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Περίληψη 

Περιφερειακές Ανισότητες, Σύγκλιση-Απόκλιση, Συγκέντρωση κοκ αποτελούν ορισμένα εκ 

των θεμελιωδών ζητημάτων που παράγουν προβληματισμούς και σκέψεις ή/και 

τροφοδοτούν θεωρητικές και λοιπές αντιπαραθέσεις. Υπό το πρίσμα τούτο, διερευνούμε και 

ταυτοχρόνως διευρύνουμε το πεδίο και τα βαθύτερο περιεχόμενο των Ανισοτήτων, 

εισάγοντας στη δημόσια συζήτηση σύγχρονες, νεωτερικές και καινοτόμες προτάσεις ως 

εργαλεία άσκησης πολιτικών. Σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής δίνουμε υπόσταση σε 

έννοιες και διαστάσεις, με τις οποίες ενώ συνυπάρχουμε και αλληλοεπηρεαζόμαστε, έως 

σχετικά πρόσφατα απουσίαζαν εντελώς από τον πυρήνα της θεωρητικής σκέψης και της 

ασκούμενης πολιτικής. Ως κεντρικό σημείο αναφοράς ο ∆είκτης LLAMACE εστιάζει στην 

τοπική (χωρική ή/και περιφερειακή) διαφοροποίηση ορισμένων κοινότυπων παραμέτρων 

(Ανεργία και Απασχόληση). Κυρίως δε, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της Χωρικής Γειτνίασης 

ως ρυθμιστικός παράγοντας των Ανισοτήτων. Επεκτείνουμε το πεδίο και το περιεχόμενο 

«Νέων» ∆εικτών και Μέτρων Μέτρησης των Ανισοτήτων συνδυάζοντας επί μέρους 

διαστάσεις και παραμέτρους υπό ένα ∆είκτη ή/και μία κοινότητα συναφών ∆εικτών. 

Πρωτεύων στόχος αποτέλεσε η επιβαλλόμενη εκ των σύγχρονων συνθηκών αναγκαιότητα 

να προσδώσουμε ουσία, βαρύτητα και έκφραση στο ‘Χώρο’, να ενταχθεί τούτος λειτουργικά 

στην εμπειρική θεμελίωση των Ανισοτήτων και να αποτελέσει μία συνεκτική και συστηματική 

βάση ανάλυσης. Η πρότασή μας συνοψίζεται εν πολλοίς με την έγκυρη υπόθεση της 

ταυτόχρονης Χωρο-Χρονικής υστέρησης, όπου ο ‘Χώρος’ ως έννοια εναρμονίζεται με τα 

εγγενή στοιχεία αυτού και τα υπαρκτά (τρέχοντα) φαινόμενα που παράγονται στα όρια ενός 

καθοριζόμενου χρονικού πλαισίου. Απαντάμε δε εμφανώς και ως προς το ερώτημα άσκησης 

περιφερειακών πολιτικών αντιμετώπισης των Ανισοτήτων στον ‘ευρωπαϊκό Χώρο’. 

 

‘Λέξεις-κλειδιά’: Ανισότητες, ‘Χώρος’, Γειτνίαση, Σύγκλιση, ∆είκτες, LLAMACE 

1. Εισαγωγή 
Η εμφάνιση έντονων περιφερειακών Ανισοτήτων κυρίως μετά τη δεκαετία του 1950 

έφερε στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης διάφορες και διαφοροποιημένες 
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θεωρητικές προσεγγίσεις και υποδείγματα. Τούτο αποτέλεσε μία διεξοδική 

προσπάθεια διερεύνησης και ερμηνείας των βαθύτερων αιτίων, των συνεπειών ή/και 

επιπτώσεων αυτών και των αντίστοιχων προτάσεων της πολιτικής ως προς τη 

βέλτιστη αντιμετώπισής τους. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό βαθμό των 

εισοδηματικών διαφορών των περιφερειών, το ερώτημα που τίθεται αφορά στο 

βαθμό που η «Θεωρία», μέσω των κατάλληλων εργαλείων παρέμβασης, δύναται να 

καταστήσει αντιμετωπίσιμες τούτες τις διαφορές. Στο πλαίσιο τούτο και σύμφωνα με 

τον Kenneth Galbraith (1998) η έννοια της ‘Ανισότητάς’ ή της ‘Άνισης Κατανομής’ αν 

και επανήλθε εκ νέου κατά τη δεκαετία του 1980 ως ένα κοινωνικό και πολιτικό 

ζήτημα, εντούτοις η όλη προσέγγιση στηρίχθηκε κυρίως σε μικρο-οικονομικούς 

όρους. Επί τούτου, η δημόσια συζήτηση κατευθύνθηκε προς μία λανθασμένη πορεία, 

καθώς περιστρεφόταν γύρω από τη ζήτηση και την προσφορά εργατικού δυναμικού 

υψηλών ή αντίθετα περιορισμένων ικανοτήτων. Επομένως, κάθε προσέγγιση επί του 

ζητήματος των αυξανόμενων ανισοτήτων κατέληγε στην ανάλυση του μηχανισμού 

της αγοράς και στην υιοθέτηση της θεωρίας της Οριακής Παραγωγικότητας.  

Υπό την επίδραση του «Νέου Περιβάλλοντος», ανεξαρτήτως οικονομικού ή 

οποιουδήποτε άλλου σημείου αναφοράς, ο ‘Χώρος’ ως θεμελιώδης έννοια λαμβάνει 

σημαίνοντα ρόλο, κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης των γεωγραφικών 

‘Αποστάσεων’ και της κατάργησης των εμποδίων στη διεξαγωγή των εμπορικών 

ροών και των συναλλαγών. Τούτο με τη σειρά του διεύρυνε το Χωρικό Οικονομικό 

Ανταγωνισμό, δημιούργησε νέες και δυναμικές οντότητες και διαφοροποίησε το πεδίο 

και την έκταση της ασκούμενης πολιτικής. Καθώς η ουσία των ‘περιφερειακών 

προβλημάτων’ δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά, είτε ως αναπτυξιακή υστέρηση, είτε ως 

βιομηχανική αποδιάρθρωση με την παλαιότερη ορολογία, είτε ως τεχνολογική 

υστέρηση και απουσία κοινωνικών, οικονομικών, θεσμικών, πολιτιστικών κοκ 

παραγόντων1, το πεδίο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής έχει διαφοροποιηθεί. 

                                                            
1 Υπάρχει μία ολόκληρη σειρά από όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσουν 

μία χώρα λίγο ή πολύ μη Αναπτυγμένη. Ορισμένοι από αυτούς τους όρους έχουν 

χρησιμοποιηθεί για να κατατάξουν τις διάφορες χώρες σύμφωνα με την τάξη μεγέθους της 

Ανάπτυξής-Μεγέθυνσης, όπως Αναπτυγμένη – Αναπτυσσόμενη - Λιγότερο Αναπτυγμένη -

Υπανάπτυκτη. Τα όρια, ωστόσο, μεταξύ αυτών των όρων είναι σχετικά δυσδιάκριτα. 

Σύμφωνα με τους Kindleberger & Herrick (1982), οι διαφορετικοί όροι υποδηλώνουν το ίδιο: 
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Τούτο αποτυπώνεται αφενός στο περιεχόμενο και στην έκτασή της εφαρμοσθείσας 

πολιτικής και αφετέρου στο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν πολίτες, θεσμικοί φορείς 

και οργανώσεις, κυβερνήσεις, υπερεθνικοί οργανισμοί κοκ. Παρ’ όλα αυτά, εκ των 

συνθηκών καταδεικνύεται μία ξεκάθαρη διαπίστωση: Τα χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν το νοούμενο ‘περιφερειακό πρόβλημα’ δεν επαρκούν για τον καθορισμό 

αυτού. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ευρύτερο κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον δημιουργούν νέες κατηγορίες προβληματικών 
περιφερειών, με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, διαφορετικά εκείνων των 
καθιερωμένων τυπολογικών προτύπων (Κόνσολας, 1997: 50, 53). 

 

2. Θεωρητικές κατευθύνσεις 
Η αποτυχία του νεοκλασικού υποδείγματος να προσεγγίσει ρεαλιστικά και σφαιρικά 

το φαινόμενο των περιφερειακών ανισοτήτων έγκειται ακριβώς στις αυστηρές 

περιοριστικές υποθέσεις του υποδείγματος, τούτο εμπειρικά αποδεδειγμένο, καθώς 

και στη μη πειστική απάντηση που παρέχει γύρω από το ζήτημα της χωρικής 

επίδρασης στη διαδικασία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Οι νεοκλασικές θεωρίες 

Ανάπτυξης υποστήριζαν ότι η Χωρική Ολοκλήρωση της οικονομικής δραστηριότητας 

τείνει προοδευτικά να εξαλείψει τις δια-περιφερειακές διαφορές στα επίπεδα 

διαβίωσης, προβάλλοντας επ’ αυτού τη σημασία της διαρθρωτικής σύνθεσης στην 

έννοια της Σύγκλισης. Στην πράξη, εντούτοις, το αποτέλεσμα είναι αρκετά δυσνόητο, 

με τη Σύγκλιση να εμφανίζεται σε περιορισμένες περιοχές κάποτε στο ‘Χρόνο’ και την 

Απόκλιση να εμφανίζεται σε άλλες περιπτώσεις (Scott & Stroper, 2003: 197). 

Η αποτυχία του νεοκλασικού υποδείγματος στην ουσία προσέδωσε βαρύτητα και 

σπουδαιότητα στις νεότερες προσεγγίσεις, μετά την ίσως και δικαιολογημένη ως ένα 

βαθμό αρχική δυσπιστία και προκατάληψη προς αυτές. Παρατηρήθηκε μία 

μετατόπιση του θεωρητικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε «Νέα» πεδία και μία 

εστίαση στην Αστική Οικονομική, στη θεωρία της Ενδογενούς Μεγέθυνσης, στη Νέα 

Οικονομική Γεωγραφία, στη νέα θεωρία Μεγέθυνση κτλ. Ήταν πλέον το χρονικό 

σημείο εκείνο όπου έκαναν πιο εμφατικά την είσοδό τους οι έννοιες του ‘Χώρου’, της 

‘Γεωγραφίας’, της ‘Απόστασης’ (Fingleton, 1999). Ιδιαιτέρως η «μετατόπιση» του 

διεπιστημονικού ενδιαφέροντος από την ανάλυση σε ανώτερο επίπεδο («έθνος» ή 

                                                                                                                                                                                          
«Η πρόταση και η χρήση τους οφείλεται σε λόγους σκοπιμότητας ή πολιτικής αβρότητας» 

(Ρέππας, 1991: 31-39). 
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«κράτος») σε κατώτερο («περιφέρεια») και η νεότερη κατεύθυνση σε θεωρίες 

προσανατολισμένες στην πλευρά της ζήτησης επέφεραν ιδιαιτέρως έντονες 

αντιπαραθέσεις, όχι μόνο θεωρητικού περιεχομένου. 

Επί τοις ουσίας, η εκούσια παραμέληση της χωροταξικής διάστασης των οικονομικών 

φαινομένων ανέδειξε περισσότερο την προαναφερόμενη αποτυχία του μηχανισμού 

της αγοράς να εξαλείψει κάθε διαταραχή στη δια-περιφερειακή ισορροπία τιμών, 

εισοδημάτων, μισθών, συντελεστών παραγωγής (Κόνσολας, 1997: 49-50). Τα 

νεότερα υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης ήρθαν να υπογραμμίσουν την άποψη 

ότι η αποτυχία της αγοράς και η ατελής κινητικότητα ‘Κεφαλαίου’ και ‘Εργασίας’, ή 

συνολικά των παραγωγικών συντελεστών, έχουν αντίθετα αποτελέσματα ως προς τις 

περιφερειακές ανισότητες. Τούτο είναι απολύτως αναμενόμενο καθότι η ένταση του 

φαινομένου της μετανάστευσης προς τις περιοχές ταχείας ανάπτυξης καθοδηγείται 

από το δυναμικό και πλέον καταρτισμένο τμήμα της εργατικής δύναμης, που με τη 

σειρά του προέρχεται από μειονεκτούσες περιοχές. 

Καθότι, η mainstream οικονομική θεωρία και προσέγγιση προβλέπει σύγκλιση των 

επιδόσεων σε ένα γενικό πλαίσιο και η νεοκλασική θεωρία Μεγέθυνσης αποτελεί 

περισσότερο ή λιγότερο μία steady state διαδικασία σύγκλισης, έρχεται η ‘Νέα 

Οικονομική Γεωγραφία’ ή η ‘Οικονομική Γεωγραφία’ να προσδώσει ένα νεότερο, 

σύγχρονο και διαφοροποιημένο πλαίσιο ανάλυσης. Κατά τον Venables (2006) 

στόχος της είναι να προσφέρει μία ολοκληρωμένη θεωρία χωροθέτησης, ικανή να 

εξηγήσει τις τάσεις σύγκλισης και απόκλισης. Το στοιχείο-κλειδί είναι ότι η Εγγύτητα 

ή/και Γειτνίαση (‘proximity’) είναι θετική για την παραγωγικότητα. Επιχειρήσεις και 

πιθανώς εργαζόμενοι που μετακινούνται ωφελούνται από την υψηλότερη 

παραγωγικότητα σε σημεία, όχι όμως διεσπαρμένα στο ‘Χώρο’. Τούτη η τάση για 

μετακίνηση αυξάνει επιπρόσθετα την παραγωγικότητα. ∆ύναται, εντούτοις, να 

δημιουργεί άνιση κατανομή δραστηριοτήτων και χωρικές εισοδηματικές ανισότητες, 

αλλά στην πράξη ανατροφοδοτείται συνεχώς η παραγωγικότητα. Η βαθύτερη 

υπόθεση της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας σχετίζεται με την παρατήρηση ότι η 

χωρική κατανομή της βιομηχανικής παραγωγής απορρέει από την αλληλεξάρτηση 

οικονομιών κλίμακας στις κεντρικές περιοχές και κόστους στο δια-περιφερειακό 

εμπόριο αγαθών. Τούτη η συνεισφορά της ΝΟΓ δεν εξαλείφει ή τουλάχιστον δεν 

αποσιωπά τις εγγενείς αδυναμίες (επί παράδειγμα αναφορικά με την αμφίβολη 

υπόθεση ως προς τη διάρθρωση της ‘Απόστασης’ στο ‘Χώρο’) και την όλη κριτική ως 

προς τον υψηλό βαθμό αφαιρετικότητας που περικλείει και τη διαπίστωση-άποψη αν 
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όντως συνιστά ένα σύγχρονο και καινοτόμο υπόβαθρο. Τούτο ειδικά έγκειται στις 

παλιές θεωρητικές παρακαταθήκες της γερμανικής σχολής (von Thünen, Lösch, 

Christaller κλπ). 

 

3. Εμπειρική διερεύνηση 
3.1 Γενικές παρατηρήσεις 
Η σφαιρική προσέγγιση του ζητήματος των εντεινόμενων περιφερειακών ανισοτήτων 

διαχωρίζει το συνολικό πλαίσιο ανάλυσης στη βάση δύο κύριων παραμέτρων: α) 

Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών και του περιεχομένου της σύγκλισης-απόκλισης 

και β) Τρόπος Μέτρησης και καταγραφής των αντίστοιχων τάσεων. Το ερώτημα που 

προκύπτει σε ένα επόμενο επίπεδο σχετίζεται με την τελική επιλογή των κατάλληλων 

εργαλείων μέτρησης και την υιοθέτηση ενός επαρκώς δομημένου οικονομετρικού 

υποδείγματος, το οποίο να συνάδει με το γενικό περίγραμμα της όλης προσέγγισης. 

Τούτες οι δύο αλληλοσυνδεόμενες επιλογές λαμβάνονται σαφώς υπόψη γνωρίζοντας 

ότι από τη στιγμή που ενσωματώνεται η εδαφική (χωρική) διάσταση στα φαινόμενα 

της έντονης περιφερειακής απόκλισης, τα κλασικά εργαλεία και οι κλασικές μέθοδοι 

ανάλυσης αδυνατούν να συλλάβουν όλες τις επί μέρους παραμέτρους, συνιστώσες 

και διαστάσεις του προβλήματος. 

Κατά τα τελευταία περίπου 20 έτη η οικονομετρική ανάλυση έχει σημειώσει ραγδαία 

πρόοδο, παρέχοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας όλο και περισσότερο αξιόπιστων 

δεδομένων. Τα δεδομένα τούτα ενσωματώνουν δύο κύριες διαστάσεις, το ‘Χρόνο’ 

(χρονολογικές σειρές ή ‘time series data’) και το ‘Χώρο’ (χωρικές ή χωροταξικές 

σειρές). Ανεξάρτητα από το είδος των δεδομένων μίας εκτίμησης, τούτα πρέπει να 

τίθενται υπό μία σχετική επεξεργασία προτού ενσωματωθούν σε μία οικονομετρική 

εκτίμηση και αποτελέσουν το κύριο σώμα του οικονομετρικού υποδείγματος. 

Λαμβάνοντας ως βάση και αφετηρία τον πυρήνα των επί μέρους οικονομικών, 

κοινωνικών, εισοδηματικών, εκπαιδευτικών-πολιτισμικών, τεχνολογικών, χωρικών-

εδαφικών κοκ μεγεθών, η σύγχρονη οπτική προσέγγιση υποδεικνύει ότι τούτα 

μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά οφείλουν να καθορίζονται εξίσου από το ‘Χρόνο’ και 

το ‘Χώρο’ στον οποίο αναπτύσσονται και επιφέρουν αλληλεπιδράσεις και 

διαφοροποιούν τις σχετικές κατανομές. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή και η ανάδειξη 

σύγχρονων και αναβαθμισμένων τεχνικών χωρικής οικονομετρικής ανάλυσης δεν 

κατάφερε να επιλύσει το οξύ πρόβλημα της ενδογένειας στις επεξηγηματικές 
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μεταβλητές. Συνήθως, τούτη η ενδογένεια φαίνεται συνήθως να παραγνωρίζεται 

(Dall’Erba et al. 2007: 7). 

Σε αδρές γραμμές, τα περιφερειακά οικονομετρικά υποδείγματα διαφέρουν από τα 

κλασικά οικονομετρικά υποδείγματα στο βαθμό που διαφοροποιούνται η χωρική 

αυτό-συσχέτιση και η ετεροσκεδαστικότητα από τις αντίστοιχες έννοιες της κλασικής 

οικονομετρίας. Η διαφοροποίηση τούτη οφείλεται στη χωρική διάσταση των 

περιφερειακών δεδομένων. Εκ των συνθηκών, είναι απολύτως επιβεβλημένη η 

διασύνδεση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων με βάση τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά του 

γεωφυσικού χάρτη (η λεγόμενη ‘πρώτη φύση της γεωγραφίας’) και των υποθέσεων 

του υποδείγματος, ώστε να καταστεί δυνατή μία περισσότερο ρεαλιστική απεικόνιση 

της συνολικής κατάστασης. Τούτη η προσέγγιση συνοψίζεται εν πολλοίς στην 

ακόλουθη τοποθέτηση των Fujita & Mori (2005). 

 

» … Καθώς λοιπόν θα συνεχίζει να είναι σημαντικό να επιδιώκουμε τη 

δημιουργία αναλυτικών και επεξηγηματικών υποδειγμάτων αναφορικά 

με τους βασικούς μηχανισμούς συγκέντρωσης και διάχυσης, θα γίνει 

ακόμα πιο σημαντική η δημιουργία αριθμητικά υπολογιζόμενων 

υποδειγμάτων. Εκτός των άλλων, υπάρχει μία τεράστια ανάγκη να 

κατευθυνθούμε επιτέλους πέρα από τα βασικά υποδείγματα δύο 

περιφερειών-δύο βιομηχανιών και να οδηγηθούμε σε υποδείγματα 

εμπορίου και γεωγραφίας με ασύμμετρες πολύ-περιφέρειες και πολύ-

βιομηχανίες ούτως, ώστε να επιτευχθεί και μία πρακτικά χρήσιμη 

εφαρμογή της πολιτικής. Τα περισσότερα υποδείγματα με την έμφαση 

που δίνουν στην αναλυτική επεξηγηματικότητα, τελικώς επεξηγούν 

μόνο μία πολύ περιορισμένη διάσταση του σκηνικού και συχνά δεν 

είναι υπολογίσιμα με αριθμητικούς όρους, τουλάχιστον σε ένα όχι και 

τόσο σημαντικό χρονικό περιθώριο. Το πλέον επιθυμητό 
υπόδειγμα θα είναι εκείνο που θα φέρει επεξηγηματικότητα στο 

χαμηλότερο επίπεδο κάθε διάστασης αυτού και επίσης τη δυνατότητα 

υπολογισμού στο υψηλότερο επίπεδο των διαστάσεών του ». 

 
3.2 Ειδικές συνθήκες 
Ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δυναμική και την αξιοπιστία των επί μέρους 

οικονομετρικών υποδειγμάτων, ένα από το πλέον θεμελιώδες ζήτημα σχετίζεται με 
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την τομεακή συσχέτιση. Σε αντίστοιχα case study, όπου τα δεδομένα αναφέρονται σε 

ένα ενιαίο σύνολο χωρικών μονάδων αναφοράς (περιφέρειες, ομόσπονδα κράτη ή 

χώρες), ήταν επιβεβλημένη από την πλευρά του ερευνητή η άσκηση μίας «ειδικής 

θεραπείας» αντιμετώπισης της συσχέτισης. Είναι απολύτως σαφές ότι, και έχει 

πολλάκις αποδειχθεί και επιστημονικά, η συνολική χωρική διάσταση (‘Χώρος’) 

συνδέεται σε σημαντικό έως εξαιρετικά υψηλό βαθμό με τη χωρική ετερογένεια, η 

οποία δύναται να ορισθεί ως οι παράμετροι εκείνες που ενδεχομένως να μην είναι 

όμοιες υπό ένα σύνολο δεδομένων, αλλά μάλλον να διαφέρουν μεταξύ τους. 

Ταυτοχρόνως, συνδέεται και με τη χωρική εξάρτηση, η οποία ανά προϋποθέσεις και 

αντίστοιχες πιθανότητες εμφανίζεται μεταξύ των παρατηρήσεων σε κάθε σημείο του 

‘Χρόνου’. Με μια περισσότερο συγκεκριμένη διατύπωση, η παρουσία της χωρικής 

εξάρτησης σημαίνει ότι λόγω της παρουσίας «δευτερογενών επιπτώσεων» (spillover 

effects), όπως για παράδειγμα οι εμπορικές ροές και το γνωστό «commuting», οι 

γειτονικές περιοχές είναι πιθανό να παρουσιάζουν παρόμοιες επιδόσεις.  

Πλείστες περιπτώσεις οικονομικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επί μέρους 

δρώντων στο χωρικό πεδίο διακρίνονται από μία εξαρτημένη μεταβλητή (dependent 

variable) που περικλείει μία χωρική υστέρηση (spatial lag). Τούτη αποτελείται από τις 

παρατηρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής σε άλλα σημεία (τοποθεσίες) σε σχέση με 

την «κύρια» (home) τοποθεσία. Σχετικά πρόσφατα οι Kapoor et al. (2007) σχεδίασαν 

μία GMM διαδικασία, η οποία συσχετίσει το χωρικό σφάλμα (spatial error) σε ένα 

στατικό υπόδειγμα του πίνακα δεδομένων. Επιγραμματικά και ακολουθώντας το 

παράδειγμα των Jacobs et al. (2009), επί τη βάσει των Kapoor et al. (2007) και 

αντιστοίχως των Kelejian & Prucha (1999), επεκτείνουμε τη χωρική διαδικασία τριών 

σταδίων ('3-stage least square) σε ένα panel, ταυτόχρονης χωρικής και χρονικής 

υστέρησης στην εξαρτημένη μεταβλητή. Η απόδοση των χωρικών GMM εκτιμητών, 

οι οποίοι μετρούνται σε όρους μεροληψίας (bias) και RMSE, διερευνώνται μέσα από 

μια προσομοίωση Monte Carlo. Λαμβάνουμε ως βάση ανάλυσης ένα panel με ένα 

σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα T (1999-2007), σε σχέση με τον αριθμό των 

παρατηρήσεων N. Το κλειδί στην όλη διαδικασία είναι ότι αντί να υπολογίζουμε 

χωριστά είτε ένα υπόδειγμα χωρικής υστέρησης είτε ένα αντίστοιχο χωρικού 

σφάλματος, ενσωματώνουν ουσιαστικά αμφότερα σε ένα. 

Στην προσέγγισή μας, η υστέρηση της ενδογενούς εξαρτημένης μεταβλητής 

συσχετίζεται με το «ατομικό-μεμονωμένο» ή το μοναδικό αποτέλεσμα (επίδραση). Η 

πρόκληση είναι να προσδιοριστούν τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία για τον έλεγχο της 
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ενδογένειας της χωρικής και της χρονικής υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής, 

όπου θα πρέπει να ελέγχεται ταυτόχρονα και η συσχέτιση του χωρικού σφάλματος. 

Επαρκής βοήθεια επ’ αυτού προσφέρεται από τις διάφορες χωρικές μεταβλητές σε 

περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο αναφοράς. 

 

3.3 Κριτήρια ανισοτήτων 
Το ζήτημα πρωτίστως του σχεδιασμού και ακολούθως της πρακτικής εφαρμογής και 

τεκμηρίωσης «Νέων» μέτρων μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων έχει ως 

βασική προϋπόθεση την πλήρη αποσαφήνιση τούτων των «Νέων» μέτρων. Το όλο 

σκεπτικό εδράζεται σε δύο κύριους πυλώνες. Από τη μία πλευρά της προσέγγισης 

οι «Νέοι» δείκτες και τα «Νέα» προτεινόμενα μέτρα-κριτήρια οφείλουν να είναι κατά 

κάποιο τρόπο συνοδοιπόροι με το σύγχρονο θεωρητικό και εμπειρικό γίγνεσθαι. Ο 

δεύτερος πυλώνας της πρότασής μας σχετίζεται με τον επιθετικό προσδιορισμό που 

τη συνοδεύει: Να αναδείξουμε και να εστιάσουμε «Νέους» δείκτες, «Νέα» κριτήρια 

και «Νέα» μέτρα μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων. Ανεξαρτήτως, ωστόσο, 

της διάστασης αυτής το «Νέο» που μάς διακρίνει έναντι έτερων προσεγγίσεων 

αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε γενικότερα το 

ζήτημα των ανισοτήτων και ειδικότερα εκείνο των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Η ανάπτυξη και η θεμελίωση, συνεπώς, καινοτόμων δεικτών και κριτηρίων αποτελεί 

την κοινή συνισταμένη επί μέρους διακριτών περιεχομένων καθενός πρωτογενούς 

μέτρου (ή δεδομένου), το οποίο όντας σε συνάφεια με άλλο ή/και άλλα κτίζουν ένα 

«Νέο» δείκτη ή μέτρο. Η όλη συλλογιστική που διέπει τους παρόντες δείκτες 

επιτρέπει την ανάδειξη του βαθμού και της έκτασης της αστάθειας ή αντιθέτως της 

σταθερότητας των διαρθρωτικών παραμέτρων (κριτηρίων). Αναγνωρίζουμε δε την 

πιθανότητα η σχετική επίδραση κάθε δείκτη (ή επεξηγηματικής μεταβλητής στο 

οικονομετρικό υπόδειγμα) να διαφοροποιείται με την πάροδο του ‘Χρόνου’ και 

παράλληλα την πιθανή ύπαρξη μίας ‘συστηματικής επίδρασης’, όπου διαφορετικοί 

συνδυασμοί ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών να παράγουν, μέσω σύνθετων 

αλληλεπιδράσεων, πρόσθετες επιδράσεις ή/και επιπτώσεις στην εγχώρια και στην 

τοπική (περιφερειακή) αγορά ‘Εργασίας’. Επί τούτου, οριοθετούμε πέντε (αριθμός 5) 

επί μέρους ενότητες-κατηγορίες δεικτών.  

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει δείκτες που αναφέρονται στην αγορά ‘Εργασίας’. 

∆ίδεται ιδιαίτερη εστίαση στα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη εποχή της 

Ολοκλήρωσης και τις προσταγές-κατευθύνσεις της ασκούμενης πολιτικής. Το 
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στοιχείο που χαρακτηρίζει τη σημερινή μορφή της πολιτικής παρέμβασης και 

εδράζεται στο τρίπτυχο «Προσαρμοστικότητα – Ελαστικοποίηση - Αυτορρύθμιση» 

φαίνεται να χαράσσει ένα φαύλο κύκλο ανατροφοδότησης των ανισοτήτων, που με 

τη σειρά του απαιτεί μία διαφοροποιημένη πολιτική παρέμβαση, περισσότερο 

αποδοτική. Τούτο αποτυπώνεται ανάγλυφα με την έως ένα βαθμό αποτυχία  της 

υπάρχουσας πολιτικής για την Απασχόλησης και τη μερική ή ολική εγκαθίδρυση 

ελαστικών μορφών Απασχόλησης. 

Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσονται δείκτες και μέτρα μέτρησης των ανισοτήτων που 

αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο και το βαθμό στον οποίο οι τοπικές οικονομίες 

και κοινωνίες εξοπλίζονται έναντι της ανεργίας και των σύνθετων αλλαγών που έχουν 

συντελεσθεί. Οι δείκτες ‘Ατομικής και Κοινωνικής Προσαρμογής’ αναφέρονται κατά 

βάση αφενός στο βαθύτερο περιεχόμενο και στο δυναμισμό των τρεχουσών 

Αποκλίσεων και αφετέρου στην ανόμοια και άνιση χωρική κατανομή εκπαιδευτικών 

ικανοτήτων και ευκαιριών (‘ανθρώπινο κεφάλαιο’), τεχνολογίας και καινοτομίας, 

πρόσβασης στη ‘Γνώση’ κοκ. 

Σύμφωνα με την τρίτη ενότητα δεικτών (δείκτες ‘Τιμών’ και ‘Παραγωγής’) οι αρχικές 

έννοιες του ‘Κεφαλαίου’, της ‘Επένδυσης’, της ‘Παραγωγής’, του ‘Προϊόντος’ και της 

‘Φορολογίας’, είτε αυτούσια είτε πολύ περισσότερο συνδυαστικά, αναδιατυπώνουν 

την τύποις διασύνδεση εισροών-εκροών στην όλη διαδικασία και συνδιαμορφώνουν 

τη σχέση ανταλλαγής και αλληλεξάρτησης (‘trade-off’) μεταξύ Απασχόλησης και 

παραγόμενου Πλούτου-Προϊόντος. Υπό την εξίσωση «Παραγωγή» - «Κατανάλωση» - 

«Αποταμίευση» και λαμβάνοντας ως αφετηρία ανάλυσης το βαθμό και την ένταση με 

την οποία η «Κατανάλωση», ήτοι η διαδικασία επανακεφαλαιοποίησης, 

καταδεικνύεται ο λεγόμενος ‘κοινωνικός χαρακτήρας του Κεφαλαίου’. 

Η τέταρτη ενότητα με τους δείκτες Κοινωνικής ∆ιαστρωμμάτωσης προσεγγίζεται το 

ζήτημα των ανισοτήτων από τη σκοπιά του εξωτερικού οικονομικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Ανασχηματίζεται το οικονομικό και κοινωνικό ανάγλυφο των 

ανισοτήτων, λόγω ακριβώς των παραγόντων εκείνων που είναι αποτέλεσμα της 

ασκούμενης φορολογικής, δημοσιονομικής-εισοδηματικής και κοινωνικής πολιτικής 

και των σχετιζόμενων με την εγχώρια αγορά ‘Εργασίας’ συνθηκών. Αναδεικνύονται 

έννοιες, όπως επί παράδειγμα το ‘κοινωνικό χρηματικό απόθεμα’, ο βαθμός 

προσαρμοστικότητας της πολιτικής, η ανταπόκριση του προτύπου κατανάλωσης στις 

επικρατούσες εσωτερικές οικονομικές συνθήκες κοκ. Επί τοις ουσίας 

αναδιατυπώνουν την έννοια και το περιεχόμενο της ‘Φτώχειας’, ιδιαιτέρως μέσω της 
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διαδικασία με την οποίας δύναται να παραχθεί ‘Νέα Φτώχεια’, ως αποτέλεσμα της 

επίδρασης και της βαρύτητας των εξωγενώς καθοριζόμενων παραγόντων. 

Η πέμπτη ενότητα με τους δείκτες Χωρικής Προσαρμογής και Εξέλιξης οι ροές, οι 

σχέσεις και οι ανταλλαγές καθότι πραγματοποιούνται σε ένα καθοριζόμενο 

Οικονομικό Περιβάλλον, τίθεται στο πλαίσιο εντός των οποίων οι επί μέρους 

δραστηριότητες, ανεξαρτήτως του οικονομικού ή μη χαρακτήρα αυτών, επηρεάζουν 

και συνδιαμορφώνουν τούτο το κοινό πλαίσιο. Κυρίως δε επεξηγούν και διερευνούν 

χωρίς περιστροφές την ίδια την κατανομή του ‘Χώρου’ στο ‘Χώρο’ ή περισσότερο 

κατανοητά και απλά τη χωρική ισορροπία του ‘Χώρου’ σε ένα γενικότερο χωρικό 

(εδαφικό) περιβάλλον. Τούτο είναι απολύτως λογικό και επόμενο διότι ο ‘Χώρος’, ως 

έννοια διακριτή και εξαιτίας ακριβώς της ενδογενούς του φύσης και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών στοιχείων που τον διέπουν, υφίσταται αλλοιώσεις και 

ανομοιογένειες, διακρίνεται από ασυνέχειες και απότομες αλλαγές στο ανάγλυφο και 

συνεπώς παράγει ανισοκατανομές και αποκλίσεις. 

 

3.4 Το οικονομετρικό υπόδειγμα και η εξαρτημένη μεταβλητή 
Η συγκεκριμένη προσέγγιση με το δυναμικό panel data υπόδειγμα δεν στερείται 

μειονεκτημάτων και γενικά εύρυθμης λειτουργίας. Ο σχεδιασμός και οι φάσεις 

συλλογής των δεδομένων αποτελούν περισσότερο σύνθετες διαδικασίες έναντι των 

έτερων δύο μεθοδολογιών (cross-sectional και time series). Ταυτοχρόνως, δεν 

δύναται να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να ανακύψουν δυνητικά λάθη μέτρησης, 

οδηγώντας σε διαταραχές κατά τη φάση εξαγωγής των συμπερασμάτων. Σε αρκετές 

δε περιπτώσεις, η χρονική διάσταση είναι πολύ περιορισμένη για την εξαγωγή και 

την καταγραφή της δυναμικής μεταβλητών και παρατηρήσεων. 

Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να καθορισθεί η 

πλέον βέλτιστη χωρική στάθμιση είναι πιθανό να πέσει στο κενό, καθότι δύναται να 

διατυπωθούν διάφοροι και διαφοροποιημένοι χωρικοί συντελεστές στάθμισης ή/και 

επί μέρους συνδυασμοί αυτών. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό η εξαρτημένη 

μεταβλητή να μην επηρεάζεται μόνο από τα χαρακτηριστικά της κάθε επί μέρους 

μεμονωμένης χωρικής μονάδας, αλλά και εκείνες των άμεσα πλησίον αυτής, ήτοι από 

τους «γείτονες των γειτόνων». 

Το δυναμικό panel data υπόδειγμα συνήθως εκτιμάται χρησιμοποιώντας τους GMM 

εκτιμητές των Arellano & Bond (1991), οι οποίοι διαφέρουν από τους στατικούς GMM 

εκτιμητές τόσο ως προς τις επικρατούσες ‘συνθήκες της στιγμής’ (‘moment 
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conditions’) όσο και ως προς τον Πίνακα των διαθέσιμων εργαλείων. Λόγω του 

γεγονότος ότι ο ‘τυπικός’ εκτιμητής των Arellano & Bond είναι μάλλον ανεπαρκής σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν η χρονική εξάρτηση είναι έντονη, με την 

προσέγγιση των Blundell & Bond (1998), η οποία περιλαμβάνει και ένα εκτεταμένο 

σετ διαθέσιμων εργαλείων και τις εξισώσεις και το επίπεδο της πρώτης 

διαφοροποίησης (‘first-differenced level and equations’), επεκτείνεται το πεδίο 

διερεύνησης. Το ζητούμενο έγκειται ακριβώς σε μία προγενέστερη αποστροφή: Να 

προσδιορίσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τον έλεγχο της ενδογένειας της χωρικής 

και της χρονικής υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής, καθώς θα ελέγχεται 

ταυτοχρόνως και η συσχέτιση του χωρικού σφάλματος. 

 

3.4.1 Το χωρικά δυναμικό panel data υπόδειγμα (‘spatially dynamic panel data 
model’) 
Έστω i= 1,2,…, N χωρικές μονάδες και t = 1,2,.., T χρονικές περίοδοι. Η εστίαση και 

το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ένα panel περιορισμένου αριθμού χρονικών 

περιόδων αναφορικά τούτων με τον αριθμό των χωρικών μονάδων. Ας υποθέσουμε 

ότι τα παραγόμενα δεδομένα στο χρόνο t περιγράφονται από την ακόλουθη σχέση: 

 

y(t) = λy(t-1) + δWN y(t) + x(t)β + u(t),    (1) 

 

όπου y(t) είναι ένα N×1 διάνυσμα των παρατηρήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής, 

y(t-1) είναι η χρονική υστέρηση της μίας περιόδου της εξαρτημένης μεταβλητής, WN  

είναι ένας N×N πίνακας των χωρικών Σταθμίσεων, x(t) είναι ένας N×K πίνακας των 

παρατηρήσεων των αυστηρά εξωγενών επεξηγηματικών μεταβλητών (όπου το K 

αναφέρεται στον αριθμό των συν-μεταβλητών), και τέλος u(t) είναι ένα N×1 διάνυσμα 

του όρου σφάλματος. Η κλιμακούμενη παράμετρος λ είναι ο συντελεστής της 

χρονικής υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής, δ ο συντελεστής της χωρικής 

αυτό-παλινδρόμησης, που μετρά το αποτέλεσμα της ενδογενούς αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μονάδων, και β ένα K×1 διάνυσμα συντελεστών (σταθερής) κλίσης. 

Η χωρική υστέρηση αναφέρεται ως WN y(t). Ενσωματώνει την αυτοσυσχέτιση μεταξύ 

της συμπεριφοράς της μονάδας i και του σταθμικού αθροίσματος της συμπεριφοράς 

όλων των μονάδων j, υπό την προϋπόθεση ότι  j ≠ i. Το WN (ή wij) δίνεται εξωγενώς 

και είναι μη αρνητικό και μηδενικό στη διαγώνιο του Πίνακα. Κάθε στοιχείο του Πίνακα 

δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα των γραμμών να είναι μονάδα. 
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Σε τούτο το πρωτεύον στάδιο ανάλυσης το πλέον ουσιώδες ζήτημα αναφέρεται στη 

εστίαση επί του WN, καθότι επί τοις ουσίας συνιστά τη χωρική στάθμιση του 

οικονομετρικού μας υποδείγματος. Η τελική επιλογή βασίσθηκε στη διαθεσιμότητα 

των σχετικών βάσεων ανάλυσης και στην αντίστοιχη δυνατότητα πρακτικής 

εφαρμογής. Καθότι η εξαρτημένη μεταβλητή δεν επηρεάζεται μόνο από τα 

χαρακτηριστικά κάθε μεμονωμένης χωρικής της μονάδας, αλλά και από εκείνα των 

άμεσα γειτονικών αυτής, οριοθετείται ένας Πίνακας Χωρικής Στάθμισης με άμεση και 

απευθείας αναφορά στις παρατηρήσεις του Πίνακα ∆ια-Συνοριακής Συνεργασίας. 

Εντούτοις, η παρουσία χωρικών ασυνεχειών επαναφέρει στο προσκήνιο επί μέρους 

δυσχέρειες και ασυμβατότητες. Τούτο απαντάται σε νησιωτικές περιφέρειες της 

Ελλάδας και της Ισπανίας ή αντιστοίχως μεταξύ ορισμένων περιφερειών του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Ενώ παράγονται ροές, σχέσεις, 

αλληλεξαρτήσεις κοκ μεταξύ των ίδιων γειτονικών χωρικών μονάδων, οι οποίες και 

εμφανίζουν κοινά εξωτερικά σύνορα, τούτο δεν δύναται να αποτυπωθεί με τρόπο 

λειτουργικό και εφαρμόσιμο (επίσημη καταγραφή των χιλιομετρικών τους 

αποστάσεων). Τούτο μάς υποχρεώνει να λάβουμε ως τελική χωρική στάθμιση τον 

Πίνακα Χωρικής Γειτνίασης (Εγγύτητας) πρώτης τάξης. Επ’ αυτού, αντί της απλής και 

σχετικά μονοσήμαντης διάρθρωσης των τιμών του Πίνακα Χωρικής Γειτνίασης βάσει 

των τιμών μηδέν (αριθμός 0) και μονάδα (αριθμός 1), όπου το τελικό αποτέλεσμα 

είναι δυσανάγνωστο και εμφανίζει πολλά κενά και ελλείψεις, επιλέγουμε μία 

παραλλαγή αυτού: Το άθροισμα των επί μέρους χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ 

των γειτονικών περιφερειών κάθε περιφέρειας επιπέδου NUTS2 και ταυτοχρόνως 

σταθεροποίηση γραμμών βάσει του αριθμού των γειτνιάσεων κάθε μίας.  

Στο πλαίσιο και στο γενικότερο περιεχόμενο ανάλυσης οριοθετείται η εξαρτημένη 

μεταβλητή LLAMACE (‘LOCAL LABOUR MARKET CONTIGUITY EFFECT’), ήτοι η 

επίδραση ή το αποτέλεσμα της Γειτνίασης στην τοπική αγορά ‘Εργασίας’. Η εστίαση 

τοποθετείται στο μικρο-χωρικό επίπεδο αναφοράς στα πλαίσια των περιφερειών 

επιπέδου NUTS22. Αναδιατυπώνεται η σχέση ανταλλαγής (‘trade-off’) και η συνεχής 

αλληλεξάρτηση Ανεργίας (μη Απασχόλησης) και Απασχόλησης (μη Ανεργίας). Η 

περιφερειακή ταυτότητα και φυσιογνωμία της αγοράς ‘Εργασίας’ ορίζεται κατά 

ουσιώδη βαθμό από τα αντίστοιχα κριτήρια χωρικής γειτνίασης και χωρικής 

εγγύτητας.  

                                                            
2 Εν προκειμένω 262 NUTS2 στην τελική μορφή του οικονομετρικού υποδείγματος. 
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Έχοντας συμπεριλάβει τις βασικότερες και πλέον ουσιώδεις διαστάσεις κάθε επί 

μέρους παραμέτρου είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε το πρώτο στάδιο αυτού. 
Συνεπώς, και σύμφωνα με τις προγενέστερες παρατηρήσεις η εξίσωση (1) λαμβάνει 

την εξής μορφή: 
 

LLAMACE = λ(LLAMACE_1) + δ(W_LLAMACE) + x(t)β + u(t).     (2) 

     

Στο σημείο τούτο χρήζει διερεύνησης και τελικής επιλογής το καλάθι των δεικτών και 

των κριτηρίων εκείνων που θα διαμορφώσουν τον Πίνακα x(t). Από το σώμα των 

είκοσι εννέα (αριθμός 29) επιλέγουμε σε αρχικό επίπεδο δέκα επτά (αριθμός 17). 

Τούτο συναρτάται υπό τη βάση δύο κύριων συνιστωσών, αφενός της βαρύτητας 

κάθε επί μέρους δείκτη μεμονωμένα και συνολικά με το όλο πλαίσιο ανάλυσης και 

αφετέρου της πληρότητας των τιμών καθενός εξίσου αναφορικά με τη χρονική και τη 

χωρική διάρθρωση αυτών. 

Λόγω της χρονικής εξάρτησης στο υπόδειγμα, παρατηρείται αυτοσυσχέτιση των 

εργαλείων με τη χρονική υστέρηση της εξαρτημένης μεταβλητής στις πρώτες 

διαφορές. Οι ‘τυπικοί’ εκτιμητές των Arellano & Bond είναι μάλλον ανεπαρκείς στην 

περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα εργαλεία είναι ‘ασθενή’, διότι ενσωματώνουν 

μόνο την πληροφόρηση από τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών. Για να 

αντιμετωπισθεί τούτο, η GMM προσέγγιση των Blundell & Bond (1998), η οποία 

αναφέρεται ως ‘σύστημα GMM’, ενσωματώνει τόσο τις μεταβλητές στα διάφορα επί 

μέρους επίπεδα όσο και τις πρώτες διαφορές του υποδείγματος. Εντούτοις και η 

συγκεκριμένη μεθοδολογική πρόταση αποδεικνύεται επί τοις ουσίας ανεπαρκής και 

εξόχως προβληματική. Υπό το πρίσμα της GMM διαδικασίας αποδεικνύεται ότι τα 

τυπικά σφάλματα είναι μεροληπτικά και προκρίνουν ως λύση στο πρόβλημα μία 

διαδικασία Robust (δεύτερο στάδιο) επί τη βάση ανάλυσης των ίδιων παραμέτρων 

του οικονομετρικού υποδείγματος.  

LLAMACE (L.OCAL LA.BOUR 

MA.RKET C.ONTIGUITY E.FFECT) 
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Για λόγους επαλήθευσης της εγκυρότητας του set των εργαλείων-βοηθημάτων 

προβαίνουμε σε έλεγχο για το βαθμό παρουσίας της σειριακής συσχέτισης δεύτερης 

τάξης (‘second-order serial correlation’) στα κατάλοιπα του υποδείγματός μας. 

Ομοίως, και για τα κατάλοιπα πρώτης τάξης. Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει τη 

διερεύνηση ύπαρξης της ‘άκυρης υπόθεσης’ (‘null hypothesis’) των αυστηρά 

εξωγενών εργαλείων του συστήματος, μέσω του Sargan & Hansen over-identification 

test3. Αντιστοίχως και υπό το Arellano-Bond test για τη διερεύνηση ύπαρξης 

μηδενικής αυτοσυσχέτισης πρώτης και δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα του 

υποδείγματος. Αν και αποκλείεται η ύπαρξη μηδενικής σειριακής αυτό-συσχέτισης και 

επαληθεύεται η εγκυρότητα των επιλεγόμενων εργαλείων, εντούτοις η μεροληψία στα 

τυπικά σφάλματα είναι συνθήκη που εκ των ουκ άνευ απαιτεί επίλυση.  

Καθώς στο οικονομετρικό υπόδειγμα ο Πίνακας των διαθέσιμων εργαλείων 

αναφέρεται σε ένα σχετικά περιορισμένο T (T=9) τούτο δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι 

ανακύπτει πρόβλημα υποεκτίμησης του υποδείγματος ή περιορισμένης καταγραφής 

της δυναμικής και της έντασης των αντίστοιχων τάσεων. Αντιθέτως, προβλήματα 

πολύ-συγγραμμικότητας αναδύονται σε περιπτώσεις μεγάλων T. Εκείνο απεναντίας 

που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι το ενδεχόμενο εισαγωγής στο υπόδειγμα 

ενός μεγάλου αριθμού βοηθητικών μεταβλητών (‘instrumental variables’), οι οποίες 

να αποτυγχάνουν να περιορίσουν την ενδογένεια. Ως εκ τούτο ήταν 

προδιαγεγραμμένη η μεροληψία των εκτιμώμενων συντελεστών. Για την αποφυγή 

του προβλήματος αυτού αρχικώς χρησιμοποιούμε το λεγόμενο «collapsed instrument 

matrix» των Beck & Levine (2004), όπου οι ομάδες των εργαλείων-βοηθημάτων 

κατατάσσονται σε μικρότερα set.  

Η όλη διαδικασία περιορίζει τον αριθμό των εργαλείων-βοηθημάτων της χρονικής 

υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής από Γ=[(T-2)*(T-1)]/2, ήτοι Γ=28 (για το μη 

μετασχηματιζόμενο Πίνακα), σε ΓC=(T-2), ήτοι ΓC=7. Σε ένα δεύτερο βήμα, 

εμβαθύνουμε το βάθος της υστέρησης των δυναμικών εργαλείων-βοηθημάτων, ήτοι 

τον αριθμό των υστερήσεων. Τούτη η διάσταση είναι που διαφοροποιεί σε σημαντικό 

βαθμό την προσέγγισή μας από την αντίστοιχη πρόταση των Jacobs et al. (2009). 

Προβαίνουμε εν προκειμένω σε πλήθος επί μέρους δοκιμών για την εξακρίβωση των 

                                                            
3 Υπερ-ταυτοποίηση πιστοποιείται σύμφωνα με τη σχέση (Ανδρικόπουλος, 2003: 311-313):  

[(Ανεξάρτητες στο σύστημα μεταβλητές) – (Εξωγενείς μεταβλητές εκτός της εξίσωσης)] >  

[ (Ενδογενείς μεταβλητές της εξίσωσης) – 1]. 
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πλέον λειτουργικών τύπων του οικονομετρικού υποδείγματος. Το τελικό αποτέλεσμα 

καθορίζεται από την επιλογή ενός συγκεκριμένου, οριοθετημένου και κατά κύριο λόγο 

περιορισμένου αριθμού επεξηγηματικών μεταβλητών4. 

Ενώ κατά το προγενέστερο στάδιο ανάλυσης εισήχθη η έννοια του W_LLAMACE ως 

μία μαθηματική έκφραση της χωρικής διάστασης και της έννοιας του ‘Χώρου’ 

γενικότερα, με την προσθήκη του W_LLAMACE_1 εμβαθύνεται το πεδίο 

διερεύνησης. Εισάγεται δε με περισσότερο διαυγή τρόπο ο ‘Χώρος’ ως έννοια 

αυθύπαρκτη και η χρονική υστέρηση αυτού. Συνεπώς, αποκτά μαθηματική έκφραση 

και οντότητα όχι μόνο ο ‘Χώρος’, αλλά η ίδια η χρονική υστέρηση των φαινομένων 

που υπόκεινται σε μία αντίστοιχη χωρική υστέρηση:  

 

LLAMACE΄ = 

 

λ(LLAMACE_1) + δ(W_LLAMACE) + δ΄(W_LLAMACE_1) + x(t)β + u(t).     (3) 

 

Κατά το τρίτο στάδιο (εξίσωση 3), συνεπώς, ενσωματώνεται η διαθέσιμη 

πληροφόρηση σε πραγματικό ‘Χρόνο’, αναδεικνύοντας όλα τις τρέχουσες και 

ρεαλιστικές τάσεις σύγκλισης-απόκλισης, την αλληλεξάρτηση των ανισοτήτων 

(οικονομικών, κοινωνικών, εισοδηματικών, εκπαιδευτικών, τεχνολογικών, χωρικών-

χωροταξικών κλπ) και τις πιέσεις ή/και ανταγωνισμούς που παράγει και τροφοδοτεί ο 

ίδιος ο ‘Χώρος’. Την ίδια στιγμή, συγκρίνουμε τις δύο επί μέρους υποδείγματα κατά 

το δεύτερο και το τρίτο στάδιο αντιστοίχως (έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας).  

 

4. Συμπεράσματα 
Ποιά είναι η δυναμική και η κατεύθυνση που λαμβάνουν σήμερα οι περιφερειακές 

διαρθρωτικές ανισότητες; Ποιός ο ρόλος και η βαρύτητα των δυνητικών και 

παρατηρήσιμων γειτνιάσεων και χωρικών ασυνεχειών; Πώς η συνδιαμόρφωση και η 

συνδιακύμανση τούτων επηρεάζει τρίτους μη παρατηρήσιμους παράγοντες, όπως τις 

προτιμήσεις και την απόφαση χωροθέτησης και εγκατάστασης (κινητικότητα και ροές 

μετανάστευσης και εμπορίου); Τούτο είναι ορισμένα εκ των θεμελιωδών ζητημάτων 

                                                            
4 YOUTH VULNERABILITY, INPUT-OUTPUT RATIO REVISITED, HRST, EMPLOYMENT 

EVOLUTION (TECHNOLOGY BASED), TECHNOLOGICAL GAP, INCOME RESIDUAL και 

UNEMPLOYMENT-POVERTY TRAP CIRCLE. 
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που τίθενται προς απάντηση και διερεύνηση. Αφενός η ανάδειξη διαφορετικών και 

διαφοροποιημένων ως προς το κύριο σώμα αυτών περιφερειακών οντοτήτων και 

αφετέρου ο χαρακτήρας του ‘σύγχρονου Χώρου’ οδηγούν σε μία υπέρβαση των 

παραδοσιακών χωρικών διακρίσεων. Η αποκρυστάλλωση αυτόνομων ή/και 

σύνθετων φαινομένων και ο καθορισμός των συνεπειών-επιπτώσεων και των 

σχέσεων που παράγονται προσφέρει το πλεονέκτημα της αποτίμησης στην εξέλιξη 

των φαινομένων διαμέσου της παρακολούθησης και του ελέγχου και παραλλήλως, το 

πλέον ουσιώδες, βοηθά στην αποτίμηση της ίδιας της πολιτικής παρέμβασης. Στο 

πλαίσιο τούτο, το ‘περιφερειακό πρόβλημα’ δεν αναπτύσσεται και δεν καθίσταται 

αντιμετωπίσιμο ή τουλάχιστον διαχειρίσιμο εντός ενός από-πολιτικοποιημένου 

περιβάλλοντος. Η όλη προσέγγιση, συνεπώς, εστιάζει στο χαρακτήρα και στη 

δυναμική της χωρικής γειτνίασης («μικρο-κλίμακα ανάλυσης» που ορίζει την 

ταυτότητα του ‘Χώρου’) και στο σύγχρονο και νεωτερικό περιεχόμενο πολιτικής και 

πολιτικής δράσης. Ως εκ τούτο, το κεντρικό ερώτημα στο οποίο καλείται ο ερευνητής 

να παρέχει μία ξεκάθαρη απάντηση έγκειται στο βαθμό και στην έκταση με τον οποίο 

και την οποία η «στατιστική» παράγει «πολιτική δράση» ή αντιθέτως η «πολιτική 

δράση» έχει ως απόρροια την παραγωγή «στατιστικής», αποτυπωμένη τούτη σε 

συγκεκριμένα μετρήσιμα και απτά μεγέθη. Κυρίως δε οφείλει να λάβει εν γνώσει ότι 

τα φαινόμενα καθορίζονται εξίσου από το ‘Χώρο’ και το ‘Χρόνο’, σύμφωνα και με την 

επαλήθευση της ταυτόχρονης χωρο-χρονικής υστέρησης του οικονομετρικού 

υποδείγματος.   
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