,τι οι πιο ατοµικιστικές χώρες; 
Ενώ οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί επιστήµονες έστρεψαν την προσοχή τους 
σε αυτό το ερώτηµα, οι οικονοµολόγοι το αγνόησαν στο µέγιστο, παρόλο που 
αναγνωρίζουν το ρόλο της οικογένειας στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 
 
  Παρατηρήθηκε πως όταν οι οικογενειακοί δεσµοί είναι δυνατοί, υπάρχει 
περισσότερη εξάρτηση από την εγχώρια παραγωγή και µικρότερη συµµετοχή 
στις δραστηριότητες της αγοράς, ειδικότερα σε περιπτώσεις νέων και γυναικών.Ο 
ρόλος των γυναικών στην οικογένεια και στην κοινωνία διαφοροποιείται. Οι 
ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί περιλαµβάνουν έναν αυστηρότερο διαµοιρασµό του 
µόχθου, µε τους άντρες να εργάζονται στην αγορά και τις γυναίκες να εργάζονται 
στο σπίτι, εκτελώντας µια ποικιλία υπηρεσιών, πιθανότατα 
συµπεριλαµβανοµένης της διατήρησης των δυνατών οικογενειακών δεσµών. 
Κατά συνέπεια, όταν οι οικογενειακοί δεσµοί είναι ισχυροί, η γυναικεία 
εκπαίδευση είναι χαµηλότερη αλλά η γονιµότητα υψηλότερη. Εφόσον λοιπόν, οι 
οικογενειακοί δεσµοί προάγουν την κοινωνική ασφάλεια, λιγότερα απαιτούνται 
από την κυβέρνηση. Οι οικογενειακοί δεσµοί και η εξασφάλιση που αυτοί 
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παρέχουν, µπορεί να λειτουργήσει µόνο αν οι εκτεταµένες οικογένειες ζήσουν 
κοντά η µία στην άλλη, κι έτσι µειωθεί  η γεωγραφική κινητικότητα. Με αυτούς 
τους οικογενειακούς δεσµούς, τα µέλη της οικογένειας εµπιστεύονται το ένα το 
άλλο, αλλά δεν εµπιστεύονται εξίσου οποιονδήποτε δεν είναι µέλος αυτής της 
οικογένειας.  
 
Οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί δεν είναι µε κανέναν τρόπο έναν οικονοµικό 
«κακό». Με τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς, η συµµετοχή στις 
δραστηριότητες της αγοράς είναι µικρότερη, αλλά η εγχώρια παραγωγή είναι 
µεγαλύτερη. Εφόσον η εγχώρια παραγωγή δε συµπεριλαµβάνεται καν στις 
στατιστικές του Α.Ε.Π., το τελευταίο (δηλ. το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) θα 
µπορούσε να επιδείξει µία πτωτική προδιάθεση στο σύνολο της παραγωγής 
(εγχώριας και της αγοράς) σε χώρες µε δυνατούς οικογενειακούς δεσµούς. 
Παρόλο που η µικρότερη συµµετοχή στην αγορά µπορεί να υποδεικνύει ένα 
χαµηλότερο εισόδηµα, οι οικογενειακοί δεσµοί µειώνουν τη διαφορά του 
εισοδήµατος µε το να παρέχουν κοινωνική ασφάλιση.  
 
Τίθεται εποµένως το ερώτηµα: είναι οι άνθρωποι πιο ευτυχισµένοι ή όχι σε 
κοινωνικές κάστες µε ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς;  
 Υπάρχει θυσία ανάµεσα στη συµµετοχή σε δραστηριότητες της αγοράς σε σχέση 
µε την ευτυχία ή ικανοποίηση από τη ζωή; Αυτό είναι φυσικά πολύ δύσκολο ν’ 
απαντηθεί. Θεωρούµε ότι όντως οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί είναι θετικά 
συνυφασµένοι µε την ευτυχία, τουλάχιστον στο ποσοστό που η ανθρώπινη 
ευτυχία µπορεί να εκληφθεί ως ασφαλής πληροφορία. 
   
 
Απόψεις πολιτικών επιστηµόνων, κοινωνιολόγων και οικονοµολόγων σχετικά µε 
τον κοινωνικοοικονοµικό ρόλο της οικογένειας. 
 
 Μία πρώιµη δουλειά του Banfield (1958) ορίζει τον «οικογενειακό αµοραλισµό» 
ως µία από τις κύριες αιτίες της υπανάπτυξης της Ν.Ιταλίας, και οι Putnam (1993) 
και Fukuyama (1995) αναγνώρισαν ότι η έλλειψη της αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
είναι επιζήµια για την ανάπτυξη. Ο Gambetta (1990) δείχνει πως ένα βασικό 
χαρακτηριστικό των «οικογενειών» της µαφίας είναι ότι µπορείς να εµπιστευθείς 
µόνο µέλη της  «φαµίλιας», κι ότι η δοµή της µαφιόζικης «οικογένειας» 
ενδυναµώνει την εµπιστοσύνη µέσα σε µια κοινωνία απ’ την οποία αυτή λείπει. Ο 
Esping-Andersen (1999) υποστήριξε ότι οι διαφορές στα συστήµατα πρόνοιας 
και απασχόλησης µεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, µπορεί να αναχθεί 
πίσω στις διαφορετικές δοµές οικογενειών.  Οι κοινωνίες οικογενειοκρατίας 
χαρακτηρίζονται από το «αρσενικό πρότυπο που κερδίζει το ψωµί και το θηλυκό-
νοικοκυρά» και η οικογένεια επίσης αναδεικνύεται ως ένας θεσµός ικανός να 
εσωτερικεύσει το κοινωνικό ρίσκο µε τη συγκέντρωση πόρων ανάµεσα στις 
γενιές, αντιθέτως από το Κράτος και την Αγορά. Ο Reher (1998) υποστηρίζει ότι 
οι πεποιθήσεις σεβασµού προς τους γονείς είναι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, 
σχετιζόµενες µε τις διάφορες µορφές του τρόπου ζωής· παροµοίως, η 
γεωγραφική κινητικότητα είναι περιορισµένη καθώς οι νέοι άνθρωποι τείνουν να 
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ζουν γύρω από την οικογενειακή φωλιά. Ο Coleman (1988) πιστεύει πως οι 
οικογενειακοί δεσµοί µπορούν να διευκολύνουν ή να αναστείλουν κοινωνικές 
δράσεις.  
 
  Από τη µία πλευρά, η νέα γενιά εισπράττει υποστήριξη από την παλαιά, από 
την άλλη δε, αυτή η αίσθηση του ανήκειν σε µία µικρή κοινότητα, µπορεί να 
αναστείλει την προσωπική καινοτοµία και δεκτικότητα σε νέες ιδέες γενικότερα. 
Οι οικονοµολόγοι σηµειώνουν επίσης πώς στις αναπτυσσόµενες χώρες, 
ειδικότερα στην Αφρική, οι εκτεταµένοι οικογενειακοί δεσµοί υποκατέστησαν την 
έλλειψη πιστωτικών αγορών, όπως συζητήθηκε, παραδείγµατος χάριν, στην La 
Ferrara (2003)· υπάρχει επίσης µεγάλη φιλολογία πάνω στη σχέση µεταξύ 
επιχειρήσεων αι ιδρυµάτων που είναι ελεγχόµενα από οικογένειες (La Porta, 
Lopez-de-Silanes and Shleifer, 1999) καθώς και για τη σχέση µεταξύ 
οικογενειακής δοµής και κανονισµών κληρονοµιάς µε την εκτέλεση οικογενειακών 
εργασιών (Perez-Gonzales, 2004). Οι Bentolilla και Ichino (2006) εξετάζουν πώς 
οι χώρες µε διαφορετικούς οικογενειακούς δεσµούς (συγκεκριµένα η Ιταλία και η 
Ισπανία µε ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς, οι Η.Π.Α. και το Ηνωµένο Βασίλειο 
µε λιγότερο δυνατούς οικογενειακούς δεσµούς) ανταπεξέρχονται σε κραχ 
ανεργίας. Συµπεραίνουν ότι οι καταναλωτικές απώλειες µετά τη λήξη εργασίας 
είναι πολύ χαµηλότερες στη µεσογειακή Ευρώπη, εξαιτίας των ισχυρών 
οικογενειακών δεσµών. Επιπλέον, υπάρχει µεγάλη έρευνα στην κοινωνιολογία, 
σχετικά µε τη σπουδαιότητα της οικογενειακής δοµής, τους συγγενικούς δεσµούς 
και την ποιότητα της γονεϊκής σχέσης µε το παιδί στη µελέτη για τη φτώχεια σε 
οικισµούς χαµηλών κοινωνικών τάξεων  (Lewis, 1959 - Winter,1975). 
 
 Οι συγγραφείς δείχνουν ότι οι κοινωνίες µε δυνατούς οικογενειακούς δεσµούς 
έχουν µικρότερες επιχειρήσεις, περισσότερη αυτό-απασχόληση και ένα µεγάλο 
ποσοστό οικογενειακών επιχειρήσεων µέσα στο σύνολο των απαριθµηµένων 
επιχειρήσεων. 
   
 
 
  5.2 Οι Χώρες και ένταση οικογενειακών δεσµών  
 
 
Η Γερµανία, οι Κάτω Χώρες και οι Βόρειες ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές µε τους 
πιο αδύναµους οικογενειακούς δεσµούς ενώ, η Αφρική, οι Ασιατικές χώρες και 
αυτές της Λατινικής Αµερικής βρίσκονται στο χαµηλότερο βεληνεκές. Εάν 
περιορίσουµε την ανάλυση στις χώρες που υπάγονται στον Οργανισµό 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD). βρίσκουµε ότι το Μεξικό, η 
Πολωνία, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και οι νότιες ευρωπαϊκές χώρες (εξαιρουµένης 
της Ελλάδας) είναι µεταξύ των χωρών που έχουν τους ισχυρότερους δεσµούς, 
ενώ, όπως και πριν, η βόρεια Ευρώπη, οι Κάτω Χώρες και η Γερµανία είναι στην 
οµάδα µε τους πιο αδύναµους δεσµούς. Οι αφρικανικές, οι λατινοαµερικανικές, οι 
ασιατικές και οι νότιες ευρωπαϊκές χώρες (συν την Ιρλανδία) έχουν τους 
ισχυρότερους οικογενειακούς δεσµούς. Η οµάδα των βόρειων ευρωπαϊκών 
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χωρών έχει τους χαµηλότερους οικογενειακούς δεσµούς, ακολουθούµενη από 
την ηπειρωτική Ευρώπη, την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και την οµάδα που 
συµπεριλαµβάνει τις Η.Π.Α. , τον Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία, αυτή είναι η οµάδα των αγγλόφωνων χωρών που 
υπάγονται στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD). Οι 
σχετικά αδύναµοι οικογενειακοί δεσµοί πολλών κεντρικών και ανατολικών 
ευρωπαϊκών πρώην κοµµουνιστικών χωρών πιθανότατα να είναι το αποτέλεσµα 
της κοµµουνιστικής κολεκτιβιστικής ιδεολογίας και προπαγάνδας. 
 
 
5.3 ∆ραστηριότητες της αγοράς ενάντια στην οικιακή παραγωγή 
 
 
  Οι οικογένειες µε ισχυρούς δεσµούς παρέχουν πολλά αγαθά που έχουν 
παραχθεί εντός της οικίας και υπηρεσίες, όπως η φροντίδα των παιδιών, το 
µαγείρεµα για τα οικογενειακά γεύµατα, η φροντίδα των ηλικιωµένων, η 
εκπαίδευση των παιδιών κλπ. Αυτό φυσικά προϋποθέτει πολύ χρόνο µακριά από 
τις δραστηριότητες της Αγοράς και λιγότερη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό 
ειδικότερα για τις γυναίκες, και τους νέους που µένουν περισσότερο στο σπίτι.  
Όσον αφορά στη  διαχείριση του χρόνου, οι Burda, Hammermesh και Weil (2006) 
δείχνουν ότι άντρες και γυναίκες εργάζονται το ίδιο ποσοστό ακριβώς µε 
διαφορετικές όµως απολαβές στην αγορά απ’ ό,τι στην οικιακή εργασία σε 
διαφορετικές χώρες, ένα αποτέλεσµα που συνάδει µε τη συσχέτιση του όταν οι 
γυναίκες συµµετέχουν λιγότερο στο εργατικό δυναµικό, εργάζονται περισσότερο 
στο σπίτι. Επίσης, η ενασχόληση των γυναικών µε την οικιακή παραγωγή είναι 
ουσιωδώς υψηλότερη σε κοινωνίες µε ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς, ενώ 
αυτή η διαφορά δεν υφίσταται για τους άντρες. Σύµφωνα µε την Eurostat (2004), 
οι Ισπανίδες γυναίκες αφιερώνουν µία ώρα παραπάνω την ηµέρα στην οικιακή 
παραγωγή απ’ ό,τι οι Σουηδές. Από την άλλη πλευρά, ενώ το 92% των Σουηδών 
ανδρών δεν ασχολούνται ποτέ µε τα οικιακά, το ποσοστό είναι πολύ χαµηλότερο 
από την Ισπανία και την Ιταλία όπου το 70% των ανδρών τείνουν να το κάνουν 
αυτό.  
 
 
5.4 Ο ρόλος των γυναικών και της γονιµότητας 
 
 
Οι περισσότερο καλλιεργηµένες γυναίκες συµµετέχουν περισσότερο στο εργατικό 
δυναµικό. Αντιθέτως ,η  χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, 
σε χώρες µε ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς  ,επηρεάζει τη γονιµότητα και 
αντανακλά τον αντιληπτό ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία. 
 
Μεταφερόµενοι από µια κοινωνία µε ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς σε µία µε 
πιο αδύναµους, έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη βελτίωση των συµπεριφορών 
απέναντι σε ένα πιο παραδοσιακό ρόλο των γυναικών µέσα στην κοινωνία: το να 
µεταφερθούµε από µια κοινωνία µε ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς σε µία µε 
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πιο αδύναµους, θα µειώσει την πιθανότητα να σκεφτόµαστε ότι, αν οι δουλειές 
είναι λίγες θα έπρεπε να τις έχουν οι άνδρες. 
 
 Το να ανήκεις σε µια οικογένεια µε χαλαρούς δεσµούς, θα µειώσει εξίσου το 
µέσο όρο γεννήσεων παιδιών ανά γυναίκα κατά 0.52, ένα 30% του µέσου 
δείγµατος. Οι υπόλοιπες τιµές επίσης είναι λογικές. Οι άνδρες τείνουν να έχουν 
(περισσότερο από τις γυναίκες) µία παραδοσιακή άποψη για το ρόλο των 
γυναικών. Οι περισσότερες θρησκείες ( παραλείψαµε την κατηγορία των 
αθεϊστών) τείνουν σε µια περισσότερο παραδοσιακή άποψη των γυναικών και 
υψηλότερα ποσοστά γονιµότητας. 
 
 
 
5.5 Εµπιστοσύνη και οικογενειακοί δεσµοί 
 
 
Η χαµηλότερη εµπιστοσύνη σε συνδυασµό µε δυνατούς οικογενειακούς δεσµούς 
µπορεί να καταλήξει σε µια εσωστρεφή συµπεριφορά που µε τη σειρά της µπορεί 
να συσχετιστεί µε άλλες συµπεριφορές, όπως η αποδοχή νέων ιδεών. Οι 
αδύναµοι οικογενειακοί δεσµοί οδηγούν σε µεγαλύτερη αποδοχή νέων ιδεών, κι 
έτσι αποκτούν παλαιότητα όπως είναι αναµενόµενο. Οι άνδρες τείνουν να είναι 
πιο δεκτικοί από τις γυναίκες, που είναι πιθανότατα ένα σηµάδι πιο ριψοκίνδυνης 
συµπεριφοράς. Σε σχέση µε τους αθεϊστές, µόνο ο Βούδας δείχνει να είναι πιο 
δεκτικός σε νέες ιδέες.  
 
 
5.6 Ευτυχία και οικογενειακοί δεσµοί 
 
 
 Οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί, παρόλο που µπορεί να υπονοούν εσωστρεφείς 
συµπεριφορές και λιγότερη δραστηριότητα στην Αγορά, µπορεί όντως να κάνει 
τους ανθρώπους λιγότερο δυστυχισµένους και περισσότερο ικανοποιηµένους µε 
τη ζωή τους. άνθρωποι που ανήκουν σε κοινωνίες µε ισχυρούς οικογενειακούς 
δεσµούς είναι πιο χαρούµενοι και πιο ικανοποιηµένοι από τη ζωή τους.  ( Di Tella 
et al.2001). Για παράδειγµα, οι γυναίκες, οι νέοι, οι έγγαµοι και οι µορφωµένοι 
άνθρωποι είναι ευτυχέστεροι, ενώ το να είναι κανείς άνεργος, κάνει τον άνθρωπο 
δυστυχισµένο. Κινούµενοι από µια κοινωνία µε ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς 
σε µια µε αδύναµους, αυξάνει την ευτυχία (ικανοποίηση από τη ζωή) κατά 0.37 
(0.91), περίπου 12% (14%) του µέσου όρου ευτυχίας του δείγµατος. Έτσι, οι 
ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί υπονοούν λιγότερη συµµετοχή σε δραστηριότητες 
της Αγοράς, χαµηλότερο εισόδηµα (τουλάχιστον χαµηλότερη αγοραστική 
δύναµη, χωρίς να συνυπολογίζουµε την οικιακή παραγωγή) αλλά επίσης 
περισσότερη ευτυχία. Αυτή η θεώρηση µπορεί να συµβάλλει στο να εξηγήσουµε 
το «πάζλ» που σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν συγκρίνουµε επίπεδα 
εισοδηµάτων και ευτυχίας, κάποιος βρίσκει ότι η συσχέτιση µεταξύ αυτών των 
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δύο απέχει πολύ από την τελειότητα, και που ως αποτέλεσµα είχε συζητηθεί 
πολύ στο Layard (2005).  
 
 
5.7 Η ανοµοιογένεια στους οικογενειακούς δεσµούς 
  
 
H ανοµοιογένεια στους οικογενειακούς δεσµούς µπορεί να είναι το αποτέλεσµα 
των διαφοροποιήσεων στους θεσµούς ή τις οικονοµικές συνθήκες. Αν οι 
πολιτισµικές αξίες ήταν αρκετά σταθερές στην πάροδο του χρόνου, τότε ο 
αντίκτυπος των οικονοµικών και θεσµικών συνθηκών στις πολιτισµικές 
µεταβλητές γενικότερα, και στους οικογενειακούς δεσµούς ειδικότερα, θα ήταν 
δευτερεύων. Οι Bertrand and Schoar (2006) όντως αποδεικνύουν ότι οι 
µετρήσεις των οικογενειακών δεσµών παρέµειναν αµετάβλητες στο χρόνο ακόµη 
και για χώρες που βίωσαν µεγάλες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. 
 
 
 
5.8 Η δοµή της οικογένειας στην Ελλάδα 
 
 
5.8.1 Η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «οικογένεια» 
 
 
Στη νεότερη Ελλάδα χρησιµοποιούµε τον όρο οικογένεια υπό την ευρεία και 
στενή σηµασία της, εννοώντας αφενός το γένος, τη γενιά, τους συγγενείς, 
αφετέρου τα συγγενικά πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από µία στέγη ή τους 
συγγενείς, οι οποίοι κατοικούν σε περισσότερα οικήµατα, θεωρούµενα ως ενιαίο 
αρχιτεκτονικό σύνολο (οικία). Βασική προϋπόθεση της οικογένειας µε τη στενή 
έννοια είναι η ανταλλαγή οικιακών υπηρεσιών. Αυτή η µορφή οικογένειας 
αναδεικνύει χαρακτηριστικά τη κοινή οικονοµία (συνεργασία, ιδιοκτησία) και τη 
κοινή κατανάλωση, (κοινό µαγειρείο). 
 
 
5.8.2 Χαρακτηριστικά και τάσεις της ελληνικής οικογένειας 
 
 
Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις Μεσογειακές χώρες, σε µεγάλο βαθµό τα 
οικογενειακά σχήµατα διατηρούν τα παραδοσιακά τους χαρακτηριστικά. Οι 
οικογενειακές αξίες και η οικογενειακή αλληλεγγύη εξακολουθούν να είναι 
ισχυρές. Αυτές οι οικογενειακές αξίες προδιαγράφουν ότι οι οικογένειες στην 
Ελλάδα, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, αναλαµβάνουν αυξηµένες 
ευθύνες έναντι των µελών τους, ιδιαίτερα των πιο αδυνάτων. 
 
 Οι ευθύνες αυτές περιλαµβάνουν την εκπαίδευση των παιδιών, την παράταση 
της γονικής φροντίδας (π.χ. στέγη και διατροφή) στα άγαµα ενήλικα παιδιά, την 
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βοήθεια στην αγορά κατοικίας, στην ανεύρεση εργασίας, στην φροντίδα των 
εγγονιών, στην φροντίδα των ηλικιωµένων µελών κ.λπ. Ιδιαίτερα, σε καταστάσεις 
κρίσης, η οικογένεια δραστηριοποιείται για να προσφέρει γρήγορα και 
αποτελεσµατικά την υποστήριξη της, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση των 
χωρισµένων θυγατέρων που ενισχύονται οικονοµικά από τους γονείς τους ή 
επιστρέφουν στην πατρική κατοικία. Μέσω αυτών των διαπροσωπικών σχέσεων 
και της αµοιβαίας υποστήριξης, οι πόροι και οι υπηρεσίες διαχέονται από τα πιο 
δυνατά µέλη στα πιο αδύναµα και διασφαλίζεται ένα δίκτυο ασφάλειας από τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Με αυτό τον τρόπο, η οικογένεια 
υποκαθιστά το κράτος πρόνοιας, κατά πόσον όµως αυτό αποτελεί επιλογή ή 
ανάγκη δεν είναι εύκολο να ειπωθεί. 
 
 
 
5.8.3 Η ελληνική οικογένεια του χτες και του σήµερα 
 
 
 Η οικογένεια δεν αποτελεί µια ανεξάρτητη κοινωνική µονάδα, αλλά ένα σχήµα το 
οποίο επηρεάζεται άµεσα από το οικονοµικό-κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται και λειτουργεί. Κάθε µεταβολή στις οικονοµικές και γενικότερα στις 
κοινωνικές συνθήκες επηρεάζει αποφασιστικά τη δοµή και τις λειτουργίες αυτού 
του σχήµατος. 
 
Οι µετασχηµατισµοί που σηµειώθηκαν στην οικονοµική-πολιτική σφαίρα της 
∆ύσης και επέφεραν βαθύτατες αλλαγές στη δοµή και λειτουργία της οικογένειας, 
δεν παρατηρούνται ούτε µε την ίδια µορφή, ούτε µε την ίδια χρονική αλληλουχία 
στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία είναι δηµιούργηµα ιδιόµορφων 
ιστορικοπολιτικών και οικονοµικών συνθηκών, που χαρακτηρίζουν την πορεία 
της από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και προσδιόρισαν αναπόφευκτα 
και τις οικογενειακές δοµές. Την εποχή που στην Ευρώπη έχει παγιωθεί ο 
βιοµηχανικός - καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, στην Ελλάδα κυριαρχούν 
αγροτικές δοµές, που φθάνουν σχεδόν αναλλοίωτες µέχρι τα µέσα του 20ού 
αιώνα. 
 
Οι µεταβολές που σηµειώθηκαν στην ελληνική κοινωνία της µεταπολεµικής 
περιόδου είχαν σηµαντικές επιπτώσεις τόσο στη µορφή, όσο και στη δοµή της 
οικογένειας που επικρατεί στη σύγχρονη Ελλάδα. Η οικογένεια από εκτεταµένη 
αγροτική µετατρέπεται σε  οικογένεια πυρήνα. 
 
Η σηµαντική µεταβολή στη φυσιογνωµία της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας 
σηµειώνεται από το τέλος της δεκαετίας του '50 µε το µεγάλο κύµα εσωτερικής 
και εξωτερικής µετανάστευσης. Αυτό το φαινόµενο της σχεδόν µαζικής εξόδου 
του πληθυσµού από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις επηρεάζει αποφασιστικά 
η οικογένεια, η οποία στη συνέχεια δέχεται τις συνέπειες της νέας 
πραγµατικότητας που διαµορφώνεται. Είναι γεγονός ότι η αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις είναι θέµα όχι ενός αυτοπροσδιοριζόµενου 
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κοινωνικού υποκειµένου, όπως συµβαίνει στην Ευρώπη της βιοµηχανικής 
εποχής, αλλά θέµα ολόκληρης της οικογένειας, συλλογική προσπάθεια για 
προώθηση συλλογικών συµφερόντων. 
 
Ο νέος τρόπος ζωής στην πόλη δεν οδηγεί σε χαλάρωση των σχέσεων 
(οικογενειακών-συγγενικών, φιλικών), αλλά αντίθετα σε σύσφιγξη. Οι δεσµοί της 
κοινότητας µεταφέρονται στις περισσότερες περιπτώσεις στον τόπο νέας 
εγκατάστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι συνοικίες που φέρουν τα ονόµατα 
του τόπου προέλευσης των κατοίκων τους. Ένα ευρύ πλέγµα συγγενικών και 
φιλικών σχέσεων συµβάλλει στη διευθέτηση προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 
οικογένεια του µετανάστη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική 
µετανάστευση. 
 
Ως προς τις λειτουργίες της, η ελληνική οικογένεια εµφανίζει αρκετές ιδιοµορφίες, 
που τη διαφοροποιούν από τη δυτική, ενώ ένα σύνολο παραγόντων, σε 
συνδυασµό µε την ανεπαρκή οικονοµική ανάπτυξη, συνέβαλε στη διατήρηση 
µέχρι σήµερα αρκετών στοιχείων συντηρητισµού. 
 
 Όσον αφορά στις ενδοοικογενειακές σχέσεις η θέση του πατέρα ως αρχηγού 
εξασθενεί, ενώ η κοινωνικοποίηση των νέων εξακολουθεί να περνάει από τα 
οικογενειακά κανάλια. Εξάλλου, παρά τη διαπίστωση ότι γονείς και παιδιά 
αποφασίζουν από κοινού για ορισµένα θέµατα, ωστόσο, σηµαντικές αποφάσεις 
εξακολουθούν, σε µεγάλο βαθµό, να λαµβάνονται από τους γονείς. 
 
Σχετικά µε τις σχέσεις που διατηρεί η οικογενειακή οµάδα µε τους συγγενείς, σε 
αντίθεση µε την αντίληψη ότι η σύγχρονη αστική οικογένεια αποµονώνεται από 
το συγγενικό της δίκτυο, οι δεσµοί και οι σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της 
παραµένουν αρκετά ισχυροί. Οπωσδήποτε, οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, η 
αποµάκρυνση ορισµένων συγγενών εξαιτίας της εσωτερικής µετανάστευσης 
καθιστούν αναπόφευκτη την αλλαγή της υπάρχουσας ισορροπίας και συντελούν 
στη σχετική εξασθένηση των παραπάνω τάσεων και αξιών µεταξύ των νεότερων. 
 
Πάντως, οι σχέσεις κι οι ανταλλαγές τόσο µεταξύ των στενών συγγενών όσο και 
µε το ευρύτερο συγγενικό δίκτυο δεν περιορίζονται µόνο στο επίπεδο της 
κοινωνικότητας, δηλαδή συχνές επαφές και επισκέψεις. Αφορούν ανταλλαγές, 
σχέσεις αλληλοβοήθειας και γενικότερα, συµπαράστασης στο πλαίσιο της 
καθηµερινής ζωής, όπως π.χ. βοήθεια στην ανατροφή και τη φύλαξη των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, σε περίπτωση ασθένειας, κ.λπ. 
 
Χαρακτηριστικό της ιδιόµορφης ελληνικής πραγµατικότητας είναι, επίσης, η 
συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 
χώρας, σε αντίθεση µε το παρελθόν που ο ρόλος της περιοριζόταν σ΄αυτό της 
νοικοκυράς, καθώς και η χαµηλή γονιµότητα. Η σύγχρονη Ελληνίδα, αναβάλλει 
τη γέννηση παιδιών και τη δηµιουργία οικογένειας σε µεγαλύτερη πλέον ηλικία , 
από ότι στο παρελθόν. Με βάση τα δηµογραφικά στοιχεία ενώ το 1998 ο µέσος 
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όρος ηλικίας  απόκτησης παιδιών ήταν το 28ο έτος , αυτός ο µέσος όρος σήµερα 
έχει διαµορφωθεί στο 32ο-35ο έτος. 
 
Παρατηρούµε ,λοιπόν ότι ο θεσµός της οικογένειας, στα πλαίσια της 
βιοµηχανοποίησης και του καταναλωτισµού αρχίζει να φθείρει   και να χάνει το 
«ρόλο» του στην κοινωνία και στην οικονοµία γενικότερα .Οι ισχυροί 
οικογενειακοί δεσµοί του παρελθόντος αντικαθίστανται από πιο ατοµικιστικές 
µορφές συνύπαρξης. 
 
 Τα νούµερα των δηµογραφικών εξελίξεων θα αποτελέσουν προποµπό της 
Ελλάδας του µέλλοντος, εάν δεν παρθούν µέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση 
του θεσµού της οικογένειας. Συγκεκριµένα, οι χαµηλοί δείκτες γονιµότητας ,η 
αύξηση των διαζυγίων, η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η 
αναβολή της γέννησης παιδιών σε συνδυασµό µε τη γήρανση του πληθυσµού 
αναµένεται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονοµική και κοινωνική ζωή της 
χώρας µας .Είναι προφανές ότι δηµογραφικές µας  εξελίξεις αναµένεται να 
οδηγήσουν σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών (συντάξεις, επιδόµατα σε 
µονογονεικές οικογένειες) ,σε µείωση των εσόδων του κράτους και σε 
χειροτέρευση του κρατικού προϋπολογισµού και του ΑΕΠ της χώρας.  
 
Η επικαιρότητα µας δείχνει ,δυστυχώς, ότι θεσµός της οικογένειας στην Ελλάδα, 
σήµερα, πάσχει σε οικονοµικό επίπεδο , και αντί να αποτελεί σταθερή πηγή 
εσόδων για το κράτος και να ενισχύει την κατανάλωση , έχει ανάγκη 
,περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά το κράτος Πρόνοιας και τον 
παρεµβατισµό του στην ενίσχυση της οικονοµικής του θέσης. 
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6.Εκπαίδευση 
 
 
6.1 Η συµβολή της εκπαίδευσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη  
 
 
Η συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη έχει µελετηθεί από 
πληθώρα οικονοµολόγων που εστιάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι 
περισσότερες µελέτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η βελτίωση του 
µορφωτικού επιπέδου µιας κοινωνίας σχετίζεται θετικά µε την οικονοµική 
ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε χώρες µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή µε χαµηλό 
εισόδηµα. Σε γενικές γραµµές έχει υποστηριχθεί ότι η εκπαίδευση µπορεί να 
επηρεάσει την εισοδηµατική ανισότητα. Χώρες που επενδύουν περισσότερα 
χρήµατα στη δηµόσια εκπαίδευση έχουν χαµηλότερη εισοδηµατική ανισότητα 
µακροπρόθεσµα. Αυτό αποδεικνύει ότι η διανοµή περισσότερων πηγών στη 
δηµόσια εκπαίδευση αποτελεί αποδοτική πολιτική που συµβάλλει στη µείωση 
της..εισοδηµατικής..ανισότητας..(Sylwester,..2002). 
 
 Έρευνες έχουν καταδείξει ότι η µέση εκπαίδευση έχει θετική σηµαντική επίδραση 
στην ανάπτυξη του ΑΕΠ µιας χώρας. Το συνολικό όφελος της παιδείας για την 
οικονοµία και την κοινωνία είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα του ατοµικού 
οφέλους του καθενός χωριστά. Η παιδεία δηλαδή είναι κατεξοχήν δηµόσιο 
αγαθό. Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι, ανεξαρτήτως σχολής σκέψης, δέχονται 
σήµερα ότι η παιδεία και η γνώση είναι δηµόσια αγαθά που η ελεύθερη ιδιωτική 
αγορά δεν δύναται να παράγει στην ποσότητα και ποιότητα που η κοινωνία 
απαιτεί ( Barro και Sala-I-Martin, 1999, Ζhang, 2008). 
 
Γιατί όµως η παιδεία και η γνώση είναι δηµόσια αγαθά; Πρώτον, διότι 
συµβάλλουν στη δηµιουργία κοινωνικών αξιών, και σε µια κοινωνία ίσων 
ευκαιριών. ∆εύτερον, διότι η έρευνα και η ανάπτυξη οδηγούν σε καινοτοµίες και 
ανακαλύψεις, που, µε τη σειρά τους, οδηγούν σε νέες καινοτοµίες και νέες 
ανακαλύψεις προς όφελος είτε του τελικού καταναλωτή είτε του παραγωγού. 
∆ηλαδή, µεγάλο µέρος της γνώσης δηµιουργεί θετικές συνέργειες  (µια πυραµίδα 
που όλο και µεγαλώνει) που οδηγεί σε σωρευτική βελτίωση της 
παραγωγικότητας και εποµένως σε υψηλότερη οικονοµική ανάπτυξη.  
 
Εµπειρικές µελέτες δείχνουν ότι η µεταβολή του κεφαλαίου ανά µονάδα εργασίας 
(δηλαδή οι επενδύσεις και το εργατικό δυναµικό) µπορούν να ερµηνεύσουν µόνο 
το µισό, περίπου, της οικονοµικής ανάπτυξης. Το άλλο µισό αποδίδεται στη 
µεταβολή της ολικής παραγωγικότητας, η οποία αντανακλά ουσιαστικά την 
τεχνολογία και τον τρόπο µε τον οποίο οι συντελεστές της παραγωγής 
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συνδυάζονται στην παραγωγική διαδικασία. Σύµφωνα µε µελέτη της ∆ιεθνούς 
Τράπεζας (World Bank, ‘Unleashing Prosperity’, 2008) η συµβολή της ολικής 
παραγωγικότητας στην οικονοµική ανάπτυξη εκτιµάται σε ακόµα υψηλότερο 
επίπεδο, στα 2/3 .Η ολική παραγωγικότητα είναι δύσκολο να αποδοθεί 
επακριβώς σε συγκεκριµένους παράγοντες ,θεωρείται ότι προσδιορίζεται από 
πλήθος παραγόντων, µακροοικονοµικούς, µικροοικονοµικούς, κοινωνικούς, 
θεσµικούς, µεταξύ των οποίων πρωτεύοντα ρόλο διαδραµατίζουν η παιδεία, η 
έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα.  
 
Εποµένως η εκπαίδευση και η τεχνολογική πρόοδος έχει σηµαντική επίδραση 
στην 
οικονοµική..ανάπτυξη..της..χώρας..καθώςλειτουργούν..συµπληρωµατικά..(Lin..20
03).Με..τα..δεδοµένα..της..σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλότερο επίπεδο 
µόρφωσης σηµαίνει καλύτερο επίπεδο ανθρωπίνου κεφαλαίου, καλύτερες 
προϋποθέσεις υποδοχής και απορρόφησης της τεχνολογίας, συνεπώς και 
µεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης του παραγοµένου προϊόντος και εξυπηρέτηση 
του στόχου της οικονοµικής ανάπτυξης. 
 
 Σύµφωνα µε την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου η µόρφωση µέσα από την 
τυπική και την άτυπη εκπαίδευση ισοδυναµεί µε τη δηµιουργία άυλου κεφαλαίου 
το οποίο επηρεάζει την παραγωγικότητα. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση αποτελεί 
επένδυση που θα µπορούσε να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη, όπως 
αυτή υπολογίζεται στη βάση µακροοικονοµικών δεικτών, µέσω της 
αποδοτικότερης αξιοποίησης των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η 
βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου συνδέεται µε το εισόδηµα και 
διατυπώνεται µια συγκεκριµένη σχέση εκπαίδευσης- εισοδήµατος. Η διεθνής 
εµπειρία διδάσκει ότι µια παραπάνω χρονιά εκπαίδευσης για τον καθένα 
ισοδυναµεί µε µέση αύξηση του µόνιµου εισοδήµατός του κατά 10%. Επιπλέον, 
αναβαθµίζει το επίπεδο αξιών του καθενός και εποµένως την ποιότητα της ζωής 
του.  
 
Σύµφωνα µε ορισµένους από τους σπουδαιότερους οικονοµολόγους, η 
διαµόρφωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου  µέσω της εκπαίδευσης είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική ευηµερία. Η εκπαίδευση θεωρείται 
επένδυση του ατόµου στον εαυτό του ,που θα αναµένει και τις ανάλογες 
αποδόσεις. Πιο αναλυτικά, έχει θεωρητικά υποστηριχθεί και εµπειρικά 
καταδειχθεί ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και 
της συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 
εκπαίδευσης τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα για ανεργία. Η εκπαίδευση 
αποτελεί σηµαντική ερµηνευτική µεταβλητή στη σχέση εισοδήµατος-ηλικίας. 
Υπάρχει µία θετική συσχέτιση µεταξύ του ύψους των εισοδηµάτων και των ετών 
σπουδών. 
 
Η εκπαίδευση επιδρά στη διαµόρφωση του ύψους των αποταµιεύσεων και των 
επενδύσεων, φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ εκπαίδευσης 
και διανοµής..του..εισοδήµατος. Μία χώρα που αποταµιεύει και επενδύει, έχει, σε 
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γενικές γραµµές, υψηλή ανάπτυξη. Εδώ µπορεί να λεχθούν πολλά, ιδιαίτερα για 
το πώς καθορίζονται οι αποταµιεύσεις ανάλογα µε το βαθµό ανάπτυξης της κάθε 
χώρας, τη δηµοσιονοµική και νοµισµατική της σταθερότητα, τη σταθερότητα των 
θεσµών, τη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου, τα προσφερόµενα κίνητρα ή 
αντικίνητρα, τις εισροές κεφαλαίου από το εξωτερικό, κλπ. (Barro και Sala-I-
Martin, 1999, Καλαϊτζιδάκης και Καλυβίτης 2003).  
 
Πολλοί είναι οι οικονοµολόγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο παράγοντας 
συµβολής στην οικονοµική ανάπτυξη είναι ο ρυθµός µεγέθυνσης του υλικού 
κεφαλαίου. Τι εννοούµε όµως µε τον όρο οικονοµική ανάπτυξη; Σύµφωνα µε τον 
Denison, οικονοµική ανάπτυξη είναι η αύξηση του εθνικού προϊόντος σε 
σταθερές τιµές. Έστω ότι υπολογίζουµε το "πραγµατικό" ΑΕΠ για δύο 
διαφορετικά έτη και κατόπιν συγκρίνουµε τα ΑΕΠ των δύο αυτών ετών. Η 
εµφάνιση, ενδεχοµένως, µιας αύξησης στο ΑΕΠ δεν σηµαίνει όµως και βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου. Αυτό θα συµβεί µόνο, αν παράλληλα αυξηθεί και το κατά 
κεφαλή εισόδηµα. 
 
Ειδικά στην περίπτωση των αναπτυσσόµενων χωρών η εκπαίδευση θεωρείται η 
βασική διέξοδος από τη φτώχεια. Η επένδυση, λοιπόν, στη εκπαίδευση θα 
µπορούσε να αποτελεί τρόπο διαφυγής από τη φτώχια. Όµως, η φτώχια 
περιορίζει την επένδυση στην παιδεία καθώς επιδρά και ο παράγοντας του 
εισοδήµατος των νοικοκυριών µιας χώρας. Ειδικότερα, εξετάζεται η επίδραση του 
παράγοντα που στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστός ως ‘wealth effect’ και στα 
ελληνικά αποδίδεται ως το ‘φαινόµενο του πλούτου’. Το φαινόµενο αυτό 
περιγράφει µια κατάσταση όπου τα άτοµα ξοδεύουν πιο πολύ όσο πιο πολύ 
αισθάνονται πλούσιοι ή όσο πιο πολύ είναι πραγµατικά πλούσιοι. ∆ηλαδή, οι 
επενδύσεις ενός νοικοκυριού θα εξαρτηθούν είτε από τον πραγµατικό είτε από 
τον αντιλαµβανόµενο πλούτο του. Οι Glewwe & Jacoby (2004) σε σχετική έρευνα 
τους κατέδειξαν ότι η οικονοµική ανάπτυξη και η συσσώρευση ανθρώπινου 
κεφαλαίου αλληλοενισχύονται. Αυτό σηµαίνει ότι όσο η εκπαίδευση οδηγεί σε 
ανάπτυξη, η ανάπτυξη, µε τη σειρά της, αυξάνει το αίτηµα για εκπαίδευση. Οι 
πολιτικές, λοιπόν, που στοχεύουν στην αύξηση του εισοδήµατος του κάθε 
νοικοκυριού αυξάνουν τις πιθανότητες τα νοικοκυριά αυτά να παρέχουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα παιδιά τους και, συνεπώς, αυξάνουν τις 
πιθανότητες..αύξησης..του..εισοδήµατος..στις..επόµενες..γενιές.  
 
Τα οικονοµικά και άλλα οφέλη που µπορεί να έχει ένα άτοµο επενδύοντας στην 
εκπαίδευση του αναφέρονται µε τον όρο ‘απόδοση στην εκπαίδευση’. Τα οφέλη 
µπορεί να είναι είτε η αύξηση των πιθανοτήτων εύρεσης εργασίας είτε η 
διεκδίκηση υψηλότερων µισθών. Η επένδυση στην εκπαίδευση µπορεί να γίνει 
είτε από το ίδιο το άτοµο είτε από δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα είτε από συνδυασµό 
αυτών των δύο. Η απόδοση, λοιπόν, στην εκπαίδευση µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ως δείκτης αποτελεσµατικότητας των διάφορων συστηµάτων χρηµατοδότησης 
της..εκπαίδευσης.  
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Βέβαια, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ατοµικές αποδόσεις διαφέρουν από χώρα 
σε χώρα σύµφωνα µε σχετικές έρευνες. 
 
 Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Garcia-Mainar & Montuenga- Gomez (2005). 
Οι ερευνητές επιχείρησαν να συγκρίνουν τις αποδόσεις στην εκπαίδευση µεταξύ 
δύο χωρών της ∆υτικής Ευρώπης, την Ισπανία κι την Πορτογαλία. Τα 
αποτελέσµατα της µελέτης τους επιβεβαίωσαν την παραπάνω άποψη και 
καταδεικνύουν ότι η ολοκλήρωση του ίδιου επιπέδου σπουδών δεν συνεπάγεται 
και τις ίδιες επαγγελµατικές ευκαιρίες ή τους ίδιους µισθούς από χώρα σε χώρα 
(Garcia-Mainar & Montuenga- Gomez, 2005). Φαίνεται ότι οι υψηλότερες 
αποδόσεις σηµειώνονται σε χώρες µε χαµηλά ή µεσαία εισοδήµατα. Σε γενικές 
γραµµές, τα τελευταία χρόνια ο µέσος όρος απόδοσης της εκπαίδευσης έχει 
µειωθεί. Συγκεκριµένα, η αύξηση των εκπαιδευτικών παροχών φαίνεται ότι έχει 
οδηγήσει σε µια ελαφρά µείωση των αποδόσεων της εκπαίδευσης 
(Psachaopoulos & Patrinos, 2004). Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι 
ωφέλιµη για το άτοµο η επένδυση στην εκπαίδευσή του καθώς του δίνονται 
περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει υψηλότερους µισθούς κατά τη 
διάρκεια της καριέρας του. Άλλωστε σύµφωνα µε τους Psachaopoulos & Patrinos 
(2004) οι εκτιµώµενες αποδόσεις της εκπαίδευσης από χώρα σε χώρα µπορεί να 
είναι µη συγκρίσιµες λόγω λαθών στη µεθοδολογία στις σχετικές έρευνες. 
Επίσης, συνήθως στη βιβλιογραφία δεν γίνεται λόγος για τις κοινωνικές 
αποδόσεις της εκπαίδευσης που αναφέρονται στα πραγµατικά κοινωνικά οφέλη. 
∆ηλαδή, τα κέρδη-οφέλη των ατόµων που έχουν λάβει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης αντανακλώνται και στην κοινωνία ως σύνολο. Αυτά τα οφέλη είναι 
δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και..να..µετρηθούν. Ωστόσο, οι προοπτικές 
βελτίωσης του επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης µιας κοινωνίας εξαρτώνται σε 
µεγάλο βαθµό, τόσο από την ποσοτική εξέλιξη του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού της κοινωνίας, όσο και από την προσδοκώµενη εξέλιξη του επιπέδου 
µόρφωσής του. 
 
Η ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι, αναµφισβήτητα, συνάρτηση 
πολλών άλλων µεταβλητών εκτός από την εκπαίδευση. Αποδεικνύεται όµως 
εύκολα, ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης σήµερα επηρεάζει την µελλοντική 
ποιότητα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και µέσω αυτής την οικονοµική 
ανάπτυξη. Η αύξηση λοιπόν του µορφωτικού επιπέδου σχετίζεται άµεσα µε τον 
στόχο της οικονοµικής ανάπτυξης και δηµιουργεί επιχειρήµατα, ώστε να 
συµπεριληφθεί η εκπαίδευση στους στόχους της οικονοµικής πολιτικής. 
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 6.2 Το Μοντέλο του Mincer 
 
Ο Mincer (1974) παρουσίασε ένα µοντέλο σύµφωνα µε το οποίον η µεταβολή 
στο µέσο επίπεδο εκπαίδευσης µιάς χώρας αποτελεί τον σηµαντικότερο 
προσδιοριστικό παράγοντα της εισοδηµατικής ανάπτυξης. Αντίθετα, έχει 
υποστηριχθεί σε διάφορες µακροοικονοµικές µελέτες (Barro R.J., Lee J.W. 
1993), ότι η οικονοµική ανάπτυξη είναι συνάρτηση του αρχικού επιπέδου 
εκπαίδευσης. 
 
Σύµφωνα µε το µοντέλο του Mincer υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ αποδοχών 
και χρόνου διάρκειας της εκπαίδευσης, µε την υπόθεση ότι (α) το µοναδικό 
κόστος για την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά ένα επιπλέον έτος 
είναι το κόστος ευκαιρίας του εκπαιδευοµένου ατόµου και (β) η ποσοστιαία 
αύξηση των αποδοχών του ατόµου, ως συνέπεια της επιπλέον εκπαίδευσής του, 
είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της εργάσιµης ζωής του.  
 
Η γραµµική αυτή σχέση είναι προφανώς θετική και θα µπορούσαµε να 
θεωρήσουµε ότι η κλίση της ευθείας είναι ίση µε το συντελεστή απόδοσης της 
επένδυσης στην εκπαίδευση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Mincer συµπεριλαµβάνει 
στην εξίσωση που 
εκφράζει την σχέση µεταξύ αποδοχών και χρόνου εκπαίδευσης και µία 
µεταβλητή που αναφέρεται στην εργασιακή εµπειρία. 
 
 
 
Η εξίσωση λοιπόν αυτή έχει την ακόλουθη µορφή: 
 
 

(1) 
 
Όπου: 
InWi είναι ο λογάριθµος των αποδοχών για το άτοµο I. 
 
Si τα χρόνια της εκπαίδευσης. 
Xi η εµπειρία, η οποία υπολογίζεται συνήθως ως η διαφορά της ηλικίας 
      του ατόµου µείον τα χρόνια της εκπαίδευσης µείον 6. 
Xi2 η εµπειρία στο τετράγωνο. 
και εi ο διαταρακτικός όρος. 
 
 
Συνεπώς, ο συντελεστής β1 αποτελεί το προεξοφλητικό επιτόκιο της επένδυσης 
στην εκπαίδευση, επειδή κάθε απόφαση για απόκτηση επιπλέον εκπαίδευσης 
λαµβάνεται µε βάση την εξίσωση της παρούσας αξίας των συνολικών αποδοχών 
δύο ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης. 
 

InWi = β0 + β1Si + β2Χ1 + β3Χi2 +εi 
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Σηµαντικό χαρακτηριστικό του µοντέλου αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο χρόνος 
(διάρκεια) της εκπαίδευσης θεωρείται ως ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας 
των αποδοχών και όχι το πτυχίο. Κατά συνέπεια, παρέχεται η δυνατότητα για 
συγκρίσεις των ποσοστών απόδοσης της εκπαίδευσης µεταξύ χωρών που 
διαθέτουν τελείως διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα. 
 
 
 
 
 
6.3  Το Μακροοικονοµικό Μοντέλο Ανάπτυξης 
 
Σύµφωνα µε το µακροοικονοµικό µοντέλο που έχει επικρατήσει στη διεθνή 
βιβλιογραφία, η επίδραση της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να 
ερµηνευθεί µε την ακόλουθη εξίσωση: 
 
Ay = β0 + β1yt-1 + β2St-1 + β3Ζt-1 + ε            (2) 
 
 
Όπου: 
Ay η µεταβολή στο λογάριθµο του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου 
       Εγχώριου Προϊόντος (log GDP) από το έτος t-1 έως t. 
St-1 ο µέσος όρος ετών εκπαίδευσης του πληθυσµού κατά το αρχικό έτος 
       yt-1ο λογάριθµος του αρχικού κατά κεφαλήν GDP. 
και Zt-1 συµπεριλαµβάνει µεταβλητές όπως τον πληθωρισµό, το κεφάλαιο ή 
      τις νοµοθετικές µεταβολές. 
 
Μελετώντας τα δύο υποδείγµατα παρουσιάζονται κάποιες διαφορές οι οποίες και 
συνοψίζονται κατωτέρω. Συγκεκριµένα στο µοντέλο του Mincer (εξίσωση 1) 
λαµβάνεται ως εξαρτηµένη µεταβλητή ο λογάριθµος του γεωµετρικού µέσου των 
αποδοχών και ως κύρια ανεξάρτητη µεταβλητή ο µέσος όρος των ετών 
εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού. Στο τυπικό µακροοικονοµικό 
µοντέλο(εξίσωση 2) χρησιµοποιείται η µεταβολή στον λογάριθµο του κατά 
κεφαλήν GDP ως εξαρτηµένη µεταβλητή και όχι η µεταβολή του λογαρίθµου των 
µέσων αποδοχών. Αν θεωρήσουµε ότι το εισόδηµα έχει µία κανονική 
λογαριθµική κατανοµή µε σταθερή διακύµανση διαχρονικά και αν η συµµετοχή 
του παραγωγικού συντελεστή "εργασία" είναι επίσης σταθερή, τότε µπορούµε να 
υπολογίσουµε το συνολικό GDP µε τον παραπάνω τρόπο. 
 
Σηµαντική είναι επίσης η διαφορά του τυπικού µακροοικονοµικού µοντέλου από 
εκείνο του Mincer στο ότι δεν λαµβάνει υπόψη τη µεταβολή στον χρόνο 
εκπαίδευσης. 
 
Υπάρχουν διάφορες ερµηνείες για τον συντελεστή β2 του µέσου όρου ετών 
εκπαίδευσης του πληθυσµού κατά το αρχικό έτος στην εξίσωση (2). 
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Μερικές από αυτές παρατίθενται κατωτέρω: 
(α) Η εκπαίδευση επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη µε τη δηµιουργία 
καλύτερων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του επιπέδου του εργατικού 
δυναµικού, την υποδοχή και απορρόφηση της νέας τεχνολογίας, προσδίδοντας 
µε τον τρόπο αυτό θετικές τιµές στο συντελεστή β2 (β2>0). 
 
(β) Χώρες µε χαµηλό απόθεµα ανθρωπίνου κεφαλαίου ενδεχοµένως να έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης µε την εφαρµογή τεχνολογίας 
αναπτυχθείσας στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, θα αναµένεται αρνητική 
τιµή για τον συντελεστή β2 (β2<0). 
 
(γ) Ένας θετικός (ή αρνητικός) συντελεστής του µέσου όρου ετών εκπαίδευσης 
του πληθυσµού κατά το αρχικό έτος ενδεχοµένως αντανακλά µία εξωγενή, 
παγκόσµια αύξηση (ή µείωση) της απόδοσης της εκπαίδευσης (Krueger and 
Lindahl, 1998), συνεπώς χώρες µε υψηλό αρχικό επίπεδο εκπαίδευσης 
φυσιολογικά θα αναπτύσσονται ταχύτερα (ή µε αργότερο ρυθµό). 
 
(δ) Έχει επίσης υποστηριχθεί η άποψη ότι µία προσδοκόµενη αύξηση στη 
µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να προκαλέσει αύξηση της εκπαίδευσης 
(Bils and Klenow, 1998). 
 
 
 
6.4 Η ελληνικής  εκπαίδευση 
 
6.4.1 Η συµβολή της ελληνικής  εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη  
 
 
Η ιστορία διδάσκει ότι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που 
προσδιορίζουν τις µακροχρόνιες προοπτικές της οικονοµίας και της κοινωνίας 
είναι η παιδεία (Landes, 1998). Στη σηµερινή εποχή της γνώσης και της 
πληροφορίας, η διαπίστωση αυτή είναι ακόµα πιο ισχυρή. Στο πεδίο του 
διεθνούς ανταγωνισµού, µεταξύ αναπτυγµένων χωρών, κερδισµένες είναι εκείνες 
που επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα και παράγουν προϊόντα και 
υπηρεσίες που ενσωµατώνουν τεχνογνωσία. 
 
 Η εξειδίκευση σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι µεν συνεπή µε τα θεµελιώδη 
και παραδοσιακά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, ενσωµατώνουν όµως 
υψηλότερη τεχνογνωσία και τις σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία, αποτελεί το 
πλέον πρόσφορο µέσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Το γεγονός ότι 
τα ελληνικά εξαγώγιµα προϊόντα παραµένουν ακόµα έντασης χαµηλής 
τεχνολογίας πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία αναβάθµισης στην κλίµακα των 
δυναµικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (Porter, 2003). Αυτό όµως απαιτεί 
επένδυση στο ‘τρίγωνο της γνώσης’ δηλαδή την παιδεία, την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτοµία, καθώς και µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό 
(Καφάτος, 2008).  
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Το σύστηµα της παιδείας και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
αλλά και η έρευνα και ανάπτυξη (R&D), υστερούν από αυτά των περισσοτέρων 
εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ. Οι επιδόσεις των Ελλήνων 
µαθητών στο πρόγραµµα αξιολόγησης PISA του ΟΟΣΑ (Κείµενο-Μαθηµατικά-
Επιστήµες) είναι από τις τελευταίες ,ενώ το πρώτο ελληνικό πανεπιστηµιακό 
ίδρυµα στις διεθνείς κατατάξεις των ανωτάτων σχολών βρίσκεται αρκετά χαµηλά 
παρά την πρόοδο. 
 
 Η σχετική υποχρηµατοδότηση είναι µια βασική αιτία, αλλά όχι η µοναδική. Η 
Ελλάδα δαπανά λιγότερο από το  4% του ΑΕΠ για τη δηµόσια παιδεία έναντι 
5.2% του ΟΟΣΑ αλλά και του Ευρωπαϊκού µέσου όρου .Η υστέρηση στη 
χρηµατοδότηση εντοπίζεται και στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ενώ η 
αύξηση της συνολικής δαπάνης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σχετίζεται κυρίως 
µε την ίδρυση νέων σχολών σε όλη την επικράτεια, έχει δηλαδή κυρίως ‘εκτατικά’ 
και λιγότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε σύγκριση µε τις δαπάνες ανά 
εκπαιδευόµενο στις χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες 
θέσεις και στις τρεις βαθµίδες  ( Mc Donald, 2008).  
 
Σχετικά µε την έρευνα και ανάπτυξη (R&D), και εκεί η υστέρηση έναντι των 
χωρών-µελών της ΕΕ αλλά και του ΟΟΣΑ είναι εµφανής. Με χρηµατοδότηση της 
έρευνας και ανάπτυξης της τάξης του 0.5% του ΑΕΠ, η Ελλάδα κατατάσσεται 
στις τελευταίες θέσεις, η συµµετοχή της βιοµηχανίας είναι µικρή, ο αριθµός των 
ερευνητών ανά 1000 κατοίκους επίσης µικρός, ενώ στα προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας οι εξαγωγές υστερούν σηµαντικά έναντι των εισαγωγών . 
 
Η ανάγκη, εποµένως, για επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις στο χώρο της παιδείας 
στην Ελλάδα είναι σαφής, όπως επίσης για ανάληψη πρωτοβουλιών στο χώρο 
της έρευνας και ανάπτυξης.  
 
Η επένδυση στην παιδεία έχει αποδειχθεί ότι είναι διεθνώς από τις πλέον 
προσοδοφόρες µορφές επένδυσης. Αυτό µπορεί να θεµελιωθεί ποσοτικά ως 
εξής: 
 
 Πρώτον, από την πρόσφατη έρευνα, µεταξύ άλλων, των Hanushek και 
Wossman (2007) και του Montanaro (2007) προκύπτει ότι η  βελτίωση της 
βαθµολογίας των µαθητών στο πρόγραµµα PISA του ΟΟΣΑ (όπου η Ελλάδα 
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις) κατά 45 µονάδες, συναρτάται µε µόνιµη αύξηση 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 1% ετησίως. ∆εύτερον, από τη συσχέτιση µεταξύ 
δαπάνης ανά µαθητή και επίδοσης στο πρόγραµµα PISA του ΟΟΣΑ προκύπτει 
ότι αν η Ελλάδα αυξήσει κατά 20% τη δαπάνη ανά µαθητή στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, θα µπορούσε να έχει µόνιµο όφελος της τάξης του 0.5% στον ετήσιο 
ρυθµό ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο. 
 
Από όλα τα ανωτέρω παρουσιάζεται επιτακτική ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές 
του  εκπαιδευτικού συστήµατος  της χώρας και ενίσχυση του τοµέα έρευνας και 
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ανάπτυξης. Επενδύοντας στα δύο αυτά κανάλια ,πράγµα που σηµαίνει αύξηση 
των  δηµοσίων  δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενίσχυση των υποδοµών και 
των διαδικασιών πιστοποίησης, εκσυγχρονισµός , έµφαση στην κριτική σκέψη, 
αξιοκρατία και βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης και οργάνωσης του 
συστήµατος. 
 
Η επίτευξη, εποµένως , υψηλότερης ποιότητας στην παρεχόµενη παιδεία στο 
δηµόσιο σχολείο και στο δηµόσιο πανεπιστήµιο πρέπει να είναι η βασική 
επιδίωξη από τώρα και στο εξής, και αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί αν δεν 
αφιερώσουµε περισσότερους πόρους στον τοµέα αυτό. Αυτή είναι µια απολύτως 
αναγκαία συνθήκη προκειµένου η Ελλάδα να κερδίσει µακροπρόθεσµα στο πολύ 
πιο ανταγωνιστικό διεθνές οικονοµικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί σήµερα. 
 
 ∆εν µπορούµε να επιτύχουµε µακροχρόνια βιώσιµη και υψηλή οικονοµική 
ανάπτυξη αν δεν αυξήσουµε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας και την 
ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, και αυτό δεν µπορεί να γίνει παρά 
µόνο εάν παρέχουµε καλύτερη παιδεία σε όλες τις βαθµίδες της, κάτι που 
δυστυχώς µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν επιτυγχάνεται. 
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7.Οι Μετανάστες 
 
 
7.1 Οι Μετανάστες και η οικονοµική ανάπτυξη 
 
 
Αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου πολιτισµού αποτελεί η εισροή πολλών και 
διαφορετικών πολιτισµών στην χώρα µας, η ταυτόχρονη  συµβίωση 
διαφορετικών λαών και η µεταξύ τους αλληλεπίδραση προς σχηµατισµό ενός 
πολυµορφικού  πληθυσµού . 
 
Γνωρίζουµε από τα στοιχεία του ΟΗΕ ότι τα τελευταία 25 χρόνια, ο διεθνής 
µεταναστευτικός πληθυσµός έχει διπλασιαστεί. Το 60% των µεταναστών αυτών 
αναζητά την τύχη του στον λεγόµενο «ανεπτυγµένο κόσµο», στον οποίο ανήκει 
και η Ελλάδα. Σήµερα, οι µετανάστες πλησιάζουν το 10% του πληθυσµού µας. 
Όµως, δεν χρειαζόµαστε αριθµούς για να συναισθανθούµε ότι η καθηµερινότητά 
µας έχει αλλάξει. 
 
Θέλοντας να αναδείξουµε την επίδραση των µεταναστών στην ελληνική 
οικονοµία και ανάπτυξη παραθέτουµε τα ακόλουθα στατιστικά δεδοµένα. 
Η άµεση επίπτωση των οικονοµικών µεταναστών στο ΑΕΠ, µόνο χάρη στην 
εργασία τους, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι δευτερογενείς και έµµεσες 
επιδράσεις της καταναλωτικής δύναµής τους, ανερχόταν για το 2004 στο 2,3% 
έως 2,8%. Αντίστοιχη συνεισφορά είχαν οι µετανάστες στην ελληνική οικονοµία 
για περισσότερο από µια δεκαετία, σε µια περίοδο που ο ρυθµός αύξησης του 
ΑΕΠ ήταν από 3,5% έως 4%. 
 
Στο υποθετικό σενάριο κατά το οποίο φεύγουν όλοι οι µετανάστες από την 
Ελλάδα, θα έµεναν 200.000 κενές θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι Έλληνες θα 
κάλυπταν µόνο τις 5.000. Και αυτό, γιατί οι µετανάστες δεν καλύπτουν µόνο 
θέσεις εργασίας, αλλά δηµιουργούν και δευτερογενείς θέσεις. Για παράδειγµα, 
στα σχολεία, από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, υπάρχουν 108.000 παιδιά 
µεταναστών. Εάν έφευγαν, θα έµεναν κενές 3.600 τάξεις των 30 ατόµων και 
αντιστοίχως άνεργοι 3.600 Έλληνες εκπαιδευτικοί. Μια µελλοντική αύξηση των 
µεταναστών στην Ελλάδα κατά 200.000 άτοµα, θα συνεπάγεται περαιτέρω 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7%, µείωση των τιµών κατά 2%, βελτίωση του ισοζυγίου 
πληρωµών, δηµιουργία 25.000 θέσεων εργασίας για Έλληνες και 100.000 για 
τους µετανάστες. Στο θέµα του ασφαλιστικού, αν υπολογίσουµε ότι η σχέση των 
ασφαλισµένων προς τους συνταξιούχους µειώθηκε από 2,46% το 1990, σε 
1,79% το 2005, χωρίς τη µετανάστευση η αναλογία αυτή θα ήταν ακόµη 
χαµηλότερη, ενώ υπολογίζεται ότι το 1 εκατοµµύριο µεταναστών που βρίσκονται 
στην Ελλάδα, καταβάλλουν το 11% των εισφορών που εισπράττουν τα 
ασφαλιστικά ταµεία. Σε κάθε περίπτωση, οι µετανάστες ενισχύουν το 
ασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα και ειδικά το ΙΚΑ (στο οποίο ασφαλίζονται 
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περίπου 500.000 µετανάστες), στηρίζουν οικονοµικά το σύστηµα χωρίς ακόµη να 
λαµβάνουν συντάξεις (όπως αντιστοίχως συµβαίνει µε περισσότερους από 
100.000 µετανάστες στο ΤΕΒΕ και τον ΟΓΑ), µε πρόβλεψη για λήψη 
συνταξιοδοτικών παροχών µετά το 2025. 
 
 Η γήρανση του πληθυσµού είναι µια πραγµατικότητα που µοιραζόµαστε µε όλα 
σχεδόν τα µέλη της ΕΕ, ιδιαίτερα µε τις χώρες του νότου. Η Ελλάδα γερνάει και οι 
µετανάστες φέρνουν νιάτα. Το 80% των µεταναστών βρίσκεται σε παραγωγική 
ηλικία (15-64), σε αντίθεση µε το 68% των Ελλήνων, ενώ το ποσοστό εκείνων 
που εργάζονται, φτάνει το 94%. Η ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας 
σηµαίνει όχι µόνο περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και περισσότερα 
φορολογικά έσοδα. 
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