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1. Διζαγωγή
Η κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ όρη κόλν γηα ηνπο
νηθνλνκνιόγνπο, αιιά θαη γηα άιινπο θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο. Μεγάιν κέξνο ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζηηο νηθνλνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο έρεη αζρνιεζεί θαη εμεηάζεη
ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, θαη ελόο
πιήζνπο θνηλσληθώλ κεηαβιεηώλ. Υπάξρνπλ πνιιά θαλάιηα κέζσ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή
αληζόηεηα επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εμεηάδεη ηελ
επίδξαζε

ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε επηθεληξώλνληαο ην

ελδηαθέξνλ ζηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο σο ην θαλάιη ην νπνίν ζπλδέεη ηηο δύν ζπγθεθξηκέλεο
κεηαβιεηέο.
Η νηθνλνκηθή αληζόηεηα απμάλεη ηελ θνηλσληθή δπζαξέζθεηα θαη ππξνδνηεί ηηο θνηλσληθέο
αλαηαξαρέο. Η έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνλ ξόιν ηεο αληζόηεηαο σο ελόο πξνπνκπνύ ησλ
θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ είλαη θπζηθό λα ζπκβεί ππό ηελ πεπνίζεζε πσο νη θησρνί, κάιινλ
δηθαηνινγεκέλα, αλακέλεηαη λα αλαπηύζζνπλ ηζρπξό αληαγσληζκό ελαληίνλ ησλ εύπνξσλ.
Έηζη από ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο νπηηθήο, ε αληζόηεηα κπνξεί λα ζηξέςεη ηνπο
θησρνύο ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο (Grossman, 1991, 1994). H ύπαξμε απηνύ ηνπ
αληαγσληζκνύ είλαη κόλν έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Η επηθξάηεζε απηήο ηεο παξαηεηακέλεο
ζύγθξνπζεο απαηηεί απηνί νη αληαγσληζκνί λα δηνρεηεύνληαη ζε νξγαλσκέλεο δξάζεηο. Απηέο
νη ελέξγεηεο κπνξεί λα αθνξνύλ ζπιινγηθέο αληηδξάζεηο, απεξγίεο κέρξη θαη εμεγέξζεηο,
επαλαζηάζεηο θαη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο (Benabou, 1996a), δειαδή απμάλνπλ ηηο
πηζαλόηεηεο καδηθώλ θαη βίαησλ αληηδξάζεσλ θαη σο εθ ηνύηνπ δεκηνπξγνύλ θιίκα θόβνπ
θαη αλαζθάιεηαο, ηα νπνία επηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Alesina and
Perotti, 1996; Sala-i-Martin, 1997).
Έλα ζεκαληηθό εξώηεκα γηα ηελ εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία είλαη, πνην είλαη ην θαλάιη εθείλν
κέζσ ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα βιάπηεη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Ο
Perotti(1996) θαηαιήγεη πσο νη πεξηζζόηεξν άληζεο θνηλσλίεο ηείλνπλ λα είλαη πνιηηηθά θαη
θνηλσληθά αζηαζείο θάηη ην νπνίν νδεγεί ζε ρακεινύο ξπζκνύο επέλδπζεο θαη σο εθ ηνύηνπ
ζε κηθξόηεξνπο ξπζκνύο κεγέζπλζεο.
Θέινληαο λα δώζνπκε κία απάληεζε ζην παξαπάλσ εξώηεκα αιιά θαη λα εμεηάζνπκε
εκπεηξηθά κε λέα κέηξα αληζόηεηαο θαη θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ ην πην πάλσ ζπκπέξαζκα,
ρσξίδνπκε ην εξώηεκα ζε δύν δηαθνξεηηθά ππν-εξσηήκαηα θαη εμεηάδνπκε μερσξηζηά ην
θάζε έλα από απηά:
i.

Η νηθνλνκηθή αληζόηεηα απμάλεη ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο;

Αξρηθά, ζε απηή ηελ εξγαζία εμεηάδνπκε, κε έλα cross-section παγθόζκην δείγκα 134 ρσξώλ
κε απιά ειάρηζηα ηεηξάγσλα (OLS), ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηηο
θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ ζρέζε απηή, ζηεξηρζήθακε ζηε βάζε
δεδνκέλσλ Social, Political and Economic Event Database (SPEED) ε νπνία δεκηνπξγήζεθε
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από ηνπο Nardulli et al.(2011). Η βάζε απηή καο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
δηαθνξεηηθνύο δείθηεο θνηλσληθήο αληζόηεηαο γηα αλεπηπγκέλεο αιιά θαη αλαπηπζζόκελεο
ρώξεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηε ζρέζε απηή ρξεζηκνπνηήζακε: i) ηνλ
ζπληειεζηή Gini –κεηά θόξσλ θαη κεηαβηβαζηηθώλ πιεξσκώλ-Solt (2009) ii)ηνλ ζπληειεζηή
Gini –πξν θόξσλ θαη κεηαβηβαζηηθώλ πιεξσκώλ-Solt (2009) θαη iii) ηνλ ζπληειεζηή Gini
ησλ Deininger and Squire (1996) από ηελ βάζε ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο.
Έπεηηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πηζαλή ύπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληίζηξνθεο
αηηηόηεηαο ζηελ εκπεηξηθή κειέηε ηεο ζρέζεηο ησλ δύν κεηαβιεηώλ, ρξεζηκνπνηνύκε ηηο
θαηάιιειεο ηερληθέο ώζηε λα εμαζθαιίζνπκε πσο ε αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα
είλαη απηέο πνπ επηδξνύλ ζηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο θαη όρη ην αληίζηξνθν. Έηζη ειέγρνπκε
ηελ ζρέζε κε ηελ ρξήζε βνεζεηηθώλ κεηαβιεηώλ (IV, instrumental variables).
Έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ ζεηηθή θαη ηζρπξή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηηο
θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, θαηαιήγνπκε πσο νη νηθνλνκίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειή
νηθνλνκηθή αληζόηεηα ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξεο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο από
ηηο ππόινηπεο.
ii.

Οη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο κεηώλνπλ ηνλ ξπζκό κεγέζπλζεο;

Σε απηό ην ζεκείν εμεηάδνπκε έλα cross-section

παγθόζκην ζύλνιν 125 ρσξώλ -

αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζόκελσλ- κε απιά ειάρηζηα ηεηξάγσλα (OLS) γηα λα
θαζνξίζνπκε ηελ ζρέζε ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ θαη ηνπ ξπζκνύ νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ δείθηε ξπζκνύ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο
Per Capita Growth Rate (Penn World Tables) θαη δείθηεο από ηελ βάζε δεδνκέλσλ Social,
Political and Economic Event Database (SPEED) (Nardulli et al.(2011)). Τα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ κία ζεηηθή επίδξαζε ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ ζηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο.
Όιε ε αλάιπζή καο εμεηάδεη ηνλ ξόιν ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ ζηε ζρέζε κεηαμύ
νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο γηα λα δηαπηζηώζεη αλ νη θνηλσληθέο
αλαηαξαρέο απνηεινύλ θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ ε αληζόηεηα επηδξά ζηελ νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε. Με βάζε ηνπο Perotti (1996) θαη Barro (2000) ην επηρείξεκα ιεηηνπξγεί σο εμήο:
ε αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο νδεγεί ηα άηνκα ζε ελέξγεηεο πνπ ππξνδνηνύλ ηελ
θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα, όπσο βίαηεο δηαδειώζεηο, δνινθνλίεο θαη ρηππήκαηα. Έηζη, ε
θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα απνζαξξύλεη ηελ επέλδπζε, ιόγσ ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ
πξνθαιεί ηόζν ζην πνιηηηθό όζν θαη ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ κίαο ρώξαο, κε άκεζν
αληίθηππν ζηελ

παξαγσγηθόηεηα. Τα εκπεηξηθά καο απνηειέζκαηα δείρλνπλ

λα

επηβεβαηώλνπλ ην θαλάιη απηό „„political economy channel‟‟. Έηζη δηαπηζηώλνπκε πσο ε
ζρέζε κεηαμύ νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δηακνξθώλεηαη θαη κέζσ
ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ.
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Η ππόινηπε εξγαζία δηακνξθώλεηαη σο εμήο: ζηελ επόκελε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ε
ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία,
ακέζσο κεηά, ζηελ ελόηεηα 3, παξνπζηάδνπκε ηόζν ην εκπεηξηθό καο κνληέιν αιιά θαη ηα
δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζηελ ελόηεηα 4 παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη ηα
εκπεηξηθά απνηειέζκαηα θαη ηέινο ζηελ ελόηεηα 5 αλαθεξόκαζηε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ από ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
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2. Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη
Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο ζεσξίαο, όπσο παξνπζηάζηεθε από ηνπο
Alesina and Perotti (1996), Gupta (1990), Hibbs (1973), Venieris and Gupta (1983, 1986),
κία άληζε δηαλνκή ηνπ πινύηνπ δεκηνπξγεί θίλεηξα ζηα άηνκα λα δηεθδηθνύλ εθείλα πνπ ηνπο
αλήθνπλ πξνβαίλνληαο ζε παξάλνκεο ή βίαηεο ελέξγεηεο. Έηζη ζηηο πεξηζζόηεξν άληζεο
θνηλσλίεο ηα άηνκα είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα πξνβνύλ ζε ελέξγεηεο πνπ πξνθαινύλ
θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα, όπσο βίαηεο δηακαξηπξίεο θαη δνινθνλίεο. Έηζη, ε
θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα απνζαξξύλεη ηελ επέλδπζε γηα δύν, ηνπιάρηζηνλ, ιόγνπο.
Πρώτον, δθμιουργεί αβεβαιότθτα τόςο ςτο πολιτικό αλλά και ςτο νομικό περιβάλλον.
Δεφτερον, επθρεάηει τισ ενζργειεσ τθσ αγορά και τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, με άμεςθ αρνθτικό
αποτζλεςμα ςτθν παραγωγικότθτα.1
a) Σρέζε νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ.
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα ζεσξείηαη
ζεκαληηθόο παξάγνληαο ν νπνίνο

νδεγεί ζηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή θαη ηελ πνιηηηθή

αζηάζεηα. Η αληζόηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα επαλαζηάζεσλ. Μία
νηθνλνκία κπνξεί λα παγηδεπηεί ζε έλαλ θαύιν θύθιν εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ
θνηλσληθνύ ηζηνύ πνπ επηθέξεη ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα.
Με βάζε ηνπο Alesina and Perotti (1994), ππάξρνπλ δύν ηξόπνη γηα λα κεηξήζεη θαλείο ηελ
πνιηηηθή αζηάζεηα. Γηα ηελ κέηξεζε ινηπόλ ηεο θνηλσληθήο αζηάζεηαο ρξεζηκνπνηνύληαη
i)θνηλσληθν-πνιηηηθά γεγνλόηα όπσο ε ζπρλόηεηα ησλ ηαξαρώλ, νη πνιηηηθέο δηαδειώζεηο
ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο θαη νη δνινθνλίεο θ.α. θαη ii)ε ζπρλόηεηα θπβεξλεηηθήο
θαηάξξεπζεο.
Δπηπιένλ, νη Alesina θαη Perroti(1996) ππνζηεξίδνπλ πσο ε θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα ε
νπνία πξνθαιείηαη από ηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα νδεγεί ζε αβεβαηόηεηα ην πνιηηηθό θαη
νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεί αληίζηξνθε επίδξαζε ζηε κεγέζπλζε κέζσ
ηεο κείσζεο ησλ επελδύζεσλ. Παξόκνηα, ν Svensson(1998) ππνζηεξίδεη πσο νη θπβεξλήζεηο
ζε πνιηηηθά αζηαζείο θαη πνισκέλεο θνηλσλίεο ηείλνπλ λα εθνδηάδνπλ ηα άηνκα κε ρακεινύ
επηπέδνπ δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειεί νξζνινγηθή απόθαζε εθείλσλ
πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ πνιηηηθή ώζηε λα κεγηζηνπνηνύλ ηελ επεκεξία θάπνησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ζε αληίζεζε κε ηελ ζπλνιηθή θνηλσληθή επεκεξία.
Αθόκε, θαίλεηαη πσο πνιηηηθά αζηαζείο θαη πνισκέλεο ρώξεο είλαη δύζθνιν λα
πξνρσξήζνπλ ή θαη λα επηβάιινπλ ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο έηζη ώζηε λα
δεκηνπξγεζεί έλα απνηειεζκαηηθό νηθνλνκηθό αιιά θαη έλα ζηαζεξό πνιηηηθό πεξηβάιινλ
(Alesina θαη Drazen (1991) θαη Dollar θαη Svensson (2000).
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Θεωρθτικά μοντζλα που διατυπώνουν τισ ςυγκεκριμζνεσ ι ςχετικζσ ιδζεσ περιλαμβάνονται ςτισ
μελζτεσ Benhabib θαη Rustichini (1996), Fay (1993), Tornell and Lane (1994), and Svensson (1994).
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Όιν θαη πεξηζζόηεξν ε βηβιηνγξαθία αζρνιείηαη κε ηελ ζύλδεζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ
νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα. Οη Dutt θαη Mitra (2008) βξίζθνπλ
εκπεηξηθά απνηειέζκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ζεσξεηηθή δνπιεηά ησλ Acemoglu θαη
Robinson (2000,2001) νη νπνίνη πξνηείλνπλ πσο νη άληζεο θνηλσλίεο είλαη πεξηζζόηεξν
πηζαλό λα ηαιαληεύνληαη εληόο θαη εθηόο δεκνθξαηίαο θαζώο ε ειίη ζε κία δεκνθξαηία έρεη
θίλεηξν λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία έηζη ώζηε λα απνθύγεη αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο, ελώ νη
θησρνί έρνπλ θίλεηξν λα αλαηξέςνπλ ην πνιηηηθό ζύζηεκα ώζηε λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο
αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο. Οη Dutt θαη Mitra βξίζθνπλ πσο ε αληζόηεηα νμύλεη ηελ πνιηηηθή
αζηάζεηα. Παξόκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ θαηαγξάςεη θαη νη Muller θαη Seligson (1987) θαη
Alesina θαη Perotti (1996).2
Βιέπνληαο ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ ζύλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο κε θαη ηνπ
εγθιήκαηνο (Bourguignon(2001), Eide(1999) θαη Freeman((1999)), κία από ηηο πξώηεο
εκπεηξηθέο εξγαζίεο ζηα νηθνλνκηθά ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ Ehrlich(1973) αλαιύεη ηηο
κεηαβνιέο ησλ πνζνζηώλ εγθιεκαηηθόηεηαο ζηηο Η.Π.Α. θαη βξίζθεη ηζρπξή θαη ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμύ νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο, ε νπνία κεηξάηε σο ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ
πνπ ην εηζόδεκά ηνπο είλαη ρακειόηεξν από ην κηζό ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο, θαη ησλ
εγθιεκάησλ θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο. Πην πξόζθαηα, νη Gould et al. (2002) ρξεζηκνπνίεζαλ
δεδνκέλα ησλ Η.Π.Α. θαη έδεημαλ πσο ε πηώζε ησλ κηζζώλ ησλ αλεηδίθεπησλ αλδξώλ
κπνξνύζε λα εμεγήζεη πάλσ από ην 50 ηνηο εθαηό ηεο αύμεζεο ηόζν ηεο βίαο όζν θαη ησλ
εγθιεκάησλ θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο κεηαμύ 1980-1990. Άιιεο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ
επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηε βία είλαη Demombynes θαη Ozler (2002), Entorf
θαη Spengler (2000), Fajnzylber et al. (2002) θαη Kelly (2000). Οη Machin θαη Meghir (2000)
κία επίδξαζε ησλ κηζζώλ ησλ ιηγόηεξν εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην
ζηα εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ
γηα ηελ πεξίνδν 1975-1996. Οη Bourguignon et el. (2002) πσο νη εγθιεκαηίεο ζηελ Κνινκβία
εκθαλίδνληαη λα δνπλ ζε λνηθνθπξηά όπνπ ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκά ηνπο είλαη ιηγόηεξν
από ην 80 ηνηο εθαηό ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο. Τν κεξίδην ηνπ πιεζπζκνύ ζε απηή ηελ νκάδα
θαη ην κέζν εηζόδεκά ηνπ ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ θαίλεηαη λα
απνηειεί βαζηθό παξάγνληα ζηηο κεηαβνιέο ησλ πνζνζηώλ ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαηά ηεο
ηδηνθηεζίαο. Η νηθνλνκηθή αληζόηεηα ζπλδέεηαη ηζρπξά κε ην έγθιεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
έρεη ζπλδεζεί δηεζλώο κε αλζξσπνθηνλίεο θαη ιεζηείεο (Lederman et al. 2002), κε βίαηα
εγθιήκαηα (Kelly 2000) θαζώο θαη κε ηελ επηθξάηεζε πνιιώλ άιισλ θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ όπσο ε ρξήζε λαξθσηηθώλ θαη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Pickett and Wilkinson
2010). Δπηπιένλ, απηή ε ππξνδόηεζε ησλ θνηλσληθώλ εληάζεσλ έρεη βξεζεί πσο
2

Οη Alesina and Perotti (1996) ζηνλ δείθηε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα εμεηάζνπλ ηελ θνηλσληθή
αληζόηεηα πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κέηξα θνηλσληθήο αζηάζεηαο, όια από ηνπο Jodice and
Taylor (1988): πνιηηηθέο δνινθνλίεο, βίαηνη ζάλαηνη, επηηπρή θαη αλεπηηπρή πξαμηθνπήκαηα.
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ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα εκπόδην γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ θαη κία
πεγή πνιηηηθήο αζηάζεηαο (Acemoglu and Robinson 2000; Thorbecke and Charumilind 2002;
Roe and Siegel 2011) Έηζη ε βηβιηνγξαθίαο θαζνξίδεη κία ζύλδεζε κεηαμύ νηθνλνκηθήο
αληζόηεηαο θαη εγθιήκαηνο.
b) Σρέζε θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.
Δίλαη γλσζηό πσο νη παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο
είλαη κπεξδεκέλνη θαη πνιπδηάζηαηνη. Πεξηιακβάλνπλ ηόζν νηθνλνκηθνύο θαη πνιηηηθνύο όζν
θαη ζεζκηθνύο παξάγνληεο (Alesina and Rodrik (1994), Easterly, Kremer, Pritchett and
Summers (1993), Knack and Kiefer (1995), Mauro (1995) and Platteau (2000)). Έκθαζε
δόζεθε ζηνλ ξόιν ησλ θνηλσληθώλ ζπγθξνύζεσλ σο παξάγνληα ηελ επηβξάδπλζεο ηεο
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Rodrik (1999) ππνζηεξίδεη πσο νη εθθξάζεηο ηεο
θνηλσληθήο αζηάζεηαο βιάπηνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηόζν κεζνπξόζεζκα όζν θαη
καθξνπξόζεζκα. Μεζνπξόζεζκα, ινηπόλ, ππάξρεη απεπζείαο κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο ε πξνζπάζεηα κεηαηνπίδεηαη από ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Μαθξνπξόζεζκα νη αλαηαξαρέο βιάπηνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα όρη κόλν απμάλνληαο
ηελ αλαζθάιεηα θαη, επνκέλσο, κεηώλνληαο ηηο επελδύζεηο, αιιά γηαηί επηπιένλ αλαβάιινπλ
ηελ καθξννηθνλνκηθή πξνζαξκνγή ε νπνία είλαη απνιύησο αλαγθαία. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία
πσο νη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο έρνπλ παίμεη θύξην ξόιν ζηελ ρακεινύ ξπζκνύ νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε πνιιώλ αθξηθαληθώλ ρσξώλ αιιά θαη θάπνησλ ρσξώλ ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο. Ο
Hibbs(1973), ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ θαηλόκελα
θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ γηα λα θαηαζθεπάζεη έλαλ δείθηε θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ.
Αξγόηεξα νη Venieris θαη Gupta (1986,1989), Gupta (1990), Barro (1991), Ozler

θαη

Tabellini (1991), Banhabib θαη Spiegel (1992) θαη Mauro (1993) ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξνπο
δείθηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο αζηάζεηαο σο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο ζε δηάθνξεο
νηθνλνκεηξηθέο εθηηκήζεηο όπνπ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ε κεγέζπλζε, ε απνηακίεπζε ή
νη επελδύζεηο.
Πνιιέο

εκπεηξηθέο

έξεπλεο

έρνπλ

πξνζπαζήζεη

λα

εμεγήζνπλ

θαηά

πόζν

ε

θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αιιειεπηδξνύλ. Έρεη πξνθύςεη πσο
ε θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα κεηαμύ άιισλ: i) νδεγεί ζε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο (Alesina et al., 1996; Jong-A-Pin, 2009; Aisen and Veiga, 2013), ii) κεηώλεη ηελ
επέλδπζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (Rodrik, 1991; Barro, 1991; Alesina and Perotti, 1996) θαη iii)
απμάλεη ηα επίπεδα πιεζσξηζκνύ (Cukierman et al., 1992; Aisen and Veiga, 2008).
Σρεηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο αθνξνύλ ηελ επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ζηελ νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη Barro(1991), Alesina, Ozle, Roubini θαη Swagel(1992),
Block-Bomberg(1992) θαη Mauro(1993) βξίζθνπλ κηα αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμύ πνιηηηθήο
αζηάζεηαο θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ή επελδύζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο
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ηερληθέο, πξνζεγγίζεηο θαη δεδνκέλα. Δπίζεο νη Venieris θαη Gupta(1986) αλαγλσξίδνπλ ηελ
αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμύ πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ηνπ ξπζκνύ απνηακίεπζεο.
Οη Barro(1991) θαη Knack θαη Keefer(1993) βξίζθνπλ πσο νη θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα, ε
νπνία κεηξάηε από ηνλ αξηζκό ησλ επαλαζηάζεσλ, ησλ θπιαθίζεσλ θαη ησλ δνινθνληώλ,
έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε κεγέζπλζε. Οη Easterly θαη Levine(1997) επίζεο θαηαγξάθνπλ
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε κεγέζπλζε από ηελ ύπαξμε δνινθνληώλ. Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο,
παξόια απηά, θαηαγξάθνπλ αξλεηηθή αιιά ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ
θνηλσληθνπνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη κεγέζπλζεο (Brunetti, 1997).
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3. Δμπειπικό Μονηέλο και Γεδομένα
3.1 Παποςζίαζη Μονηέλος
Τν βαζηθό κνληέιν κε ην νπνίν εμεηάδνπκε ηε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο κε ηηο
θνηλσληθέο αλαηαξαρέο θαη απηή ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε
απνηειείηαη από ηηο δύν παξαθάησ βαζηθέο εμηζώζεηο:
και

όπου οι κοινωνικέσ αναταραχέσ ςε μία χώρα , εθθξάδνληαη σο κία ζπλάξηεζε ηεο
νηθνλνκηθήο

αληζόηεηαο,

ελόο

ζπλόινπ

επεμεγεκαηηθώλ

γεσγξαθηθώλ ςεπδνκεηαβιεηώλ θαη ηνπ δηαηαξαθηηθνύ όξνπ

κεηαβιεηώλ,

δηάθνξσλ

. Γηα λα εθηηκήζνπκε ηόζν

ηελ εμίζσζε (1) όζν θαη ηε (2) ρξεζηκνπνηήζακε έλα cross section ζύλνιν κεηαβιεηώλ από
134 θαη 125 ρώξεο, αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζόκελεο, αληίζηνηρα. Οη αλεμάξηεηεο θαη
επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. Οξηζκνί, ζπγθξηηηθή ζηαηηζηηθή θαη
πεγέο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα 1.

3.2 Θεωπηηική Παποςζίαζη ηων Μεηαβληηών
3.2.1 Μεηαβληηέρ μέηπηζηρ οικονομικήρ ανιζόηηηαρ
Η κεηαβιεηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο, είλαη ν
δείθηεο Gini όπσο απηόο αλαπηύρζεθε από ηνλ Solt(2009) (ζπκβνιίδεηαη κε Inequality) θαη
αθνξά θαζαξά εηζνδήκαηα (κεηά θόξσλ θαη κεηαβηβαζηηθώλ πιεξσκώλ). Σηε ζπγθεθξηκέλε
κειέηε ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ κέζν όξν ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ 1990-2005. Έλαο δείθηεο Gini
ίζνο κε 0 (κεδέλ) αληηπξνζσπεύεη ηέιεηα ηζόηεηα ελώ ν ίδηνο δείθηεο ίζνο κε 100
ζπλεπάγεηαη ηέιεηα αληζόηεηα. Ο δείθηεο Gini

πνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ Solt(2009)

αλαθέξεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Standardized World Income Inequality Database (SWIID)
ε νπνία παξέρεη Gini δείθηεο αληζόηεηαο πνπ αθνξνύλ θαζαξό θαη αθαζάξηζην εηζόδεκα, γηα
153 ρώξεο θαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο ρξνληέο από ην 1960 θαη κεηά
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ αβεβαηόηεηαο ησλ ζηαηηζηηθώλ απηώλ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ηζρύ ησλ βαζηθώλ καο απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηνύκε
ελαιιαθηηθά κέηξα αληζόηεηαο. Έηζη πέξαλ ηνπ βαζηθνύ δείθηε γηα ηνλ νπνίν κηιήζακε
λσξίηεξα, ρξεζηκνπνηνύκε: i) ηνλ ζπληειεζηή Gini –πξν θόξσλ θαη κεηαβηβάζεσλ-Solt
(2009) θαη ii) ηνλ ζπληειεζηή Gini ησλ Deininger and Squire (1996) θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ηνπο κέζνπο όξνπο από ηεο πεξηόδνπ 1990-2005.
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3.2.2 Μεηαβληηέρ μέηπηζηρ κοινωνικών αναηαπασών
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπκε ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ζηεξηρζήθακε ζηε βάζε
δεδνκέλσλ Social, Political and Economic Event Database (SPEED) ε νπνία αλαπηύρζεθε
από ηνπο Nardulli et al.(2011). Η SPEED είλαη έλα, έληαζεο ηερλνινγίαο θαη κε πξσηόθνιιν
ζρεδηαζκέλν, ζύζηεκα πνπ έρεη σο ζηόρν ηε δεκηνπξγία κίαο πινύζηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ
αθνξνύλ ζπκβάληα, γηα κία ζεηξά από ζέκαηα (πνιηηηθέο αλαηαξαρέο, δηθαηώκαηα
ηδηνθηεζίαο, πνιηηηθήο έθθξαζεο θ.α.), πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από έλα παγθόζκην αξρείν
εηδήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β‟ Παγθόζκην πόιεκν. Δίλαη ινηπόλ έλα ζύζηεκα όπνπ ν
αλζξώπηλνο θνξέαο βνεζάηε από πνηθηιία ηερλνινγηώλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε ζπιινγή θαη
ςεθηνπνίεζε αξρείσλ εηδήζεσλ θαη ηνλ εληνπηζκό δεκνζηεπκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα ζέκαηα
πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ε βάζε. Η ηερλνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ζύλδεζε
γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ αιιά θαη θνηλσληθώλ/πνιηηηθώλ νκάδσλ κε ηα ζπκβάληα πνπ
θαηαγξάθνληαλ.
Έηζη ε ιεηηνπξγία ηεο από ην 2006 είλαη ε θαζεκεξηλή θαη πνιιαπιή πεξηήγεζε ζε
δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο εηδήζεσλ (πάλσ από 5.000, γηα 120 ρώξεο). Σε ό,ηη αθνξά ηε πεξίνδν
πξηλ ην 2006 ε απόθηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ απαηηνύζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Αλ θαη
εμαζθαιίζηεθαλ ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ησλ New York Times θαη Wall Street Journal γηα ηελ
πεξίνδν 1945-2006, δελ ζεσξήζεθαλ πσο έρνπλ επαξθή δηεζλή θάιπςε θαη γη‟απηό
εμαζθαιίζηεθαλ αθόκε αξρεία από ηελ Υπεξεζία Δζσηεξηθώλ Πιεξνθνξηώλ (CIA) θαη ην
Summary of World Broadcasts (BBC) πνπ πεξηείραλ εθαηνκκύξηα λέα άξζξα θαη εθπνκπέο
από ρηιηάδεο λέα ζεκεία ηα νπνία θαιύπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα εμειίμεσλ ζε θάζε ρώξα.
Πξνζζέηνληαο απηέο ηηο θαηαγξαθέο δεκηνπξγήζεθε έλα ηζηνξηθό αξρείν εηδήζεσλ
δηακνξθσκέλν από εθαηνκκύξηα εθζέζεηο εηδήζεσλ.
Σηε παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξείο δείθηεο από ηε ζπγθεθξηκέλε βάζε γηα ηελ
έθθξαζε ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ.1) αξηζκόο ππνθηλεηώλ (Number of initiators) 2)
έληαζε καδηθήο έθθξαζεο (Intensity of mass expression) 3) εθδειώζεηο-πεξηζηαηηθά
ξηδσκέλα ζηε ηαμηθή ζύγθξνπζε (Event rooted in class-based conflict). Όινη νη δείθηεο
απνηεινύλ κέζνπο όξνπο ησλ εηώλ 1990-2009.
Number of initiators
Υπνθηλεηήο είλαη ν εζηθόο απηνπξγόο πεξηζηαηηθώλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θαηαγξάθεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έλαξμε ή ηελ
εθηέιεζε ελόο πεξηζηαηηθνύ. Ο δείθηεο δελ αθνξά κόλν πεξηζηαηηθά κε πνιηηηθό ραξαθηήξα
αιιά θαη θνηλσληθό (επηζέζεηο, ηξαπκαηηζκνί, δνινθνλίεο θ.α.). Η θαηαγξαθεί ηνπ
πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ ησλ ππνθηλεηώλ απηώλ είλαη πνιύ δύζθνιε, έηζη, όπσο αλαθέξακε θαη
ζην πξσηόθνιιν πην πάλσ, ε ύπαξμε κίαο απζηεξήο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη θαηαγξαθείο
ηέηνησλ γεγνλόησλ είλαη απαξαίηεηε. Αλ ινηπόλ δελ είλαη δπλαηόλ λα θαηαγξαθεί ν αθξηβήο
αξηζκόο ησλ ππνθηλεηώλ ηόηε μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ηνπ αξηζκνύ απηνύ κε
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δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη από ην πξσηόθνιιν. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ έρνπκε
λα θάλνπκε κε δηαδειώζεηο ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ παξαπάλσ δηαδηθαζίεο από κία
απιή θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ εληνπίδνληαη από ην ζύζηεκα, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί
ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη. Απηό αθξηβώο καο δίλεη ν δείθηεο Numbers
of initiators. Μεηξά ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα πεξηζηαηηθά/ζπκβάληα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ γηα απηνύο, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ πξνθύπηνπλ
μεθάζαξα από ηελ αλαδήηεζε ζηηο εηδεζενγξαθηθέο πεγέο. Ο δείθηεο απηόο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαπηζησζεί αλ ν αξηζκόο απηόο επεξεάδεηαη θαη κε πνηόλ ηξόπν από
ηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα θαη ηη αληίθξηζκα έρεη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κηαο ρώξαο.
Intensity of mass expression
Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθδειώζεσλ (ζπιιαιεηήξηα, πνξείεο, δηακαξηπξίεο θ.α.), όπνπ
ηα άηνκα εθθξάδνπλ καδηθά απηό πνπ ζέινπλ, είλαη αξρηθά ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ
θαη έπεηηα ε ππεξάζπηζε ηεο βίαο ζε απηά. Έηζη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε,
ηεο έληαζεο ηεο καδηθήο έθθξαζεο, ιακβάλνληαη ππόςε δύν δηαζηάζεηο, ηόζν ε αξηζκεηηθή
όζν θαη απηή ηεο ύπαξμεο βίαο. Η θαηαζθεπή, ινηπόλ, απηνύ ηνπ δείθηε πξνθύπηεη από ην
άζξνηζκα3 ηξηώλ κεηαβιεηώλ:1) αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: πξνθαλώο κία δηακαξηπξία κε ηε
ζπκκεηνρή 10 αηόκσλ δελ έρεη ηελ ίδηα δπλακηθή θαη δελ ιακβάλεη ηελ ίδηα πξνζνρή κε κία
δηακαξηπξία όπνπ ν αξηζκόο ησλ δηακαξηπξόκελσλ θηάλεη ηνπο δέθα ρηιηάδεο. 2)
ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνπ είδνπο όπινπ ή πξόθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο: ε κεηαβιεηή απηή
ζρεηίδεηαη κε ηε βία θαζώο ε ύπαξμε θάπνηνπ είδνπο όπινπ ππνδειώλεη ηε δπλαηόηεηα
έθθξαζεο βίαο θαη ε ζσκαηηθή βιάβε αληηθαηνπηξίδεη ηε πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 3)
ππεξάζπηζε ηεο βίαο: ε κεηαβιεηή απηή είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν κέηξν ηεο έληαζεο θαζώο
ππνδειώλεη ηε δηάζεζε ησλ δηακαξηπξόκελσλ λα πξνβνύλ ζε αθξαίεο ελέξγεηεο ώζηε

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο. Η ζρέζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ απηώλ
θαη ηνπ δείθηε καο είλαη ζεηηθή, έηζη, πξνθύπηεη πσο θαζώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ
αηόκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία δηαδήισζε ηόζν απμάλεηαη θαη ε έληαζε απηήο.
Αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη κε ηηο άιιεο δύν κεηαβιεηέο θαη όζν ν δείθηεο απηόο
κεγαιώλεη ηόζν πην έληνλε ραξαθηεξίδεηαη ε καδηθή έθθξαζε.
Event rooted in class-based conflict
Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί έλα πνιηηηθό
κήλπκα λα πεξάζεη. Όηαλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο δηαρσξίδνληαη από αληηθξνπόκελα
ζπκθέξνληα ε ηαμηθή ζύγθξνπζε μεθηλά. Ο δείθηεο απηόο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε
3

Οι μεταβλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθ καταςκευι του δείκτθ ζχουν τυποποιθκεί (μζςοσ 0 και τυπικι
απόκλιςθ 1) για να είναι περιςςότερο ςυγκρίςιμοι οι δείκτεσ. Η μικρότερθ αξία, λοιπόν, που μπορεί
να ζχει ο δείκτθσ είναι 1. Από εκεί και πζρα με κάκε αλλαγι ςτισ τιμζσ των μεταβλθτών προκφπτει
δθμιουργεί
κλιμακωτζσ
αλλαγζσ
ςτθν
αξία
του.
Αναλυτικότερα
http://www.clinecenter.illinois.edu/research/publications/SPEED-Gauging_the_Intensity_of_Civil_Unrest.pdf
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πόζα πεξηζηαηηθά αθνξνύλ απνθιεηζηηθά πεξηπηώζεηο ηαμηθήο ζύγθξνπζεο θαη θαηά πόζν
απηά κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκία αιιά θαη λα επεξεαζηνύλ από δείθηεο όπσο
απηόο ηεο αληζόηεηαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθή ε κειέηε ελόο ηέηνηνπ δείθηε γηαηί ε θύζε ησλ
ζπγθξνύζεσλ απηώλ είλαη ηέηνηα ώζηε επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θαηά
ζπλέπεηα ηε κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο. Η ύπαξμε, ινηπόλ, ησλ ηαμηθώλ ζπγθξνύζεσλ θαη ε
έθθξαζή ηνπο κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κίαο ρώξαο θαη απηόο ν
δείθηεο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ύπαξμε θαη ηε κνξθή απηήο ηεο
ζρέζεο.
3.2.3 Ανεξάπηηηερ μεηαβληηέρ
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε κηα ηζρπξή νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνύκε
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο σο έιεγρν ησλ εθηηκώκελσλ εμηζώζεσλ. Οη επηινγέο ησλ
κεηαβιεηώλ έγηλαλ έηζη ώζηε λα ζπκθσλνύλ κε ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ είδε ππάξρνπλ
πάλσ ζηε κεγέζπλζε, ηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο αλαηαξαρέο
(Alesina and Perotti (1996) , Barro (1998, 2000), Desmet et al (2009,2010), Mankiw, Romer,
θαη Weil (1992)).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ειέγρνπκε γηα ην ζπλνιηθό επίπεδν παξαγσγηθόηεηαο θαη πινύηνπ ηεο
νηθνλνκίαο θάζε ρώξαο ρξεζηκνπνηώληαο ην πξαγκαηηθό θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ απηήο (GDP per
capita). Τα ζηνηρεία γηα ηε κεηαβιεηή απηή πξνέξρνληαη από ηε βάζε ηεο Παγθόζκηαο
Τξάπεδαο κε ηνπο δείθηεο παγθόζκηαο αλάπηπμεο (WDI) (2010). Δπίζεο ειέγρνπκε γηα ηηο νη
θπβεξλεηηθέο δαπάλεο, κε ην δείθηε ηνπ πνζνζηνύ ηεο θπβεξλεηηθήο θαηαλάισζεο (Share of
government consumption). Κάπνηεο εκπεηξηθέο κειέηεο (cross-country) όπσο DeLong θαη
Summers (1991) θαη Mankiw, Romer, θαη Weil (1992) έρνπλ δείμεη ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ
επελδύζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ν δείθηεο απηόο ζεσξείηε ζεκαληηθό κέηξν γηα
έλα κνληέιν νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (Barro (1998)). Γηα λα ειέγμνπκε ηε ζρέζε απηή
ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ δείθηε επέλδπζεο (Investment) από ηε βάζε Penn World Table γηα ηελ
πεξίνδν 2000-2010. Δπηπιένλ, ειέγρνπκε γηα ηελ ύπαξμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ζε επίπεδν
ρώξαο ρξεζηκνπνηώληαο δείθηεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ
κε κία παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ζε κία νηθνλνκία. Απηόο ν δείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη σο
ελαιιαθηηθόο γηα ην εξγαηηθό δπλακηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο θαζνξηζηηθόο
παξάγνληαο ηεο κεγέζπλζεο (Kneller et al. (1999), Folster and Henrekson (2001)θ.α.),
πεξηιακβάλεη ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο απηναπαζρνινύκελνο, ηα κε ακεηβόκελα κέιε κίαο
νηθνγέλεηαο ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη νηθνλνκηθά αιιά θαη ηνπο καζεηεπόκελνπο
(Number of persons engaged), επίζεο από ηε βάζε Penn World Table γηα ηελ πεξίνδν 20002010. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύκε ην πξνζδόθηκν δσήο (Life expectancy) θαη ηνλ ζπλνιηθό
πιεζπζκό (Population) από ηελ Παγθόζκηα Τξάπεδα (WDI (2011)) γηα ηελ πεξίνδν 20002004 όπνπ αλακέλνπκε λα επηδξά ζηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε
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ππάξρεη ηζρπξή έλδεημε από ηελ βηβιηνγξαθία πνπ κειεηά ηνπο παξάγνληεο ηεο ηξνκνθξαηίαο
(Gassebner and Luechinger, 2011; Krieger θαη Meierrieks, 2011), πσο ν πιεζπζκόο κηαο
ρώξαο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ ύπαξμε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζπκάησλ θαη πηζαλώλ
ηξνκνθξαηώλ. Αθόκε, κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζηαζεξόηεηα
κηαο ρώξαο απνηεινύλ νη κεηαβιεηέο ζξεζθεπηηθήο θιηκάθσζεο (Religion)

ε νπνία

θαζνξίδεη ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αλήθεη ζηηο ηξείο πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλεο
ζξεζθείεο θαη νη εζλν-γισζζνινγηθέο κεηαβιεηέο, Language θαη Ethnic, νη νπνίεο
δηακνξθώλνληαη από ην εζληθό θαη γισζζηθό πξνθίι ησλ αηόκσλ ζύκθσλα κε ηνπο Alesina
et al. (2003). Ο Fearon (2003) ηνλίδεη πσο νη εζλν-γισζζνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ θύξην ιόγν
ζηελ εξκελεία ησλ εζληθώλ αλαηαξαρώλ. Δπηπιένλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ Desmet et
al (2009,2010), νη γισζζνινγηθέο δηαθνξέο είλαη ζεκαληηθό κέξνο ηεο εμήγεζεο ηεο
ζύλζεζεο κηα θνηλσλίαο. Τν αλζξώπηλν θεθάιαην κε βάζε ηνλ Barro(1998) επεξεάδεη
ζεκαληηθά θαη ζεηηθά ηε κεγέζπλζε. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ δείθηε ησλ ρξόλσλ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Years
of Schooling) κε βάζε ηνπο Barro and Lee (2013). Τέινο, ρξεζηκνπνηνύκε ςεπδνκεηαβιεηέο
γηα ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ώζηε λα ιάβνπκε ππόςε καο ηα δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παγθόζκηνπ δείγκαηόο καο.4

4

East Asia (Asiae), Asia and Middle Africa (asiamafr), Sub-Sahara Africa (subafr), Asia (asias), Europe and central Asia
(eurasiac).
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4. Δμπειπικά Αποηελέζμαηα
4.1 Δπίδπαζη ηηρ οικονομικήρ ανιζόηηηαρ ζηιρ κοινωνικέρ αναηαπασέρ.
Ξεθηλάκε εθηηκώληαο ηελ εμίζσζε (1) πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα
δεδνκέλα θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αλαιύζακε. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 1.
Σηηο ζηήιεο (1) έσο (6), ηνπ πίλαθα 2, εθηηκάηαη ε επίδξαζε ηνπ δείθηε νηθνλνκηθήο
αληζόηεηαο Gini (ζπκβνιίδεηαη κε Inequality) ζηνπο ηξείο δηαθνξεηηθνύο δείθηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο κε δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ώζηε λα
εμαζθαιίζνπκε ηελ θαιύηεξε δπλαηή νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη
ειέγρνληαο ηαπηόρξνλα γηα δηαθνξεηηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (GDP per capita 2000,
Population, Language, Ethnic, Religion, Life expectancy). Όιεο νη εθηηκήζεηο έρνπλ γίλεη κε
αλζεθηηθά ηππηθά ζθάικαηα θαη πεξηιακβάλνπλ γεσγξαθηθέο ςεπδνκεηαβιεηέο. Τν ζύλνιν
απηώλ απνηειείηαη από ηηο Sub-Sahara Africa (subafr), Europe and central Asia (eurasiac) θαη
South Asia (asias). Από ηελ ζηήιε (1) έσο (3) βιέπνπκε ηξείο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα
ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηνλ δείθηε Number of initiators. Ο δείθηεο
Inequality δείρλεη λα ζπλδέεηαη ζεηηθά θαη κε ηδηαίηεξα ηζρπξό ζπληειεζηή κε ηνλ αξηζκό ηνλ
ππνθηλεηώλ (Number of initiators) θαη παξακέλεη ζεκαληηθόο θαη ζηηο ηξείο δηαθνξεηηθέο
εθηηκήζεηο ησλ ηξηώλ πξώησλ ζηειώλ ηνπ πίλαθα 1 Τν απνηέιεζκα απηό ππνδεηθλύεη κία
ζεηηθή ζρέζε ηνπ δείθηε ηεο αληζόηεηαο θαη εθείλνπ πνπ θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έλαξμε ή ηελ εθηέιεζε ελόο πεξηζηαηηθνύ. Ο
δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη θαη λα επεξεάδεη κε ηνλ ίδην
ζρεδόλ ηξόπν θαη ηνλ δείθηε Intensity of mass expression, ν νπνίνο αθνξά ηελ έληαζε ηεο
έθθξαζεο ησλ καδηθώλ εθδειώζεσλ αξρηθά αξηζκεηηθά θαη έπεηηα πνηνηηθά, ζηηο ζηήιεο (4)
έσο (6) ηνπ πίλαθα 1. Δξκελεύνληαο ηα απνηειέζκαηα απηά, κπνξνύκε λα πνύκε πσο ηόζν ν
αξηζκόο ησλ ππνθηλεηώλ όζν θαη ε αξηζκεηηθή δπλακηθή αιιά θαη ε ύπαξμε βίαο ζε
εθδειώζεηο όπσο πνξείεο, δηακαξηπξίεο, επηζέζεηο θ.α. επεξεάδνληαη θαη πην ζπγθεθξηκέλα
απμάλνληαη θαζώο ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα απμάλεηαη.
Δζηηάδνληαο ηώξα ζηηο ηξείο ηειεπηαίεο ζηήιεο (7) έσο (9), ηνπ πίλαθα 1 (Table 1),
παξαηεξνύκε κηα ηδηαίηεξα ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε (Inequality) θαη ηελ
εμαξηεκέλε (Event rooted in class-based conflict) κεηαβιεηή ησλ εθηηκήζεσλ καο, όπνπ
παξακέλεη ην ίδην δπλαηή θαη ζηελ πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλε εθηίκεζε ηεο ζηήιεο (9). Δδώ
νη δύν δείθηεο ζπλδένληαη κε έλαλ ζεηηθό ζπληειεζηή πνπ παξακέλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο
ζην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 99 ηνηο εθαηό. Έηζη κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε ηελ ζρέζε σο
εμήο: κία αύμεζε ηνπ δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο, δειαδή κία αύμεζε ηεο δηαθνξάο
ησλ θαζαξώλ εηζνδεκάησλ κεηαμύ θησρώλ θαη πινπζίσλ, κπνξεί λα πξνμελήζεη αύμεζε ησλ
πεξηζηαηηθώλ ή εθδειώζεσλ πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζέκαηα ηαμηθώλ ζπγθξνύζεσλ. Τα
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απνηειέζκαηα ησλ ζηειώλ ηνπ πίλαθα ζπκθσλνύλ κε απηά ησλ Alesina and Perotti (1996) νη
νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ δείθηε θνηλσληθνπνιηηηθήο αζηάζεηαο, πνπ βαζίδεηαη ζε έλα
ζύλνιν βαζηθώλ παξαγόλησλ ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο αζηάζεηαο. Αλαιύνληαο, ινηπόλ,
cross-section δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν 1960-1985 θαη 71 ζπλνιηθά ρώξεο βξίζθνπλ πσο ε
νηθνλνκηθή αληζόηεηα πξνθαιεί θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα.
Σε ό,ηη αθνξά ηηο ππόινηπεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
εμεηδίθεπζε ηνπ κνληέινπ καο παξαηεξνύκε πσο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ έρεη ζεηηθό θαη
ηδηαίηεξα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζπληειεζηή ζε όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο,
ππνδειώλνληαο

πσο νη πινπζηόηεξεο ρώξεο ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο θνηλσληθέο

αλαηαξαρέο. Η κεηαβιεηή population, πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό κηαο ρώξαο,
εκθαλίδεηαη λα ζπλδέεηαη, κε ζεηηθό θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ηξόπν ηόζν κε ηνπο δείθηεο
ηεο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο πνπ κεηξνύλ αξηζκεηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δηάθνξσλ πεξηζηαηηθώλ (Number of initiators, Intensity of mass expression) όζν θαη κε ηνλ
δείθηε πνπ εμεηάδεη κία πην ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ησλ εθδειώζεσλ απηώλ, εθείλσλ πνπ
αθνξνύλ ηαμηθέο ζπγθξνύζεηο (Event rooted in class-based conflict) ζε όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο
εθηηκήζεηο. Απηή ε ζεηηθή ζρέζε ηνπ πιεζπζκνύ θαηαγξάθεηαη ζε θάζε εκπεηξηθή κειέηε σο
παξάγνληαο ηξνκνθξαηίαο (δεο ηελ θξηηηθή από Gassebner and Luechinger, 2011; Krieger
and Meierrieks, 2011) όπνπ θαίλεηαη πσο ζε ρώξεο κε κεγαιύηεξν πιεζπζκό είλαη
πεξηζζόηεξν πηζαλό λα πξνθύςνπλ ηξνκνθξάηεο ή ζύκαηα ηξνκνθξαηίαο. Με ηνλ ίδην ηξόπν
δείρλεη λα ζπλδέεηαη θαη ην πξνζδόθηκν δσήο κε ηνπο δείθηεο ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ
(ζηήιεο (3) θαη (6)). Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνύκε λα πνύκε πσο νη ρώξεο κε κεγαιύηεξν
πξνζδόθηκν δσήο ηείλνπλ λα είλαη θνηλσληθά πεξηζζόηεξν αζηαζείο. Μηα αληίζηξνθε ζρέζε
θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή απηή θαη ηνλ δείθηε ησλ θνηλσληθώλ
ζπγθξνύζεσλ, ζηελ ζηήιε (9), (Event rooted in class-based conflict) αιιά δελ
επηβεβαηώλεηαη θάπνην ζηαηηζηηθά ηζρπξό απνηέιεζκα από ηελ εκπεηξηθή καο κειέηε. Τέινο
γηα ηηο κεηαβιεηέο Language, Ethnic θαη Religion (ζηήιεο (3) , (6) θαη (9)), κε εμαίξεζε ηελ
κεηαβιεηή Language ζηελ ζηήιε (9) ηνπ πίλαθα 1 (Table 1) όπνπ δείρλεη πσο νη ρώξεο κε
κεγαιύηεξεο γισζζνινγηθέο δηαθνξέο ηείλνπλ λα έρνπλ ιηγόηεξεο αλαηαξαρέο πνπ αθνξνύλ
ηαμηθέο δηαθνξέο, ε εκπεηξηθή καο κειέηε δελ εμαζθαιίδεη ζηαηηζηηθά ηζρπξά απνηειέζκαηα
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηώλ κε ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο.

4.2 Δπίδπαζη ηηρ οικονομικήρ ανιζόηηηαρ ζηιρ κοινωνικέρ αναηαπασέρ:
Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ.
Σηνπο πίλαθεο 2 θαη 3 ειέγρνπκε ηελ ηζρύ ησλ βαζηθώλ καο απνηειεζκάησλ εξεπλώληαο ηελ
επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ρξεζηκνπνηώληαο
ελαιιαθηηθνύο δείθηεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο αιιά θαη εθαξκόδνληαο
δηαθνξεηηθέο ηερληθέο εθηίκεζεο.
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Σηνλ πίλαθα 2 επαλεθηηκνύκε ηε βαζηθή καο ζπλάξηεζε ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά
κέηξα γηα ηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα. Πην Σπγθεθξηκέλα, ζηηο ηξείο πξώηεο ζηήιεο (1)-(3)
ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ζπληειεζηή Gini –πξν θόξσλ θαη κεηαβηβάζεσλ-Solt (2009)
(ζεκεηώλεηαη σο GiniSolt_market) θαη ζηηο ζηήιεο (4)-(6) ηνλ ζπληειεζηή Gini ησλ
Deininger and Squire (1996) (ζεκεηώλεηαη σο Gini_DS).
Καη ζηνλ πίλαθα 2 όια ηα ελαιιαθηηθά κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο παξνπζηάδνπλ
ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζύλδεζε κε ηνπο δείθηεο ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ.
Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα βαζηθά εκπεηξηθά καο απνηειέζκαηα παξακέλνπλ ηζρπξά
θαη κε δηαθνξεηηθά κέηξα νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο. Με άιια ιόγηα, νη ρώξεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή αληζόηεηα ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ
κεγαιύηεξε θνηλσληθή αζηάζεηα. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο ππόινηπεο επεμεγεκαηηθέο
κεηαβιεηέο πνπ ζε κεγάιν πνζνζηό ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηά ηνπο δηαηεξείηαη αλέπαθε.
Σηνλ πίλαθα 3 ειέγρνπκε πεξεηαίξσ ηνλ βαζκό ηζρύο ησλ βαζηθώλ καο απνηειεζκάησλ,
εμεηάδνληαο πόηε ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο
επηβηώλεη θάησ από ελαιιαθηηθέο ηερληθέο εθηίκεζεο. Έηζη, ζηηο ζηήιεο (1)-(3)
επαλαιακβάλνπκε ηελ βαζηθή καο εθηίκεζε δηαηεξώληαο σο έρεη ην ζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ
καο αθαηξώληαο απνθιεηζηηθά ηηο γεσγξαθηθέο ςεπδνκεηαβιεηέο. Μπνξεί εύθνια λα
δηαπηζησζεί πσο ηα εκπεηξηθά καο επξήκαηα παξακέλνπλ πνηνηηθά αλέπαθα.
Σηηο απόκελεο ηξείο ζηήιεο (4)-(6), ηνπ πίλαθα 3 εμεηάδνπκε ηελ ηζρύ ησλ απνηειεζκάησλ,
απηή ηε θνξά, ειέγρνληαο ηε πεξίπησζε πνπ εθείλα νδεγνύληαη από αθξαίεο παξαηεξήζεηο
(Outliers) κηαο θαη ην δείγκα είλαη παγθόζκην θαη άξα νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ζην
δείγκα απηό είλαη ζεκαληηθέο θαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηέηνησλ, αθξαίσλ ηηκώλ, ζην
δείγκα καο κεγάιε. Οη αθξαίεο απηέο ηηκέο, ινηπόλ, ή Outliers απνηεινύλ παξαηεξήζεηο πνπ
βξίζθνληαη πνιύ καθξηά από εθείλεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ ηειηθή ζρέζε
κεηαμύ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ηελ θαζνξίδνπλ (Barnett and
Lewis, 1994; De Haan and Ferreira, 2007). Η ζπλεζέζηεξε πξαθηηθή ώζηε λα θαηαθέξνπκε
λα απνκνλώζνπκε ηηο αθξαίεο απηέο ηηκέο είλαη ν εληνπηζκόο ηνπ ζηα θαηάινηπα ηεο
εθηίκεζεο ηνπ απινύ γξακκηθνύ ππνδείγκαηνο παιηλδξόκεζεο κε ηελ Μέζνδν Διαρίζησλ
Τεηξαγώλσλ(OLS) θαη ε αθαίξεζή ηνπο. Τα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο ζηήιεο (6), ηνπ
πίλαθα 2, παξακέλνπλ ζηαηηζηηθά ηζρπξά. Σηηο ζηήιεο (4) θαη (5) όπσο θαίλεηαη ηα
απνηειέζκαηα λα δηαηεξνύλ ηελ ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ αιιά δελ έρνπκε
ηα ίδηα ηζρπξά απνηειέζκαηα κε πξηλ. Τα απνηειέζκαηα ησλ δύν απηώλ ζηειώλ δείρλνπλ πσο
ε ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε αληζόηεηα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο αλάκεζα ζε νκάδεο ρσξώλ,
κηαο θαη ην δείγκα καο είλαη παγθόζκην, θαη απηό κπνξεί λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ επίδξαζε θαη
ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Οη αθξαίεο ινηπόλ ηηκέο θαίλεηαη
λα ηζρπξνπνηνύλ ηελ επίδξαζε ζηηο κεηαβιεηέο ηεο θνηλσληθήο αληζόηεηαο πνπ κεηξνύλ
θπξίσο ηελ δπλακηθή θαη ηελ έληαζε ησλ πεξηζηαηηθώλ.
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Πίνακαρ 1: The effect of income inequality on social unrest

Inequality
GDP per capita
2000
Population

(1)
Number
of
initiators

(2)
Number
of
initiators

(3)
Number
of
initiators

(4)
Intensity of
mass
Expression

(5)
Intensity of
mass
Expression

(6)
Intensity of
mass
Expression

(7)
Event rooted
in classbased
conflict

(8)
Event rooted
in classbased
conflict

(9)
Event rooted
in classbased
conflict

3641.7**
(2.37)
3.238**
(1.99)

3617.0**
(2.35)
3.184**
(2.00)

3770.3**
(2.14)
2.563**
(1.81)

0.222**
(2.26)
0.000203*
(1.83)

0.221**
(2.22)
0.000205*
(1.85)

0.240**
(2.06)
0.000156*
(1.66)

0.0207***
(2.65)
0.0000117***
(2.95)

0.0203***
(2.63)
0.0000112***
(2.96)

0.0181**
(2.46)
0.0000156***
(2.98)

35326.1***
(2.63)

36157.4***
(2.62)
-37553.0
(-1.48)

2.443***
(3.83)

2.502***
(3.81)
-1.690
(-1.10)

0.360***
(4.76)
-0.276
(-1.47)

Yes
130
0.131

Yes
134
0.154

Yes
130
0.157

2.395***
(3.69)
-0.844
(-0.29)
-0.409
(-0.11)
1.206
(0.63)
0.153*
(1.79)
Yes
129
0.147

0.355***
(4.70)

Yes
134
0.130

35089.1**
(2.59)
-37079.9
(-0.96)
17164.6
(0.32)
367.7
(0.01)
2258.1*
(1.73)
Yes
129
0.117

Yes
134
0.219

Yes
130
0.228

0.372***
(4.81)
-0.577**
(-2.27)
0.490
(1.58)
0.0109
(0.06)
-0.00721
(-0.66)
Yes
129
0.227

Language
Ethnic
Religion
Life expectancy
Regional dummies

Observations
R-squared

Notes: 1). t-statistics are reported below the estimated coefficient. 2). *,**,*** denote statistical significance at 10%, 5%, 1%
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Έρνληαο αλαθεξζεί ήδε ζηελ πηζαλόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληίζηξνθεο αηηηόηεηαο
(reverse causality) κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ ζηηο
ζηήιεο (7)-(9) ηνπ πίλαθα 3 (Table 3) πξνζπαζνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ην πξόβιεκα απηό
ρξεζηκνπνηώληαο

βνεζεηηθέο

κεηαβιεηέο

(instrumental

variables).

Γύν

πξνθαλείο

κεηαβιεηέο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο βνεζεηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα
είλαη: (i) the primary θαη (ii) the secondary gross school enrolment ratios (από ηελ Παγθόζκηα
Τξάπεδα), δειαδή ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ επίζεκα βξίζθεηαη ζε ειηθία
εθπαίδεπζεο.5 Η εθπαίδεπζε αλακέλεηαη λα επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα
(Psacharopoulos and Woodhall, 1985). Μία επηπιένλ κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο βνεζεηηθή είλαη ε κεηαβιεηή corruption.Οη Gupta et al. (2002) θαη
Atkinson (1997) βξίζθνπλ πσο ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ
δηαθζνξά6
Τα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηηο ζηήιεο (7)-(9) θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκαη
είλαη ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ζε δύν ζηάδηα (Two-Stage Least Squares (2SLS)) κε
γεσγξαθηθέο ςεπδνκεηαβιεηέο θαη αλζεθηηθά ηππηθά ζθάικαηα. Τα απνηειέζκαηα πνπ
πξώηνπ ζηαδίνπ, δελ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 3, ππνζηεξίδνπλ πσο νη βνεζεηηθέο
κεηαβιεηέο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα. Η θαηαιιειόηεηα
ησλ βνεζεηηθώλ κεηαβιεηώλ επηβεβαηώλεηαη ην ηεζη ππεξ-ηαπηνπνίεζεο Hansen J.7 Από ηνλ
πίλαθα 3, ζηήιεο ((7)-(9)), κπνξνύκε εύθνια λα δνύκε πσο ηα εκπεηξηθά καο απνηειέζκαηα
παξακέλνπλ αλέπαθα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα ζπλδέεηαη κε ζεηηθό θαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ηξόπν θαη κε ηνπο ηξείο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
κειεηήζνπκε ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Όζνλ αθνξά ηηο ππόινηπεο επεμεγεκαηηθέο
κεηαβιεηέο, ηα απνηειέζκαηα παξακέλνπλ όκνηα κε απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο
πξνεγνύκελνπο πίλαθεο.

4.3 Δπίδπαζη κοινωνικών αναηαπασών ζηην οικονομική μεγέθςνζη.
Έρνληαο εμαζθαιίζεη κία ηζρπξή νηθνλνκεηξηθά ζρέζε κεηαμύ νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη
θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ, ζπλερίδνπκε πξνζπαζώληαο θαζνξίζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ
θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εθηηκώληαο ηελ εμίζσζε (2) πνπ
παξνπζηάζακε παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα θαη ηε κεζνδνινγία πνπ
αλαιύζακε. Σηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα, ινηπόλ, πξνζπαζνύκε λα απνδείμνπκε κηα ζρέζε κε
αξλεηηθό πξόζεκν κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Έλα
ηέηνην απνηέιεζκα παξέρεη εκπεηξηθή ζηήξημε ζηε ζεσξεηηθή ππόζεζε ησλ Perotti (1996) θαη
5

Γηα έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα δείηε Psacharopoulos and Woodhall (1985, pp. 264–70) θαη
Ram (1989). Becker and Chiswick (1966) όπνπ δείρλνπλ πσο, κεηαμύ πεξηνρώλ ζηηο Η.Π.Α., ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα ζπζρεηίδεηαη κε αξλεηηθό
ηξόπν κε ην κέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ο Chiswick (1971) ππνζηεξίδεη πσο ε εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα απμάλεη θαζώο απμάλεη ε αληζόηεηα ζηελ
εθπαίδεπζε. Οη Gregorio and Lee (2002) ππνζηεξίδνπλ πσο ε εηζνδεκαηηθή δηαλνκή ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ κέζν όξν ησλ ρξόλσλ εθπαίδεπζεο
ησλ αηόκσλ. Μεηαμύ άιισλ, εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ βξίζθνπλ πσο ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο είλαη
νη Ram (1990), Park (1996) θαη Thomas et al. (2003).
6
Η διαφκορά ςυνδζεται κετικά με τθν οικονομικι ανιςότθτα ςφμφωνα με Gupta et al. 2002; Brempong 2002; Brempong and Camacho 2006;
Dincer and Gunlap (2012) θαη κε βάζε ηνπο Andres and Ramlogan-Dobson (2011) ε ζύλδεζε απηή γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό πξόζεκν.
7
Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζε όηη αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δείηε Baum et al. (2007).
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Πίνακαρ 2: The effect of income inequality on social unrest

Inequality
GDP per capita
2000
Population
Language
Ethnic
Religion
Life expectancy
Regional dummies

Observations
R-squared

(1)
Number
of
initiators

(2)
Number
of
initiators

(3)
Intensity of
mass
Expression

(4)
Intensity of
mass
Expression

(5)
Event rooted in
class-based
conflict

(6)
Event rooted in
class-based
conflict

2300.6**
(1.98)
1.631
(1.45)

2934.6**
(2.31)
2.506*
(1.96)

0.154**
(2.03)
0.0000961
(1.29)

0.172**
(2.62)
0.000154*
(1.85)

0.0181***
(2.72)
0.0000101**
(2.43)

0.0224***
(3.71)
0.0000180***
(3.65)

36281.4**
(2.59)
-49358.7
(-1.28)
40124.1
(0.80)
-1302.7
(-0.05)
1774.3
(1.58)
Yes
129
0.086

48165.5***
(2.61)
-39227.4
(-1.01)
23489.3
(0.43)
-2436.0
(-0.08)
1430.3
(1.02)
Yes
121
0.116

2.476***
(3.70)
-1.594
(-0.57)
1.043
(0.30)
1.094
(0.58)
0.123
(1.65)
Yes
129
0.116

2.803***
(3.24)
-1.273
(-0.43)
0.351
(0.09)
0.975
(0.47)
(0.47)
(1.17)
Yes
121
0.125

0.383***
(5.02)
-0.607
(-2.38)
0.594*
(1.93)
-0.00218
(-0.01)
-0.00840
(-0.74)
Yes
129
0.230

0.453***
(5.79)
-0.546**
(-2.19)
0.562**
(1.98)
-0.0795
(-0.38)
-0.0153
(-1.18)
Yes
121
0.253

Notes: 1). t-statistics are reported below the estimated coefficient. 2). *,**,*** denote statistical significance at 10%, 5%, 1%

Πίνακαρ 3: The effect of income inequality on social unrest
(1)
Number
of
initiators

(2)
Intensity of
mass
Expression

(3)
Event
rooted in
class-based
conflict

(4)
Number
of
initiators

(5)
Intensity of
mass
Expression

(6)
Event
rooted in
class-based
conflict

(7)
Number
of
initiators

(8)
Intensity of
mass
Expression

(9)
Event
rooted in
class-based
conflict

Inequality

2686.0*
(1.73)

0.210*
(1.75)

0.0145***
(2.87)

1218.575
(1.57)

0.0901945
(1.62)

0.0194198***
(2.66)

3764.5*
(1.69)

0.254**
(2.29)

0.0522**
(2.35)

GDP per
capita 2000

2.778*
(1.84)

0.000167*
(1.81)

0.0000119**
(2.43)

0.3432591
(0.92)

0.0000313
(1.01)

0.0000187***
(3.31)

2.552*
(1.75)

0.000167*
(1.74)

0.000022***
(2.83)

Population

37073.2***
(2.71)

2.362***
(3.73)

0.396***
(5.91)

1.881816***
(3.70)

0.3577597***
(4.43)

40769.2**
(2.45)

2.688***
(3.55)

0.457***
(5.28)

Language

-30024.8
(-0.78)

-0.889
(-0.30)

-0.513*
(-1.76)

17800.21**
*
(2.69)
-43399.98
(-1.61)

-1.746669
(-0.90)

-0.42132
(-1.65)

-41879.5
(-1.14)

-0.903
(-0.33)

-0.468*
(-1.80)

Ethnic

11154.3
(0.22)
-1117.4
(-0.04)
1135.1
(1.40)

-0.432
(-0.12)
1.272
(0.67)
0.121**
(2.05)

0.415
(1.39)
-0.0492
(-0.21)
0.00128
(0.15)

64943.7*
(1.81)
-2852.072
(-0.19)
1544.871
(1.38)

2.651988
(1.24)
0.2770576
(0.23)
0.1366705
(1.58)

0.3689833
(1.34)
0.022368
(0.12)
-0.0143612
(-1.14)

26182.4
(0.45)
4933.5
(0.16)
3956.9**
(1.96)

-0.476
(-0.12)
1.959
(0.91)
0.250**
(2.15)

0.118
(0.29)
0.156
(0.73)
0.000325
(0.02)

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

129
0.121

129
0.164

129
0.223

118

118

118

109
0.149
3.28061
(0.1939)

109
0.130
2.3027
(0.3162)

Religion
Life
expectancy
Regional
dummies

109
0.119
3.41632
Hansen J
(0.1812)
Notes: 1). t-statistics are reported below the estimated coefficient. 2). *,**,*** denote statistical significance at 10%, 5%,1%

Observations
R-squared
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Barro (2000) γηα ην „„political economy channel‟‟ (ή „„political mechanism channel‟‟) κέζσ
ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.8
Τν επηρείξεκα ιεηηνπξγεί σο εμήο: ε αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο νδεγεί ηα άηνκα ζε
ελέξγεηεο πνπ ππξνδνηνύλ ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα, όπσο βίαηεο δηαδειώζεηο,
δνινθνλίεο θαη ρηππήκαηα (Alesina and Perotti (1996), Gupta (1990), Hibbs (1973), Venieris
and Gupta (1983, 1986)). Έηζη, ε θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα απνζαξξύλεη ηελ επέλδπζε,
ιόγσ ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ πξνθαιεί ηόζν ζην πνιηηηθό όζν θαη ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ
κίαο ρώξαο, κε άκεζν αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθόηεηα. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη
ζηνλ πίλαθα 4.
Σηηο ζηήιεο (1) έσο (2), ηνπ πίλαθα 1, εθηηκάηαη ε επίδξαζε ηνπ δείθηε Number of initiators
ζηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ησλ ρσξώλ εμαζθαιίδνληαο ηζρπξή νηθνλνκεηξηθή
αλάιπζε ειέγρνληαο ηαπηόρξνλα γηα επηπιένλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (GDP per capita,
Number of persons engaged, Investment ratio, Share of government consumption, Years of
schooling). Όιεο νη εθηηκήζεηο έρνπλ γίλεη κε αλζεθηηθά ηππηθά ζθάικαηα θαη πεξηιακβάλνπλ
γεσγξαθηθέο ςεπδνκεηαβιεηέο. Τν ζύλνιν απηώλ απνηειείηαη από ηηο East Asia (asiae), Asia
and Middle Africa (asiamafr), Sub-Sahara Africa (subafr) θαη South Asia (asias). Ο δείθηεο
Number of initiators δείρλεη λα ζπλδέεηαη αξλεηηθά θαη κε ηδηαίηεξα ηζρπξό ζπληειεζηή κε
ηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ν νπνίνο παξακέλεη ζεκαληηθόο θαη ζηηο δύν
δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ δύν πξώησλ ζηειώλ ηνπ πίλαθα 4.Τν απνηέιεζκα απηό
ππνδεηθλύεη κία αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αύμεζεο ηνπ δείθηε, πνπ θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έλαξμε ή ηελ εθηέιεζε ελόο
πεξηζηαηηθνύ ζηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Η ζρέζε πνπ πξνθύπηεη θαίλεηαη λα
ζπκθσλεί κε ηηο ππόινηπεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ
θνηλσληθνπνιηηηθώλ αλαηαξαρώλ ζηνλ ξπζκό κεγέζπλζεο όπσο ησλ Barro(1991) θαη Knack
θαη Keefer(1993) όπνπ βξίζθνπλ πσο ε θνηλσληθνπνιηηηθή αζηάζεηα πνπ κεηξάηε από ηνλ
αξηζκό ησλ επαλαζηάζεσλ, ησλ πξαμηθνπεκάησλ θαη ησλ δνινθνληώλ επεξεάδεη αξλεηηθά
ηνλ ξπζκό κεγέζπλζεο. Σηηο ζηήιεο (3)-(4) θαη (5)-(6) βιέπνπκε ηε ζρέζε ησλ άιισλ δύν
δεηθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα κεηξήζνπκε ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ζηε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Intensity of mass Expression θαη Event rooted in class-based conflict
αληίζηνηρα. Η ζρέζε θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο παξακέλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ε
ζύλδεζε κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη αξλεηηθή ζε όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο.
Αύηε ε αξλεηηθή ζρέζε ππνδεηθλύεη κία αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δείθηε πνπ θαηαγξάθεη ηελ
8

Η πηζαλή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζην καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, όπσο απηό αληαλαθιά ζηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ζηηο
επελδύζεηο, έρεη παξνπζηαζηεί ζε έλαλ κεγάιν αξηζκό ζεσξεηηθώλ θαη εκπεηξηθώλ εξγαζηώλ. κεγάιν κέξνο ηεο ζεσξεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνηείλνπλ πσο ε
νηθνλνκηθή αληζόηεηα έρνπλ κηα θαζαξά αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (βιέπε Alesina and Rodrik, 1994; Persson and Tabellini, 1994a). Με
βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, ε αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζε κία νηθνλνκία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη: i) ζε κεγαιύηεξν επίπεδν θνηλσληθνπνιηηηθήο
αζηάζεηαο (ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαβάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο), ii) ζε αύμεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλαδηαλνκήο θαη ηεο θνξνινγίαο θαη
iii) ζε κηθξόηεξε επέλδπζε ζην αλζξώπηλν θεθάιαην (δεδνκέλσλ ησλ αηειεηώλ ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ). Όια απηά έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνύ
επέλδπζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Αληίζεηα, έρνπλ αλαπηπρζεί ζεσξίεο (βιέπε Saint-Paul and Verdoer, 1993; Galor and Tsiddon, 1997) όπνπ
πξνηείλνπλ κία ζεηηθή ρέζε κεηαμύ αληζόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.
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έληαζε ησλ καδηθώλ δηαδειώζεσλ (Intensity of mass Expression) θαη απηνύ πνπ θαηαγξάθεη
ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηαμηθή ζύγθξνπζε (Event rooted in class-based
conflict) κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.
Όζνλ αθνξά ηηο ππόινηπεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
εμεηδίθεπζε ηνπ κνληέινπ καο παξαηεξνύκε πσο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ έρεη αξλεηηθό θαη
ηδηαίηεξα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ζπληειεζηή θαη ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο,
ππνδειώλνληαο πσο νη πινπζηόηεξεο ρώξεο ηείλνπλ λα έρνπλ κηθξόηεξν ξπζκό κεγέζπλζεο
από ηηο θησρόηεξεο (Sala-i-Martin (1996), Barro(1991)). Η κεηαβιεηή Number of persons
engaged πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο ζηήιεο (1) έσο (6) ηνπ πίλαθα ζπλδέεηαη κε ηνλ ξπζκό
κεγέζπλζεο κε έλαλ ζεηηθό θαη ζηαηηζηηθό ζεκαληηθό ζπληειεζηή ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο
99 ηνηο εθαηό. Η κεηαβιεηή Investment γηα ηηο επελδύζεηο πνπ βιέπνπκε ζηηο ζηήιεο (2) θαη
(4) καο δείρλεη πσο ην επίπεδν ηνλ επελδύζεσλ έρεη έλαλ ζεηηθό θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό
ζπληειεζηή, ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 95 ηνηο εθαηό, πνπ δείρλεη πσο ην επίπεδν ησλ
επελδύζεσλ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηνλ ξπζκό κεγέζπλζεο. Τν ίδην απνηέιεζκα πξνθύπηεη θαη
ηηο κειέηεο ησλ DeLong and Summers (1991) and Mankiw, Romer, and Weil (1992). Σε ό,ηη
αθνξά ηνλ δείθηε Share of government consumption, πνπ αθνξά ηηο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο, ε
ζρέζε κε ηνλ δείθηε κεγέζπλζεο θαίλεηαη λα κελ είλαη ηζρπξή. Γειαδή ε κεηαβνιή ησλ
θπβεξλεηηθώλ δαπαλώλ δελ θαίλεηαη λα επηδξά ζεκαληηθά ζηε κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο.
Δμεγώληαο, ηώξα, ζπλδπαζηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ 1-3 θαη ησλ ζηειώλ (7)-(10)
ηνπ πίλαθα 4 κπνξνύκε λα πνύκε πσο πξνθύπηεη έκκεζα κία ζρέζε όπνπ ε νηθνλνκηθή
αληζόηεηα επηδξά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κε βάζε ηε ζεσξεία ησλ Perotti (1996) θαη
Barro (2000) („„political economy channel‟‟), πνπ αλαπηύρζεθε πην πάλσ. Απηό πξνθύπηεη
θαζώο ζηνπ πίλαθεο 1-3 (Table (1)-(3)) θαζνξίζακε κία ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζρέζε κεηαμύ νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ θαη ζηηο ζηήιεο (7)-(10)
ηνπ πίλαθα 4 (Table 4) κία αξλεηηθή θαη ηζρπξή ζηαηηζηηθά επίδξαζε ησλ θνηλσληθώλ
αλαηαξαρώλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Η αλάιπζή καο απηή ππνδεηθλύεη πσο κία αύμεζε
ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο νδεγεί ζε έμαξζε ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ νη νπνίεο κε ηελ
ζεηξά ηνπο κεηώλνπλ ηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.
Σηηο ζηήιεο (7)-(10), ηνπ πίλαθα 4 (Table 4), εμεηάδνπκε ηελ ύπαξμε ηνπ „„political economy
channel‟‟ κε έλαλ πην άκεζν ηξόπν. Σηελ ζηήιε (7), ινηπόλ, ρξεζηκνπνηνύκε κεηαβιεηή ηεο
νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο σο αλεμάξηεηε ελώ αθαηξνύκε από ηελ εθηίκεζε ηνπο δείθηεο ησλ
θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ. Από απηή ηελ εθηίκεζε παξαηεξνύκε πσο ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα
επεξεάδεη αξλεηηθά θαη κε ζηαηηζηηθά ηζρπξό ηξόπν ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Alesina and
Rodrik, 1994; Persson and Tabellini, 1994b; Clarke, 1995; Perotti, 1996).9 Έπεηηα, γηα λα
δηαπηζηώζνπκε πόηε ε ζρέζε κεηαμύ νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο νδεγείηαη κέζα από ηελ
9

Για μία meta-analysis ζηη ζχεηική βιβλιογραθία δες de Dominis et al. (2008).
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θνηλσληθή αζηάζεηα επαλαθέξνπκε ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ κειέηε γηα ηελ
κέηξεζε ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ ζηηο εθηηκήζεηο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ζηειώλ, (8)(10), ηνπ πίλαθα 4 δηαηεξώληαο ηε κεηαβιεηή ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζακε πξηλ. Βιέπνπκε πσο ε ζπλύπαξμε ησλ κεηαβιεηώλ απηώλ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ πηώζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζε έλα
ρακειόηεξν επίπεδν από απηό πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζηήιε (7) ηνπ ίδηνπ πίλαθα ζηηο δύν
από ηηο ηξείο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο. Τα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα, ησλ ζηειώλ (1)-(6) ηνπ
πίλαθα 4, ππνδεηθλύνπλ κία αξλεηηθή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε πνπ θαίλεηαη λα πξνθύπηεη ζε έλαλ βαζκό θαη από ηελ έμαξζε ησλ θνηλσληθώλ
αλαηαξαρώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό βιέπνπκε λα κεηώλεηαη ε ζεκαληηθόηεηα ηεο επίδξαζεο ηεο
νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηελ κεγέζπλζε όηαλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο κεηαβνιέο ζηηο
θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν κεηώλεηαη ε ζεκαληηθόηεηα ηεο επίδξαζεο ηεο
νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ζηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο είλαη κηθξόο θαη γηα ηνλ ιόγν
απηό κπνξνύκε ζε έλαλ βαζκό λα ζηεξίμνπκε εκπεηξηθά θαη κε άκεζν ηξόπν ηελ ύπαξμε
απηό ηνπ “θαλαιηνύ” πνπ αξρηθά πεξηγξάςακε, αιιά ρσξίο ηα απνηειέζκαηα απηά λα καο
δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζεσξήζνπκε ην θαλάιη απηό βαζηθό.
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5. ςμπεπάζμαηα
Σηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνζπαζήζακε λα απαληήζνπκε ζην εξώηεκα αλ νη θνηλσληθέο
αλαηαξαρέο απνηεινύλ “θαλάιη” κέζσ ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα επηδξά ζηνλ
ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Βαζηδόκελνη ζηε κειέηε ηνπ Perotti (1996) όπνπ θαηαιήγεη
πσο νη πεξηζζόηεξν άληζεο θνηλσλίεο ηείλνπλ λα είλαη πνιηηηθά θαη θνηλσληθά αζηαζείο, θάηη
ην νπνίν νδεγεί ζε ρακεινύο ξπζκνύο επέλδπζεο θαη σο εθ ηνύηνπ ζε κηθξόηεξνπο ξπζκνύο
κεγέζπλζεο, θαη ρξεζηκνπνηώληαο λέα δεδνκέλα γηα ηελ κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο
αληζόηεηαο θαη ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ θαηαιήμακε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.
Αξρηθά κειεηώληαο ηελ ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ
ζε έλα παγθόζκην cross-section δείγκα 125 ρσξώλ θαη θξνληίδνληαο λα εμαζθαιίζνπκε κία
νηθνλνκεηξηθά ηζρπξή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζακε θαηάιιεια δεδνκέλα αιιά θαη ηηο
απαξαίηεηεο ηερληθέο. Έηζη, εθηόο από ηα βαζηθά απνηειέζκαηά καο, από ηα νπνία πξνθύπηεη
ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν απηώλ κεηαβιεηώλ, πξνρσξήζακε
θαη ζε αλάιπζε επαηζζεζίαο ηεο ζρέζεο απηήο, όπνπ ηα απνηειέζκαηα δηαηεξήζεθαλ ην ίδην
ηζρπξά ζε έλα κεγάιν ηνπο κέξνο.
Έπεηηα, κειεηήζακε ζηελ ζρέζε ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ κε ηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο θαη αθνύ βξήθακε πσο ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ ζηελ
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζπλδπάδνληαο ηα
απνηειέζκαηα από ηηο δύν απηέο ζρέζεηο θαηαιήμακε έκκεζα πσο ε θνηλσληθέο αλαηαξαρέο
ιεηηνπξγνύλ σο θαλάιη αλάκεζα ζηελ ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Δπηπιένλ, πξνζπαζώληαο λα επηβεβαηώζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε
πνξεία θαη άκεζα είδακε πσο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, αιιά ρσξίο ηα
απνηειέζκαηα λα είλαη ηόζν ηζρπξά ώζηε λα ζεσξνύκε ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο βαζηθό
θαλάιη απηήο ηεο ζρέζεο.
Η πεξηνξηζκέλε εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνύ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε
νηθνλνκηθή αληζόηεηα επηδξά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, αθήλεη πεξηζώξηα πεξαηηέξσ
εκπεηξηθήο κειέηεο. Η ρξήζε panel δεδνκέλσλ ώζηε λα δηεξεπλεζεί θαηά πόζν ε ζρέζε
απηή αιιάδεη κεηαμύ όρη κόλν δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ αιιά θαη ζηελ ίδηα αθόκε ρώξα κεηαμύ
δηαθνξεηηθώλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ, ζα βνεζνύζε ζην λα θαηαλνήζνπκε πεξηζζόηεξν ηνλ
κεραληζκό.

24

Πίνακαρ 4: The effect of social unrest on economic growth

Number of initiators

(1)
Per
capita
growth
rate
-3.19e-08***
(-4.08)

(2)
Per
capita
growth
rate
-2.98e-08***
(-4.02)

Intensity of mass
Expression

(3)
Per
capita
growth
rate

(4)
Per
capita
growth
rate

-0.000529**
(-2.34)

-0.000478**
(-2.29)

Event rooted in classbased conflict
GDP per capita 2000
(1000$)
Number of persons
engaged (in millions)

(6)
Per
capita
growth
rate

-0.00453**
(-2.37)

-0.00355*
(-1.89)

(9)
Per
capita
growth
rate
-0.000390*
(-1.72)

(10)
Per
capita
growth
rate
-0.000544***
(-2.96)

-0.000690***
(-3.48)

-0.000747***
(-4.34)

-0.000715***
(-3.65)

0.000758***
(-4.35)

-0.00141***
(-6.50)

0.00135***
(-6.03)

0.00136***
(-6.11)

0.00132***
(-6.01)

0.0000767***
(6.84)

0.0000720***
(7.18)
0.0893**
(2.02)

0.0000788***
(7.21)

0.0000739***
(7.55)
0.0888**
(2.02)

0.0000841***
(6.26)

0.0000781***
(6.54)
0.0775*
(1.78)

0.0000692***

0.0000719***

0.0000737***

0.0000829***

(8.32)

(8.44)

(8.72)

(7.47)

0.0751
(1.40)

0.0735
(1.37)

0.0742
(1.39)

0.0641
(1.31)

0.00447
(0.20)

-0.0264
(-1.37)

-0.0279
(-1.43)

-0.0277
(-1.41)

-0.0275
(-1.35)

0.00195**
(2.54)
-0.000633***

0.00179***
(3.50)
-0.000592**

0.00187**
(2.37)
-0.000585***

0.00174**
(2.22)
-0.000516**

0.00114
(0.05)

0.00225
(0.10)

0.000647
(0.81)

0.00118
(1.49)

0.000734
(0.93)

0.00125
(1.60)

0.000670
(0.86)

0.00114
(1.45)

(-3.23)

(-2.25)

(-2.83)

(-2.48)

Yes
125

Yes
125

Yes
125

Yes
125

Yes
125

Yes
125

Yes
116

Yes
113

Yes
113

Yes
113

0.326

0.361

0.322

0.357

0.342

0.365

0.464

0.458

0.456

0.472

Inequality

R-squared

(8)
Per
capita
growth
rate
-2.28e-08***
(-2.90)

-0.000732***
(-4.26)

Share of government
consumption at
current PPPs

Regional dummies
Observations

(7)
Per
capita
growth
rate

-0.000673***
(-3.39)

Investment ratio

Years of schooling

(5)
Per
capita
growth
rate

Notes: 1). t-statistics are reported below the estimated coefficient. 2). *,**,*** denote statistical significance at 10%, 5%,1%
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Παπάπηημα 1
Variable

Description

Obs.

Mean

Std. Dev

Min

Max

Source

Number of
initiators
Intensity of mass
expression
Event rooted in
class-based
conflict
Gini_Solt

Number of
initiators
Intensity of mass
expression
Event rooted in
class-based conflict

134

23890.27

87457.36

0

749364

134

1.903955

5.498091

0

47.7

134

0.2730697

0.7426894

0

7.166667

Nardulli et
al.(2011)
Nardulli et
al.(2011)
Nardulli et
al.(2011)

Gini coefficient
(after taxes
and transfers)
Gini coefficient
(before taxes
and transfers)
Gini coefficient

134

39.22562

9.335072

22.5

65.28

Solt (2009)

129

44.50685

7.045515

27.66

66.35

Solt (2009)

129

41.29693

9.783874

22.65

74.33

GDP per capita

GDP per capita
(constant
2000 US$)

134

-15958.56

339860.7

-4365579

58689.09

Population

Total population

134

6.694053

0.8406233

4.87

9.06

Ethnic

Ethnic
fractionalization
Linguistic
fractionalization

134

0.4408791

0.2585602

0

0.93

134

0.3942781

0.280648

0

0.92

World Bank
Development
Indicators
(2011)
World Bank
Development
Indicators
(2011)
World Bank
Development
Indicators
(2011)
Alesina et al.
(2003)
Alesina et al.
(2003)

134
134

0.4341624
69.22729

0.2289482
9.657396

0
43.66035

0.86
82.60814

GiniSolt_market

Gini_DS

Language
Religion
Life Expectancy

Life expectancy at
birth, total
(years)

World Bank
Development
Indicators
(2011)
World Bank
Development
Indicators
(2011)
World Bank
Development
Indicators
(2011)
Barro and Lee
(2013)

Prim_enrolment

Gross school
enrolment ratio.
Primary

109

97.31821

20.75805

17.81

149.39

Sec_enrolment

Gross school
enrolment ratio.
Secondary. All
programmes
Years of schooling
(aged 25
and over)

109

63.17284

32.47655

4.98

153.7

125

6.779364

3.261417

0.6

13.099

109

2.666204

1.124093

0.25

6

125

0.0296627

0.0255372

-0.009675

0.1567525

125

.0679783

0.0513225

-0.050077

0.3896463

Penn World
Tables 8.0

125

16.84013

69.31627

0.0256007

752.7356

Penn World
Tables 8.0

125

0.1962295

0.107663

0.0521717

0.6986

Penn World
Tables 8.0

Years of
Schooling
Corruption
Per Capita
Growth
Rate

Number of
persons engaged
(in millions)

Growth rate of real
GDP at
constant 2005
national
prices
Gross capital
formation as a
share of GDP
Number of persons
engaged (in
millions)

Share of
government
consumption at
current PPPs

Share of
government
consumption at
current PPPs

Investment ratio

ICRG
Penn World
Tables 8.0
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