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Πεξίιεςε 
 

 

Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλώληαη δηάθνξεο πηπρέο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο ζε 14 ρώξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ-14). Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηνύληαη αηνκηθά ζηνηρεία από ηελ βάζε δεδνκέλσλ European Social Survey 

(ESS) θαη ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί ηόζν από ηα άηνκα πνπ απνηεινύλ ηελ κνλάδα αλάιπζεο όζν θαη γηα ηνπο 

γνλείο ηνπο αλεμάξηεηα από ην εάλ νη ηειεπηαίνη θαηαγξάθνληαη ή όρη ζηελ 

ρξεζηκνπνηνύκελε βάζε δεδνκέλσλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ν 

κεραληζκόο κεηαθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ από ηελ κηα γεληά ζηελ επόκελε 

δηαθέξεη κεηαμύ ησλ εμεηαδόκελσλ νηθνλνκηώλ. Απηέο νη δηαθνξέο ζπληεινύλ ζηε 

δηεύξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ κεηαμύ ρσξώλ ηεο ΔΔ-14 θαη ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πξόζβαζεο ζε ίζεο επθαηξίεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ρσξώλ κε ρακειή 

θηλεηηθόηεηα. Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζην 

λνηθνθπξηό όηαλ ην άηνκν βξηζθόηαλ ζηελ παηδηθή ειηθία, βξέζεθε όηη ε ζπζρέηηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κεηαμύ γελεώλ είλαη κηθξόηεξε. Τέινο, ε εθαξκνγή αλάιπζεο κε βάζε ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν γέλλεζεο ηνπ αηόκνπ θαηά ρώξα καο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα 

πξνζδηνξίδνπκε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηάζεο πνπ δηακνξθώλεηαη σο πξνο ηελ δηαρξνληθή 

εμέιημε ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζηελ ΔΔ-14. Τα απνηειέζκαηα κε ζαθήλεηα 

ππνδεηθλύνλ ηελ ύπαξμε ζεκαληηθήο θηλεηηθόηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 1950-2007 γεγνλόο 

ην όπνην θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ παξαηεξήζεθε 

ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ-14 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.  
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Κεθάιαην 1.  Δηζαγσγηθά 

Σύκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, γνλείο κε πςειά 

επίπεδα εθπαίδεπζεο αλακέλεηαη λα έρνπλ παηδηά κε αληίζηνηρα πςειά επίπεδα 

εθπαίδεπζεο (Haveman and Wolfe, 1995). Αξθεηέο κειέηεο δηεζλώο εμεηάδνπλ ηε ζρέζε 

πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαη απηνύ ησλ παηδηώλ ηνπο. 

Τελ ίδηα ζηηγκή ε πνιηηηθή αηδέληα ηόζν ζε επίπεδν επηκέξνπο ρσξώλ-κειώλ ηεο ΔΔ όζν 

θαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ επηθεληξώλνληαη ζηε 

δηακόξθσζε ζπλζεθώλ επέθηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο (educational expansion) γηα ην 

ζύλνιν ησλ πνιηηώλ ησλ ρσξώλ-κειώλ ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επέθηαζε απνηειεί έλα 

ζεκαληηθό εξγαιείν πνιηηηθήο ζηελ πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο θαη πεξηνξηζκνύ ησλ 

αληζνηήησλ πνπ παξαηεξνύληαη ζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο. 

Από νηθνλνκηθήο άπνςεο ε ύπαξμε ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ θαη αληζνηήησλ σο πξνο ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απμαλόκελε δηαρξνληθή εηζνδεκαηηθή 

αληζόηεηα κεηαμύ εξγαδνκέλσλ ζε κηα νηθνλνκία.  

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην νινθιεξσκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ κε 

ζθνπό λα πξνζδηνξηζηεί ε ύπαξμε ελόο κεραληζκνύ κεηαθνξάο θνηλσληθό-νηθνλνκηθώλ 

αληζνηήησλ κεηαμύ γελεώλ ζε ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ-14. Φξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπγθξίζεσλ κεηαμύ ρσξώλ-κειώλ ηεο ΔΔ-14 εμεηάδεηαη επίζεο ε 

ύπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ δνκώλ θαη ηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή επέθηαζε πνπ 

ζεκεηώζεθε ζηελ Δπξώπε ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα (1950-2007) θαη ηε δεκηνπξγία 

αληζνηήησλ σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ 

κεηαθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ από γεληά ζε γεληά. Γηα ην ζθνπό απηό θαη γηα ιόγνπο 
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αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ζε αηνκηθό επίπεδν από ηε βάζε δεδνκέλσλ 

European Social Survey (ESS) γηα 14 ρώξεο-κέιε ηεο ΔΔ
1
 (πεξίπνπ 70,924 

παξαηεξήζεηο). Ζ ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ έρεη ην πιενλέθηεκα όηη παξέρεη 

πιεξνθόξεζε γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηόζν ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 

εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο όζν θαη γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο 

αλεμάξηεηα κε ην εάλ νη ηειεπηαίνη απνηεινύλ κνλάδα αλάιπζεο ζηελ ESS. Δπίζεο, κε 

ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη ην 

αζθνύκελν επάγγεικα ησλ γνλέσλ  όηαλ ηα άηνκα ήηαλ ζηελ παηδηθή ειηθία (14 εηώλ) 

ζα δηεξεπλεζεί ην θαηά πόζν νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζην λνηθνθπξηό έρνπλ 

επεξεάζεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ. Μεηαμύ άιισλ δηεξεπλάηαη θαη ν ηξόπνο 

κε ηνλ νπνίν ζην ζύλνιν ηεο ΔΔ-14 ε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε έρεη επεξεάζεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ. Τέινο, ε εθαξκνγή 

αλάιπζεο κε βάζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν γέλλεζεο ηνπ αηόκνπ θαηά ρώξα καο έδσζε ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίδνπκε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηάζεο πνπ δηακνξθώλεηαη σο πξνο 

ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζηελ ΔΔ-14. Να ζεκεησζεί όηη  ε 

αλάιπζε κε βάζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν γέλλεζεο ηνπ αηόκνπ θαηά ρώξα ζηελ νπζία 

θαιύπηεη κηα ηδηαίηεξα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν (1938-1982) θαη αθνξά ην 

νινθιεξσκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ Δπξσπαίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 25-64 εηώλ θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2007 ζηελ νπνία έιαβε ρώξα ε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο ESS.   

Ζ παξνύζα εξγαζία δνκείηαη σο εμήο. Σην επόκελν θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε 

δηεζλή θαη εγρώξηα βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο πνπ 

                                                 
1
 Οη ρώξεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αλάιπζε είλαη: Απζηξία, Βέιγην, Γεξκαλία, Γαλία, Ηζπαλία, Φηιαλδία, 

Γαιιία, ΖΒ, Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Σνπεδία  
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ραξαθηεξίδεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηαμύ γελεώλ. Σην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη ηα 

ρξεζηκνπνηνύκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηνπο θαη ν ππνινγηζκόο 

δηαθόξσλ δεηθηώλ δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο. Τν θεθάιαην 4 πεξηιακβάλεη ηε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα. Σην 

θεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκεηξηθώλ εθηηκήζεσλ. Τέινο 

ζην θεθάιαην 6 ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.         
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Κεθάιαην 2. Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 

2.1. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Ο όξνο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο απνηειεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν αλάιπζεο ζηε 

δηεξεύλεζε δηάθνξσλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ θαηλνκέλσλ, όπσο ην εηζόδεκα, ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην αζθνύκελν επάγγεικα, ν βαζκόο απόδνζεο ησλ παηδηώλ ζην 

ζρνιείν, θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

θηλεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ γελώλ θαη νξίδεηαη σο ε κεηαβνιή ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

ππόζηαζεο ελόο αηόκνπ από ηελ αληίζηνηρε ππόζηαζε ησλ γνληώλ ηνπ. Ζ ζεκαζία ηεο 

κέηξεζεο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή όηαλ δηεξεπλάηαη ε 

κεηαβνιή ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ππόζηαζεο από ηε κηα ρξνληθή ζηηγκή ζηελ 

επόκελε θαη όηαλ ην θνηλσληθό-νηθνλνκηθό ππόβαζξν ησλ παηδηώλ επεξεάδεηαη από ην 

αληίζηνηρν ππόβαζξν ησλ γνλέσλ ηνπο. Σηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ν ζπγθεθξηκέλνο όξνο 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηαηί κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζδηνξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, θαη ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε αληζόηεηα κεηαμύ δηαθόξσλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ.  

Ζ ύπαξμε ζεκαληηθνύ βαζκνύ δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ππνδειώλεη ηελ 

ύπαξμε ελόο κεραληζκνύ κεηαθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ από ηελ κηα γεληά ζηελ επόκελε 

κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε γεληθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία. Δπίζεο, ε 

δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο 

επηηπγράλνληαο κηα πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ. Σπλεπώο, ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο επηινγέο ησλ αηόκσλ (π.ρ. επέλδπζε ζε 

εθπαίδεπζε, επηινγή επαγγέικαηνο, επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο) αλακέλεηαη όηη 

επεξεάδνληαη ζεηηθά από ηνλ πςειό βαζκό θηλεηηθόηεηαο. Αληίζεηα, όηαλ παξαηεξείηαη 

ρακειή θηλεηηθόηεηα, ηα άηνκα ζπλήζσο δελ αλαπηύζζνπλ ηα ελζσκαησκέλα θαη κε-
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δηαρσξίζηκα αηνκηθά ηνπο παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη 

νηθνλνκηθή αλαπνηειεζκαηηθόηεηα. 

Ο βαζκόο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Ο 

πην ζεκαληηθόο αλαθέξεηαη ζην επξύηεξν καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

αλαπηύζζεηαη ε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα. Δίλαη γλσζηό όηη ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζε κηα νηθνλνκία απνηειεί ζεκειηώδε παξάγνληα ζηε 

δηακόξθσζε ησλ ακνηβώλ θαη σο εθ ηνύηνπ ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ νηθνλνκηθήο 

αληζόηεηαο. Βέβαηα, ε δηακόξθσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ακνηβώλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

απνζέκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλν ζε έλα άηνκν θαη 

άξα ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην ύςνο ηεο επέλδπζεο ζε 

αλζξώπηλν θεθάιαην (π.ρ. εθπαίδεπζε). Δπίζεο, ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο επξύηεξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ 

πνπ δηακνξθώλνπλ ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλαπηύζζνληαη ηα 

παηδηά. Με δεδνκέλν ην ξόιν ηεο επέλδπζεο ζε αλζξώπηλν θεθάιαην, ζα πξέπεη επίζεο 

λα ζεκεησζεί όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθώλ επηινγώλ ησλ αηόκσλ επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά θαη από ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θιεξνλνκνύλ ηα παηδηά από ηνπο 

γνλείο ηνπο. Σε απηό ην πιαίζην ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο είλαη θαη ν ξόινο ηνπ αξηζκνύ ησλ 

παηδηώλ ζε θάζε νηθνγέλεηα αθνύ ν κεγάινο αξηζκόο παηδηώλ απαηηεί κεγαιύηεξεο 

δαπάλεο γηα επέλδπζε ζε αλζξώπηλν θεθάιαην.  

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα ζηαηηζηηθά κέηξα ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ 

(π.ρ. παξάκεηξνο δηα-γελεαθήο ειαζηηθόηεηαο  ). Ζ θαηαγξαθή πςειώλ ηηκώλ ζε απηή 
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ηελ παξάκεηξν ππνδειώλεη όηη παξαηεξείηαη ζεκαληηθή επίδξαζε κεηαμύ ησλ γνληώλ 

θαη ησλ παηδηά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθεηαη ρακειή δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα. 

Δηδηθόηεξα, όηαλ 1   ηόηε έρνπκε  ηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο θηλεηηθόηεηαο ελώ όηαλ 

ην 0   έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο ζηαζηκόηεηαο. Γηα ηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ηνπ όξνπ ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο αο ππνζέζνπκε ηελ ύπαξμε δπν 

λνηθνθπξηώλ ( , )   ηα νπνία δνπλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο ( t  θαη 1t  ), 

νη νπνίεο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 30 ρξόληα, δειαδή κηα γεληά. Σην Γηάγξακκα 1.1 

παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία δνπλ 

ηα λνηθνθπξηά   θαη   ζηελ πεξίνδν t  (γνλείο). Αο ππνζέζνπκε  όηη ζύκθσλα κε ην 

Γηάγξακκα 1  ην λνηθνθπξηό A   είλαη πινπζηόηεξν από ην λνηθνθπξηό B  θαη άξα t tA B  

ή 0t tA B  . Σην Γηάγξακκα 1.2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία δνπλ ηα λνηθνθπξηά ( , )   ζηελ πεξίνδν 1t   

(παηδηά). Σηελ πεξίνδν απηή αλ παξαηεξεζεί  όηη ε ζρεηηθή ζέζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

1tA   θαη 1tB   είλαη αθξηβώο ίδηα κε απηή ησλ tA θαη tB   ηόηε ε αληζόηεηα πνπ 

παξαηεξείηαη ηελ πεξίνδν t  παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίνδν 1t  , δειαδή ( 0)t tA B  . 

Δάλ όκσο ε ζρεηηθή ζέζε ησλ εηζνδεκάησλ κεηαβιεζεί θαη παξαηεξήζνπκε όηη 

1 1 0t tB A    ηόηε ε αληζόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξίνδν t  δελ παξακέλεη ε ίδηα 

ζηελ επόκελε γεληά 1t  . Σηελ πξώηε πεξίπησζε ν βαζκόο ηεο εηζνδεκαηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο είλαη πνιύ ρακειόο 1   ελώ ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε ν βαζκόο ηεο 

θηλεηηθόηεηαο είλαη πνιύ πςειόο 0  . 
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Γηάγξακκα 1. Δηζνδεκαηηθέο θαηαλνκέο κεηαμύ δύν γελώλ  

 
 

 

Όηαλ ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα κεηαθέξεηαη από ηε κηα γεληά ζηελ επόκελε ηόηε 

ζηελ νπζία πεξηνξίδεηαη θαη ε πξόζβαζε ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ ζηηο ίδηεο επθαηξίεο 

κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη αληζόηεηα ζηηο επθαηξίεο θαη επηινγέο. Ωο εθ ηνύηνπ ε 

άληζε πξόζβαζε ζηηο ίζεο επθαηξίεο (access to equal opportunities) απνηειεί κηα από ηηο 

πεγέο ηεο παξαηεξνύκελεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη κηα νηθνλνκία. 

Καηά θαλόλα, ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ην θαηλόκελν απηό δηεξεπλάηαη κέζσ ηεο 

ύπαξμεο δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ακνηβώλ κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ ζε κηα 

νηθνλνκία. Σην πιαίζην απηό ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζην ξόιν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

γνλέσλ σο πεγή δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ακνηβώλ ησλ παηδηώλ ηνπο. Ζ 

κειέηε ησλ Becker and Tomes (1979) πνπ απνηέιεζε ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο κεηέπεηηα ζρεηηθήο έξεπλαο, αλαθέξεηαη ζην κεραληζκό κεηαθνξάο ηεο 

νηθνλνκηθήο ππόζηαζεο από γεληά ζε γεληά θαζνξίδνληαο ην βαζκό ηεο πξόζβαζεο ζηηο 

Δηζόδεκα (I) 

f(I) 

A 

(1): t f(I) 

A 

(2): t+1 

B B 

Δηζόδεκα (I) 
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ίζεο επθαηξίεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ππόδεηγκα κεηαβίβαζεο 

ακνηβώλ από ηνπο γνλείο ζηηο επόκελεο γεληέο. Τν ππόδεηγκα απηό βαζίδεηαη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ησλ γνλέσλ ιακβάλνληαο ππόςε, κεηαμύ άιισλ, ηελ 

κειινληηθή επεκεξία ησλ παηδηώλ ηνπο. Ο βαζκόο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο 

θαζνξίδεηαη από ηηο επελδύζεηο θαη ηηο επθαηξίεο θαηαλάισζεο ζε δηαθνξεηηθέο γεληέο. 

Γηα ιόγνπο αλάιπζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππόζεζε όηη ε θνπιηνύξα θαη ηα γελεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ θιεξνδνηνύληαη ζηα παηδηά απηόκαηα. Παξόια απηά γίλεηαη 

απνδεθηό ην γεγνλόο όηη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ αλαπηύζζνληαη 

απηόλνκα θαη αλεμάξηεηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλάξηεζε ρξεζηκόηεηαο ησλ γνληώλ δελ εμαξηάηαη κόλνλ 

από ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε, αιιά επίζεο από ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ θαη από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε παηδηνύ. Υπνζέηνληαο όηη θάζε παηδί αληηκεησπίδεηαη ην ίδην 

από ηνπο γνλείο ηνπ, ε ζπλάξηεζε ρξεζηκόηεηαο ησλ γνληώλ πεξηγξάθεηαη σο εμήο:  

1( , , )t t t tU U c n            (1) 

όπνπ tc είλαη ε θαηαλάισζε ησλ γνληώλ, n  ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ, 1t   ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε παηδηνύ, ελώ ην t  αλαθέξεηαη ζηελ tht  γεληά. Τα παηδηά 

γελληνύληαη, κεγαιώλνπλ θαη ζπζζσξεύνπλ αλζξώπηλν θεθάιαην θαη άιινπ ηύπνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηε γεληά t , ελώ εξγάδνληαη, θαηαλαιώλνπλ θαη απνθηνύλ ηα δηθά ηνπο 

παηδηά ζηελ γεληά 1t  . Σην παξαπάλσ ππόδεηγκα πηνζεηείηαη επίζεο ε ππόζεζε (γηα 

ιόγνπο απινπνίεζεο) όηη νη γνλείο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε θαη ηα 

ζπλνιηθά ζπζζσξεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ ηνπο 

(αλζξώπηλν θεθάιαην θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά), δειαδή n . Δπίζεο, ην ππόδεηγκα 

ππνζέηεη όηη ηα κειινληηθά εηζνδήκαηα ησλ παηδηώλ πξνζδηνξίδνληαη από ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ ζηε γεληά 1t   θαη άξα 1 1t tI  
 , όπνπ 1tI 

  είλαη νη 

ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ιακβάλεη θάζε παηδί  ζηε γεληά 1t  . Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε 

ππνζέηεη όηη νη γνλείο θαηά βάζε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ «πνηόηεηα» ησλ παηδηώλ ηνπο ε 

νπνία ζηελ νπζία ζπλνδεύεηαη από ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ νηθνλνκηθώλ επηινγώλ ησλ 

παηδηώλ ηνπο ζηελ κειινληηθή αγνξά εξγαζίαο. Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο ε 

ζπλάξηεζε ρξεζηκόηεηαο (1) ιακβάλεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 1( , )t t t tU U c I            (2) 

όπνπ 1 1t tI nI 
  θαη αθνξά ην ζπλνιηθό εηζόδεκα/πινύην ησλ παηδηώλ. Γηα ηελ εθηίκεζε 

ηνπ βαζκνύ ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ακνηβώλ ζην 

πιαίζην αλάιπζεο ηνπ ππνδείγκαηνο (2) ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηνπ 

εηζνδεκαηηθνύ πεξηνξηζκνύ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ζηελ πεξίνδν t . Όπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε ζπζζώξεπζε αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηα παηδηά 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξίνδν t , γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη νη γνλείο κπνξνύλ κε ηηο 

επηινγέο ηνπο λα κεηαβάιινπλ ην κειινληηθό εηζόδεκα ησλ παηδηώλ ηνπο επελδύνληαο ζε 

αλζξώπηλν θεθάιαην (θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά). Βέβαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επέλδπζεο απαηηείηαη ε ύπαξμε ρξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα (2) θαηαλέκεηαη ζε δύν επηινγέο. Ζ πξώηε αθνξά ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε 

θαη ε δεύηεξε ην ύςνο ηνπ ζπλνιηθνύ ρξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ ty  πνπ θαηαβάιιεηαη γηα 

ηελ επέλδπζε ζε αλζξώπηλν θεθάιαην ησλ παηδηώλ. Δάλ t  είλαη ην θόζηνο ηεο 

θαηαλάισζεο πνπ ζπζηάδνπλ νη γνλείο γηα θάζε κνλάδα επέλδπζεο ζε αλζξώπηλν 

θεθάιαην ησλ παηδηώλ ( ty ), ηόηε ε εμίζσζε ηνπ εηζνδεκαηηθνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παηδηώλ 

είλαη ε αθόινπζε: 
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t t t tc y I             (3) 

όπνπ, tI  είλαη ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ησλ γνληώλ. Δάλ ινηπόλ ε απόδνζε ηεο επέλδπζεο 

ζε αλζξώπηλν θεθάιαην γηα θάζε παηδί ζπκβνιηζηεί κε 1tw  , ηόηε ν ξπζκόο απόδνζεο ηεο 

επέλδπζεο ζε αλζξώπηλν θεθάιαην νξίδεηαη από ηελ εμίζσζε: 

1

1

t t
t t

t

w y
y

r

 


           (4) 

όπνπ, tr  είλαη ν ξπζκόο απόδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ ζε θάζε γεληά (επηηόθην). 

Σπλεπώο, ηα κειινληηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ησλ παηδηώλ 1tI   είλαη ην άζξνηζκα α) ηνπ 

εηζνδήκαηνο ην νπνίν πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα ηεο επέλδπζεο ζε αλζξώπηλν θεθάιαην 

1tw  , β) ησλ αηνκηθώλ ηνπο ελζσκαησκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 1te   θαη γ) ηεο ρξεκαηηθήο 

αμίαο ηνπ παξάγνληα ηεο «ηύρεο» πνπ ελδερνκέλσο λα παξαηεξεζεί ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο 1tu  . Γειαδή, ηα κειινληηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ησλ παηδηώλ δίλνληαη από 

ηε ζρέζε:  

1 1 1 1 1 1t t y t t t tI w y w e w u                (5) 

 Με βάζε ηελ (5) νη Becker and Tomes (1979) θαηέιεμαλ ζε κηα ζρέζε πνπ, 

κεηαμύ άιισλ, ζπλδέεη ηα εηζνδήκαηα ησλ γνλέσλ κε ηα εηζνδήκαηα ησλ παηδηώλ ηνπο: 

 1 1 1 1 1t t t t t t tI I aw e aw u               (6) 

 όπνπ ην t  κεηξά ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ 1tI   θαη tI  απνδίδνληαο ηε ξνπή ησλ γνλέσλ γηα 

επέλδπζε ζε αλζξώπηλν θεθάιαην ησλ παηδηώλ ηνπο.  

Σε κεηέπεηηα κειέηε ησλ  Becker and Tomes (1986) γηα ηηο πεγέο δεκηνπξγίαο 

ζπλζεθώλ αληζόηεηαο κεηαμύ ησλ λνηθνθπξηώλ ε εμίζσζε (6) απνηειεί βαζηθό εξγαιείν 

αλάιπζεο ηνπ ξόινπ ηεο κεηαθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ από γεληά ζε γεληά. Σε όξνπο 



 - 13 - 

εκπεηξηθήο αλάιπζεο (παιηλδξόκεζε) ε ύπαξμε ζεκαληηθώλ απνθιίζεσλ από κηα κέζε 

θαηάζηαζε ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ δηαθπκάλζεσλ θαη ζε όξνπο 

δηαρξνληθήο αλάιπζεο ηεο ζρέζεο ακνηβώλ γνλέσλ θαη παηδηώλ ε ύπαξμε απνθιίζεσλ 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο. Αληίζεηα, όηαλ ζε όξνπο παιηλδξόκεζεο 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ απνθιίζεσλ από κηα κέζε ηηκή ηόηε κπνξεί θαλείο 

λα ζπκπεξάλεη ηελ ύπαξμε ρακειόηεξεο αληζόηεηαο. Σην πιαίζην απηό ε ζρέζε κεηαμύ 

ησλ ακνηβώλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνλέσλ κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο: 

1 1t t tI a I               (7) 

όπνπ 1tI   είλαη νη ακνηβέο ησλ παηδηώλ, tI  είλαη νη ακνηβέο ησλ γνληώλ ηνπο,   έλαο 

ζηαζεξόο όξνο,   ε δηα-γελεαθή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα θαη 1t   έλαο ζηνραζηηθόο 

δηαηαξαθηηθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηηο 

ακνηβέο ησλ παηδηώλ αιιά δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ακνηβέο ησλ γνληώλ ηνπο. Ζ 

εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα δηεπξύλεηαη θαζώο ην   ιακβάλεη ηηκέο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ηεο 

κνλάδαο, ελώ ε αληζόηεηα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα όηαλ νη ηηκέο ηνπ   είλαη 

κηθξόηεξεο ηεο κνλάδαο. Σηελ νπζία ην κέγεζνο ηνπ   κεηξά ην πόηε ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη από εύπνξνπο γνλείο ηείλνπλ λα είλαη ιηγόηεξν εύπνξα από ηνπο γνλείο ηνπο 

θαη ην πόηε ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από γνλείο ρακειώλ εηζνδεκάησλ ηείλνπλ λα 

έρνπλ πςειόηεξα εηζνδήκαηα από ηνπο γνλείο ηνπο. Παξά ην γεγνλόο όηη ην παξαπάλσ 

ππόδεηγκα θαηαζθεπάζηεθε γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζόηεηαο κεηαμύ 

ησλ λνηθνθπξηώλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο, αξθεηέο είλαη νη κειέηεο πνπ 

πηνζεηνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο αληζόηεηαο 

ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειώλ κεηαμύ λνηθνθπξηώλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηόδνπο (Nimubona and Vencatachellum, 2007).     
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2.2. Δκπεηξηθή έλδεημε  

Ζ ζρεηηθή ζπζζσξεπκέλε δηεζλήο εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα 

όηη γνλείο κε πςειά επίπεδα εθπαίδεπζεο έρνπλ παηδηά κε αληίζηνηρα απμεκέλα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο. Σηε κειέηε ησλ Haveman and Wolfe (1995) παξνπζηάδεηαη εθηελήο 

αλαθνξά γηα ην βαζκό ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κεηαμύ ησλ γελεώλ θαη 

όπσο πξνθύπηεη, κεηαμύ άιισλ, ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ απνηειεί ησλ 

πην ζεκαληηθό πξνζδηνξηζηηθό παξάγνληα ηεο επηηπρνύο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ ησλ 

παηδηώλ ηνπο. Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηζεκαίλεηαη ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ 

ζηαηηζηηθήο ζπζρέηηζεο (correlation) θαη πξαγκαηηθήο αηηηόηεηαο (causation) αλαθνξηθά 

κε ην ξόιν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηώλ ηνπο. Δάλ γηα παξάδεηγκα νη ελζσκαησκέλεο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ νδεγνύλ 

ζε επηηπρή νινθιήξσζε πςειώλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο ηόηε ε ηζόηεηα ζηηο επθαηξίεο 

δελ κπνξεί λα βειηησζεί από πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ. Αληίζεηα, εάλ ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ είλαη ν βαζηθόο 

πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ ηόηε 

πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ ζε κηα 

θνηλσλία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αληζόηεηαο ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα 

ηηο κειινληηθέο γεληέο. 

Ο Johnson (2002) ρξεζηκνπνηώληαο έλα δείγκα από 295 δεύγε παηέξαο-αγόξη από 

ηελ Panel Study of Income Dynamics γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα όηη ν κεραληζκόο ηεο κεηαθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ από γεληά ζε γεληά 

γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη πην ηζρπξόο από ηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, 

ππνδειώλνληαο όηη ν βαζκόο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζε κεγάιν βαζκό 
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εμαξηάηαη από ηηο αηέιεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία ζπζζώξεπζεο αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, βξέζεθε όηη όηαλ ε 

θηλεηηθόηεηα πξνζεγγίδεηαη κέζσ ησλ δηαρξνληθώλ ακνηβώλ ηόηε παξαηεξείηαη ππεξ-

εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζρέζεο αθνύ όηαλ ε πξνζέγγηζε γίλεηαη κε βάζε ην επίπεδν 

ηεο εθπαίδεπζεο ηόηε ν βαζκόο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο εκθαλίδεηαη λα είλαη 

ρακειόηεξνο. Με άιια ιόγηα ε δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα εμαξηάηαη ζηελ νπζία θαη από 

άιινπο παξάγνληεο πέξαλ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ζπζζώξεπζεο αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ζηηο πξώηκεο ειηθίεο ελόο αηόκνπ. Ζ 

δηακόξθσζε ησλ ακνηβώλ γηα ην άηνκν ζηελ πεξίνδν ηεο ελειηθίσζεο είλαη απνηέιεζκα 

ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ θαη  θάπνησλ άιισλ αζηάζκεησλ 

παξαγόλησλ.    

Οη Heineck and Riphahn (2007) δηεξεύλεζαλ ηελ εμέιημε ηνπ βαζκνύ ηεο δηα-

γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζηε Γεξκαλία γηα άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζηηο νκάδεο εηώλ 

γέλλεζεο ηεο πεξηόδνπ 1929 θαη 1978 θαη δηεξεύλεζαλ ην εάλ ε επίδξαζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ππόβαζξνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ έρεη κεηαβιεζεί ζην ρξόλν. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαη παξά ην γεγνλόο ηεο ύπαξμεο ζεκαληηθώλ 

πνιηηηθώλ παξέκβαζεο θαη εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ δελ δηαθαίλεηαη λα 

δηακνξθώλεηαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζην ξόιν ηνπ νηθνγελεηαθνύ 

ππόβαζξνπ θαηά ηεο δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηώλ ζηε Γεξκαλία. Τα ζπκπέξαζκα 

απηό βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε αληίζηνηρα επξήκαηα γηα ηε Μεγάιε Βξεηαλία όπνπ ε 

αύμεζε ηεο δαπάλεο γηα εθπαίδεπζε (σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ) είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ζηήξημε θπξίσο αηόκσλ από εύπνξεο νηθνγέλεηεο. Όπσο άιισζηε ζεκεηώλνπλ νη 

Cameron and Heckman (2001) γηα ηηο ΖΠΑ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ κπνξεί 
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απνηειεζκαηηθά λα επεξεαζηεί κόλνλ από καθξννηθνλνκηθνύο παξάγνληεο ελώ νη 

επηδξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο επηρνξήγεζεο αλακέλεηαη 

λα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο.             

Σε πξόζθαηε έθζεζε (Zaidi and Zolyomi, 2007) γηα ηε δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηηο ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ βξέζεθε όηη ην ρακειό εθπαηδεπηηθό θαη 

νηθνλνκηθό ππόβαζξν ησλ γνλέσλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο επθαηξίεο ησλ παηδηώλ ηνπο γηα 

επηηπρή νινθιήξσζε πςειώλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε 

ηνλίδεηαη ε αλάγθε ύπαξμεο ζεκαληηθώλ πνιηηηθώλ παξέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο έηζη ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη 

από ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ ηεο δηα-γελεαθήο κεηαθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία από ηελ βάζε δεδνκέλσλ EU-SILC γηα ην 

έηνο 2005 θαη γηα όιεο ηηο ρώξεο-κέιε ηεο ΔΔ ζπγθξίλνληαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηώλ κε ην αληίζηνηρν γνληώλ ηνπο. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα βξέζεθε όηη ζε 

όιεο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ ππάξρεη ηζρπξή θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

παηέξα ησλ παηδηά ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ζην Βέιγην ηα παηδηά πνπ ν παηέξαο ηνπο είρε  

ρακειή ή βαζηθή εθπαίδεπζε έρνπλ πηζαλόηεηα 66 ηνηο εθαηό λα απνθηήζνπλ θαη απηά 

ην ίδην επίπεδν  εθπαίδεπζεο.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη νηθνγέλεηεο είλαη κνλν-γνλεαθέο, δειαδή ν παηέξαο ηνπο 

δελ ππήξρε, ε πηζαλόηεηα ήηαλ 3 θνξέο κεγαιύηεξε λα απνθηήζνπλ ηελ βαζηθή ή 

ρακειή εθπαίδεπζε. Ζ ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε ζηελ Γεξκαλία 

όπνπ ε πηζαλόηεηα ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ρακειή εθπαίδεπζε ιόγσ ρακειήο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηεξάδσλ ηνπο είλαη 12 θνξέο κεγαιύηεξε από νπνηαδήπνηε άιιε 

ρώξα. Ζ ζπζρέηηζε είλαη επίζεο ηζρπξή, γηα ηελ Φηιαλδία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ 
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Σινβαθία. Τν ξίζθν απόθηεζεο ρακειήο κόξθσζήο είλαη 3 θνξέο πςειόηεξν γηα ηα 

παηδηά πνπ ν παηέξαο ηνπο έρεη ρακειή κόξθσζε. Ζ  ίδηα δπλαηή ζπζρέηηζε ππάξρεη 

όηαλ ηα παηδηά κεγαιώλνπλ ρσξίο παηέξα γηα ηηο ρώξεο όπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε 

Ληζνπαλία, ε Λεηνλία, ε Σνπεδία θαη ε Ννξβεγία. Δπηπξόζζεηα, ε ζρέζε κεηαμύ ηεο 

εθπαίδεπζεο  ηνπ παηέξα θαη ησλ παηδηώλ βξέζεθε λα είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ην επίπεδν 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ πηζαλόηεηα ηα παηδηά λα έρνπλ απνθηήζεη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε σο απνηέιεζκα ηνπ όηη νη γνλείο ηνπο έρνπλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 

πςειή γηα ρώξεο όπσο ε Ηηαιία, ε Πνισλία θαη ε Πνξηνγαιία. Αληίζεηα, ζηε Γεξκαλία ε 

ζρέζε απηή εκθαλίδεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε.  

Ζ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνληώλ δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ην θύιν ησλ 

παηδηώλ. Ζ κόξθσζε ηνπ παηέξα επεξεάδεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηα θνξίηζηα από ηα 

αγόξηα. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηε Σνπεδία όπνπ ε πηζαλόηεηα 

νινθιήξσζεο ρακεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο σο απνηέιεζκα ηεο ύπαξμεο παηεξάδσλ 

κε ρακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη 6.7 θνξέο κεγαιύηεξε γηα ηα θνξίηζηα θαη 1.1 

θνξέο γηα ηα αγόξηα. Ζ δηαθνξά είλαη εμίζνπ κεγάιε θαη γηα ηε Σινβαθία (5.6 γηα 

θνξίηζηα vs. 1.9 γηα αγόξηα). Αληίζεηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ γηα ηε Φηλιαλδία, ηελ 

Ηξιαλδία θαη ην Λνπμεκβνύξγν όπνπ ε δηαθνξά κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

εκθαλίδεηαη λα είλαη αξθεηά κηθξόηεξε. Σπλνπηηθά παξαηεξήζεθε όηη ε αξλεηηθή 

επίδξαζε ηεο ρακειήο εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα είλαη κεγαιύηεξε ζηα θνξίηζηα από ηα 

αγόξηα. Μειεηήζεθε επίζεο ν ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ γηα άηνκα κε ρακειά 

επίπεδα εθπαίδεπζεο (πξσηνβάζκηα θαη θάησ) πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 

[25-34], [35-44] θαη [45-54]. Ζ ηζρπξόηεξε ζρέζε παξαηεξείηαη γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ [25-34] γηα ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ εθηόο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Λεηνλίαο. Σηηο ρώξεο 
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απηέο ε ηζρπξόηεξε ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα [35-44]. Πην 

ζπγθεθξηκέλα βξέζεθε όηη ζηε Γεξκαλία, ηε Φηλιαλδία θαη ηελ Οπγγαξία όια ηα άηνκα 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα [25-34] ησλ νπνίσλ νη παηεξάδεο έρνπλ ρακειά εθπαίδεπζε, είλαη 

10 θνξέο πηζαλόηεξν λα απνθηήζνπλ θαη απηά ρακειή εθπαίδεπζε ζπγθξηηηθά κε άηνκα 

ζηελ αληίζηνηρε ειηθηαθή νκάδα ησλ νπνίσλ ν παηέξαο έρεη απμεκέλα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο. Σπλνπηηθά ινηπόλ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα όηη ε δηα-γελεαθή κεηαθνξά ηεο κεηνλεθηηθήο ζέζεο ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο είλαη πην αζζελήο γηα άηνκα κεγαιύηεξσλ ειηθηώλ. Αληίζεηα, ε δηα-γελεαθή 

ζπζρέηηζε γηα άηνκα κεγαιύηεξσλ ειηθηώλ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πςειόηεξε 

γηα όιεο ηηο ρώξεο.  

Σε όηη αθνξά ην ξόιν ηεο κεηέξαο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξώλ, ε επίδξαζή ηεο 

ρακειήο εθπαίδεπζεο ησλ καλάδσλ είλαη απμεκέλε ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξηηζηώλ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε ησλ αγνξηώλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία βξέζεθε όηη 

είλαη 9.5 θνξέο πην πηζαλό, παηδηά πνπ νη κεηέξεο ηνπο έρνπλ ρακειή εθπαίδεπζε λα 

απνθηήζνπλ θαη απηά ρακειή εθπαίδεπζε. Ο αληίζηνηρνο ιόγνο γηα ηα αγόξηα είλαη 4.5. 

Δμαίξεζε απνηεινύλ ε Σνπεδία θαη ε Ηξιαλδία ζηηο νπνίεο ε ρακειή εθπαίδεπζε ησλ 

καλάδσλ επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηα αγόξηα. Σπλνπηηθά παξαηεξείηαη όηη ε δηα-γελεαθή 

κεηαθνξά ηεο κεηνλεθηηθήο ζέζεο ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη πην ηζρπξή από ηελ 

πιεπξά ηνπ παηέξα ελώ κόλνλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ν ξόινο 

ηεο κεηέξαο θαίλεηαη λα ππεξηεξεί ηεο κεηέξαο. Σπλεπώο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

έλδεημε γηα ηελ ύπαξμε κεηαθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ από ηνπ γνλείο 

ζηα παηδηά ηνπο αλαθνξηθά κε ην νινθιεξσκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο. Σπλεπώο ζα 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν ζπγθεθξηκέλνο 
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κεραληζκόο. Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ δεηήκαηα όπσο α) εάλ 

θιεξνδνηνύληαη νη ηθαλόηεηεο από ηνπο γνλείο ζηα παηδηά ηνπο,  β) ν ξόινο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο νηθνγέλεηαο (εηζόδεκα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) θαη γ) 

ην επξύηεξν θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν έλα άηνκα ελειηθηώλεηαη 

θαη ην νπνίν πεξηβάιινλ ζπλ-δηακνξθώλεηαη ηόζν από ηηο ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ όζν θαη ηεο θνηλσλίαο σο ζύλνιν.    

 Μηα ζεκαληηθή κειέηε πνπ θαηαγξάθεη γηα ην βαζκό ηεο δηα-γελεαθήο 

θηλεηηθόηεηαο ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ (D’Addio, 2007) παξέρεη 

ζεκαληηθέο ελδείμεηο ηόζν γηα ην ξόιν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ όζν θαη γηα ηελ 

εηεξνγέλεηα κεηαμύ ησλ εμεηαδόκελσλ ρσξώλ αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ 

ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο. Δπίζεο, εμεηάζηεθε ην εύξνο ηεο δηα-γελεαθήο 

ζπζρέηηζεο ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ θαη ζην νηθνγελεηαθό ππόβαζξν. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ, ε ηαμηλόκεζε ησλ ρσξώλ (από ην κηθξόηεξν πξνο ηνλ 

πςειόηεξν βαζκό) είλαη ε αθόινπζε: Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Σνπεδία, Καλαδάο, 

ΖΒ, Βέιγην, ΖΠΑ, Οιιαλδία, Διβεηία, Ηξιαλδία θαη Πνισλία. 

Αξθεηέο κειέηεο ζηελ αλάιπζε ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο πξνζπαζνύλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε αηηηόηεηαο. Με άιια ιόγηα 

πξνζπαζνύλ λα δηαρσξίζνπλ ην κέξνο ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ παηδηώλ ηνπο πνπ νθείιεηαη ζε γελεηηθά ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

(θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά) από απηά πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξέο ζε γλώζε θαη 

πξνζόληα πνπ πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα νη Belzil 

and Hansen (2003) πξνηείλνπλ όηη θπξίσο ε εθπαίδεπζε επζύλεηαη θαηά 68 ηνηο εθαηό 
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γηα ηελ εμεγήζηκε δηαθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ελώ νη ηθαλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνγελεηαθνύ ππόβαζξνπ επζύλνληαη γηα ην 17 ηνηο εθαηό θαη 

κόλνλ ην ππόινηπν 15 ηνηο εθαηό ηεο δηαθνξάο νθείιεηαη ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηδίσλ ησλ αηόκσλ. 

 Σεκαληηθόο είλαη επίζεο ν ξόινο ησλ ζεζκηθώλ παξαγόλησλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

βαζκνύ ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα νη 

Checchi et al. (1999), ζπγθξίλνληαο ηεο δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

κεηαμύ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ηηαιίαο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη ΖΠΑ 

ραξαθηεξίδνληαη από πςειόηεξε θηλεηηθόηεηα ιόγσ ηεο ύπαξμεο δηαθνξεηηθώλ 

ζεζκηθώλ πιαηζίσλ ζηηο δύν απηέο ρώξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεηαη όηη όηαλ ην 

επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο έρεη ηε κνξθή ηεο ειεύζεξεο πξόζβαζεο ηόηε ην εύξνο ηεο 

θηλεηηθόηεηαο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά κέζσ ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα ζηε δηακόξθσζε ησλ απνδόζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πεξηνξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηαλνκή, ε θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο είλαη πνιύ πηζαλό λα είλαη επίζεο πεξηνξηζκέλε θαη άξα νη απνδόζεηο ηεο 

επέλδπζεο ζε εθπαίδεπζε λα είλαη ρακειέο. Ωο εθ ηνύηνπ νη γνλείο κε ρακειά 

εηζνδήκαηα δελ ζα έρνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλα θίλεηξα γηα επέλδπζε ζε αλζξώπηλν 

θεθάιαην ησλ παηδηώλ ηνπο. Αληίζεηα νη Chevalier et al. (2003) ζπγθξίλνληαο ηελ 

εθπαηδεπηηθή θηλεηηθόηεηα γηα κηα κεγάιε νκάδα ρσξώλ, ζπκπεξαίλνπλ όηη ρώξεο κε 

ειεύζεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε δηα-γελεαθή 

θηλεηηθόηεηα ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Αξθεηέο είλαη επίζεο νη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεξεπλήζεη άκεζα ηελ επίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα 
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παξάδεηγκα, ν  Holmlund (2006)  έδεημε όηη ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε ζηε Σνπεδία 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1950-1960 (αύμεζε ησλ εηώλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο από 7 ζε 9 

έηε) ζπλεηέιεζε ζηε κείσζε ηεο δηα-γελεαθήο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαξξύζκηζε ζηε Σνπεδία είρε σο απνηέιεζκα ε επηινγή ηνπ επηπέδνπ 

ηεο εθπαίδεπζεο λα εμαξηάηαη πιένλ νινέλα θαη ιηγόηεξν από ην νηθνγελεηαθό ππόβαζξν 

(Holzer, 2006). Παξόια απηά ε επέθηαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (π.ρ. Σνπεδία 

θαη Διβεηία) δεκηνύξγεζε ζπλζήθεο απμαλόκελεο θηλεηηθόηεηαο ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο πιελ απηώλ ζηηο νπνίεο νη γνλείο είραλ ρακειά επίπεδα εθπαίδεπζεο (Holzer, 

2006; Bauer and Riphahn, 2007).  

Οη  Black et al () απνδερόκελνη ηελ παξαηήξεζε όπνπ ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη 

θαιά εθπαηδεπκέλνη γνλείο έρνπλ παηδηά κε πςειά επίπεδα εθπαίδεπζεο, δηεξεύλεζαλ ην 

εάλ απηό νθείιεηαη ζην όηη ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ επεξεάδεη πξαγκαηηθά ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ (απνηέιεζκα δηάρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ) ή ζην όηη 

νη γνλείο κε απμεκέλεο ηθαλόηεηεο έρνπλ θαη πην ηθαλά παηδηά. Αληιώληαο δεδνκέλα γηα 

ηε Ννξβεγία θαη εθαξκόδνληαο ηε κέζνδν ησλ βνεζεηηθώλ κεηαβιεηώλ (2SLS) 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο βνεζεηηθή κεηαβιεηή ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε πνπ 

εθαξκόζηεθε ζε επίπεδν δήκσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο ζηε δεθαεηία ηνπ 

1960-1972. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε έλδεημε πνπ πξνέθπςε δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ηζρπξή αλαθνξηθά κε ηελ ύπαξμε αηηηώδνπο ζρέζεο κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ ηνπο, παξόηη κε ηελ εθαξκνγή απιώλ κεζόδσλ 

παιηλδξόκεζεο (OLS) ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηελ ύπαξμε ζεκαληηθήο ζρέζεο. Σηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, κεηαμύ άιισλ, πξνέθπςε όηη ε εθπαίδεπζε ησλ αγνξηώλ 

ζπζρεηίδεηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο (ζπγθξηηηθά κε ηνλ 
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παηέξα). Σπλνπηηθά γηα ηε Ννξβεγία ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνηείλεη όηη ε ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο νηθνγέλεηαο (επίπεδν εθπαίδεπζεο γνλέσλ θαη σο εθ ηνύηνπ επίπεδν ακνηβώλ 

νηθνγέλεηαο) θαη ηελ ελζσκαησκέλε ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ θαη όρη ζηα απνηειέζκαηα 

δηάρπζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη.   

Σε παξόκνηα κειέηε γηα ηηο ΖΠΑ (Oreopoulos et al, 2004) δηεξεπλήζεθε ε 

ύπαξμε αηηηώδνπο ζρέζεο ρξεζηκνπνηώληαο (εμσγελείο) ηζηνξηθέο κεηαβνιέο ζηε 

λνκνζεζία γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πνπ ζπλέβαιε ζηε κεηαβνιή ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαη σο εθ ηνύηνπ ζηε δηακόξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηώλ ηνπο ρσξίο λα επεξεάδνληαη άκεζα ηα ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηθαλόηεηεο ησλ ηειεπηαίσλ. Φξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία ησλ Απνγξαθώλ πιεζπζκνύ 

(1960, 1970 θαη 1980) γηα παηδηά ειηθίαο 7-15 εηώλ δηεξεπλήζεθε ε πηζαλόηεηα 

επαλάιεςεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (grade retention). Σύκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα κηα αύμεζε ελόο έηνπο ζηα έηε εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ κεηώλεη ηελ 

πηζαλόηεηα επαλάιεςεο θαηά 5-7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δπηπξόζζεηα, γηα παηδηά ζηηο 

ειηθίεο ησλ 15-16 εηώλ βξέζεθε όηη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ κεηώλεη 

ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (drop out) γηα ηα παηδηά ηνπο. 

Σπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαηαδεηθλύνπλ ην ζεκαληηθό 

ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηαθνξάο αληζνηήησλ από 

γεληά ζε γεληά. 

Ζ κειέηε ηεο Comi (2004) παξέρεη ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα ην βαζκό ηεο δηα-

γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζε 12 ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία από ηε 

βάζε δεδνκέλσλ European Community Household Panel θαη κεηαμύ άιισλ, θαηαηάζζεη 
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ηηο ρώξεο ζύκθσλά κε ην βαζκό ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ε Ηηαιία ραξαθηεξίδεηαη από ηε ρακειόηεξε 

θηλεηηθόηεηα, καδί κε ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Διιάδα. Τα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πξνέθπςαλ από ηελ εθηίκεζε πηλάθσλ πηζαλόηεηαο κεηάβαζεο 

(transition probability matrices) θαη ηνλ ππνινγηζκό δηαθόξσλ δεηθηώλ θηλεηηθόηεηαο 

ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο κεηαμύ γελεώλ γηα δηάθνξα δεύγε παηδηώλ-γνλέσλ.   

 

Κεθάιαην 3. ηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

3.1. Πεγέο ζηαηηζηηθήο πιεξνθόξεζεο  

Τα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αληιήζεθαλ από ηελ βάζε δεδνκέλσλ European 

Social Survey (ESS) θαη θαιύπηνπλ 21 Δπξσπατθέο ρώξεο θαη πεξίπνπ 80,000 άηνκα. Ζ 

ESS δηεμάγεηαη θάζε δύν ρξόληα θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαιύπηεη είλαη από ην 2002 

έσο θαη ην 2007. Τν πξώην θύκα/γύξνο ηεο ESS δηεμήρζε ην 2002/2003, ην δεύηεξν ην 

2004/2005 θαη ην ηξίην ην 2006/2007. Τνλ Οθηώβξε ηνπ 2008 δεκνζηεύζεθε ην 

ζπλνιηθό αξρείν θαη ησλ ηξηώλ θπκάησλ (Cumulative ESS, Edition 3.0) ην νπνίν έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνύζα εξγαζία.  

Τν δείγκα πνπ επηιέρζεθε αθνξά άηνκα ειηθίαο από 25 έσο θαη 64 εηώλ. Γηα ηα 

επηιεγκέλα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ππάξρεη δηαζέζηκε πιεξνθόξεζε γηα ην πςειόηεξν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη θαζώο επίζεο θαη γηα ηα έηε εθπαίδεπζεο 

πνπ ρξεηαζηήθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πνπ ην θάζε άηνκν 

δειώλεη. Πιεξνθόξεζε επίζεο παξέρεηαη γηα κηα επξύηεξε δέζκε αηνκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ (δεκνγξαθηθώλ, νηθνλνκηθώλ, θιπ). Δπίζεο, ζηελ ESS βξίζθνληαη 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο 
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αλεμάξηεηα από ην εάλ νη ηειεπηαίνη θαηαγξάθνληαη ζηελ έξεπλα θαζώο επίζεο θαη  γηα 

ην θαζεζηώο, ηε ζέζε θαη ηνλ ηύπν απαζρόιεζεο όπσο θαη ην αζθνύκελν επάγγεικα ησλ 

γνλέσλ ηνπο όηαλ βξίζθνληαλ ζηελ παηδηθήο ειηθία (δειαδή ζηελ ειηθία ησλ 14 εηώλ). 

3.2. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε  

Τν δείγκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηε ζηελ παξνύζα εξγαζία πξνέξρεηαη από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο European Social Survey (ESS)
2
 γηα ηα έηε 2002/2003 θαη 2004/2005. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ αθνξά 30 ρώξεο κε κνλάδα αλάιπζεο ην λνηθνθπξηό θαη 

ηα κέιε ηνπ ζε θάζε ρώξα. Πέξαλ ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (ειηθία, επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, έηε νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο, εξγαζηαθή εκπεηξία, πεξηθέξεηα 

δηακνλήο, θ.ιπ.) ε ζπγθεθξηκέλε βάζε ζπκπεξηιακβάλεη κηα επξεία δέζκε κεηαβιεηώλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζε αηνκηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε θνηλσληθά δεηήκαηα 

όπσο, ε κεηαλάζηεπζε, ε ζξεζθεία, ε πνιηηηθή θαη ε θνηλσληθή επζύλε θαη εζηθή. Τν 

θίλεηξν γηα ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ πξνέξρεηαη από ηελ 

δηαζεζηκόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο γηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ησλ ηδίσλ ησλ 

εξσηώκελσλ θαζώο επίζεο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο όπσο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην 

επάγγεικα θαζώο θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ όηαλ ν 

εξσηώκελνο ήηαλ ζηελ ειηθία ησλ 14 εηώλ (δειαδή, ζηελ ειηθία θαηά ηελ νπνία ε 

επέλδπζε ζε αλζξώπηλν θεθάιαην βξίζθνληαλ ζε εμέιημε). 

Τν αθαηέξγαζην δείγκα πεξηείρε 124,659 παξαηεξήζεηο, ηηο νπνίεο 

επεμεξγαζηήθακε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζεο αλάιπζεο. Αξρηθά επηιέρηεθαλ άηνκα 

ειηθίαο 25-64 εηώλ θαη απηό γηαηί ζε απηή ηελ ειηθία ππάξρεη απμεκέλε πηζαλόηεηα 

νινθιήξσζεο ηνπ πςειόηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. Αληίζηνηρα, επηιέρηεθε σο 

αλώηαην ειηθηαθό όξην ε ειηθία ησλ 64 εηώλ αθνύ κεηά από απηό ην ειηθηαθό όξην ε 

                                                 
2
 http://www.europeansocialsurvey.org/  

http://www.europeansocialsurvey.org/
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πηζαλόηεηα ηπραίαο επηινγήο ελόο αηόκνπ κεηώλεηαη ιόγσ απμεκέλεο πηζαλόηεηαο 

ζλεζηκόηεηαο. Δλ ζπλερεία, παξαιείςακε παξαηεξήζεηο πνπ πεξηέρνπλ ειιηπή 

πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηόζν ησλ παηδηώλ όζν θαη ησλ γνλέσλ 

ηνπο. Δπίζεο, ζε κεξηθά εξσηεκαηνιόγηα εκθαλίζηεθαλ ειιηπή ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

ην θύιν ησλ εξσηώκελσλ. Παξαιείπνληαο θαη απηέο ηηο παξαηεξήζεηο ην δείγκα καο 

κεηώζεθε ζηηο 70,924 παξαηεξήζεηο.  

Σηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ν αξηζκόο ησλ παξαηεξήζεσλ 

(πνζνζηό) γηα ην αθαηέξγαζην θαη επεμεξγαζκέλν δείγκα ηεο ESS γηα θάζε ρώξα πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνύζα εξγαζία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ν αξηζκόο ησλ 

παξαηεξήζεσλ αλά ρώξα δηαθέξεη θαη απηό νθείιεηαη ζην όηη πιεζπζκηαθά νη ρώξεο 

δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο θαη σο εθ ηνύηνπ ηα αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ζα δηαθέξνπλ 

(ζηήιε 1). Γηα παξάδεηγκα, ε Γεξκαλία  όληαο ε κεγαιύηεξε πιεζπζκηαθά ρώξα από ην 

ζύλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ρσξώλ εκθαλίδεηαη λα απνηειεί ηε ρώξα κε ην 

κεγαιύηεξν αξηζκό παξαηεξήζεσλ  ζην δείγκα ηεο  ESS (6.98 ηνηο εθαηό). Αληίζεηα 

ρώξεο όπσο ην Λνπμεκβνύξγν, ε Δζζνλία ε  Σινβαθία θαη ε Ηηαιία εκθαλίδνληαη λα 

έρνπλ ην κηθξόηεξν αξηζκό παξαηεξήζεσλ ζην δείγκα ηεο ESS (γύξσ ζην 2.50 ηνηο 

εθαηό). Λόγσ ηεο εθαξκνγήο θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ζηε ζηήιε 2 ηνπ Πίλαθα 

1 παξνπζηάδνληαη ν αξηζκόο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ην πνζνζηό ζπρλόηεηαο γηα θάζε 

ρώξα, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ην επεμεξγαζκέλν δείγκα. Όπσο θαίλεηαη ε θαηαλνκή 

ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαηεξήζεσλ αλά ρώξα δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο από 

ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζηήιε 1. 
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Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο European Social Survey (ESS)- Αθαηέξγαζηα ζηνηρεία 

θαη Δπηιεγκέλν δείγκα αλά ρώξα.  
Χώρα Κωδικός 

χώρας 

Ακαηέργαζηα ζηοιχεία 

[1] 

Επιλεγμένο δείγμα* 

[2] 

  πρλόηεηα Πνζνζηό πρλόηεηα Πνζνζηό 

Απζηξία AT 6,918 5.55 2,867 4.04 

Βέιγην BE 5,475 4.39 2,956 4.17 

Διβεηία CH 5,985 4.80 3,872 5.46 

Τζερία CZ 4,386 3.52 1,857 2.62 

Γεξκαλία DE 8,705 6.98 5,100 7.19 

Γαλία DK 4,498 3.61 2,941 4.15 

Δζζνλία EE 3,506 2.81 1,815 2.56 

Ηζπαλία ES 5,268 4.23 3,135 4.42 

Φηλιαλδία FI 5,918 4.75 3,689 5.2 

Γαιιία FR 5,295 4.25 2,946 4.15 

Ζλσκέλν Βαζίιεην GB 6,343 5.09 2,489 3.51 

Διιάδα GR 4,972 3.99 2,984 4.21 

Οπγγαξία HU 4,701 3.77 2,892 4.08 

Ηξιαλδία IE 6,132 4.92 3,570 5.03 

Ηηαιία IT 2,736 2.19 1,800 2.54 

Λνπμεκβνύξγν LU 3,187 2.56 1,675 2.36 

Οιιαλδία NL 6,134 4.92 3,933 5.55 

Ννξβεγία NO 5,546 4.45 3,798 5.36 

Πνξηνγαιία PL 5,547 4.45 3,231 4.56 

Πνισλία PT 5,785 4.64 3,222 4.54 

Σνπεδία SE 5,874 4.71 3,477 4.9 

Σινβελία SI 4,437 3.56 2,584 3.64 

Σινβαθία SK 3,278 2.63 1,907 2.69 

Οπθξαλία UA 4,033 3.24 2,184 3.08 

Σύλνιν  124,659 100.00 70,924 100.00 

Πεγή: European Social Survey (ESS) 

 

* Δπηιέρζεθαλ άηνκά ειηθίαο 25-64 εηώλ ελώ παξαιείθζεθαλ  παξαηεξήζεηο κε ειιηπή ζηνηρεία γηα ην θύιν ηνπ 

αηόκνπ  θαη γηα ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ θαζώο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο καο 

είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην επεμεξγαζκέλν δείγκα 

ηεο ESS. Βέβαηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βαζκνύ ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ησλ γνλέσλ γηα όζα άηνκα πεξηέρνληαη ζην δείγκα. Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπαζηεί έλαο νκνγελνπνηεκέλνο δείθηεο γηα ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ηόζν 

κεηαμύ ησλ ρώξσλ όζν θαη κεηαμύ ησλ γελεώλ.  Δπηπξόζζεηα, ε αλάγθε γηα ηελ 
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θαηαζθεπή ελόο ηέηνηνπ δείθηε πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη ζε θάζε ρώξα 

εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κεηαπνιεκηθά έρνπλ εθαξκνζηεί αξθεηά θαη δηαθνξεηηθά ζε πεξηερόκελν 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ελώ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα  ζε ρώξεο ηηο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξώπεο εκθαλίδνληαη λα είλαη 

πεξηζζόηεξν νκνγελνπνηεκέλα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δεκηνπξγνύκε κηα κεηαβιεηή 

(θνηλή γηα όιεο ηηο εμεηαδόκελεο ρώξεο) γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηόζν ησλ 

εξσηώκελσλ όζν θαη ησλ γνληώλ ηνπο (βι. Πίλαθα 2). Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη κηα 

δηαθξηηή κεηαβιεηή ε νπνία ιακβάλεη 3 ηηκέο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηελ νινθιεξσκέλε 

εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ από ην πςειόηεξν (ηηκή 2) επίπεδν πξνο ην ρακειόηεξν (ηηκή 

0). Ο ζπγθεθξηκέλνο βέβαηα δείθηεο ζηελ νπζία απνηειεί κηα επαλα-θαηεγνξηνπνίεζε 

ηεο αθαηέξγαζηεο κεηαβιεηήο ηεο εθπαίδεπζεο όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ESS θαη 

αθνξά ζε 7 επίπεδα εθπαίδεπζεο. 

 

Πίλαθαο 2.  Σαμηλόκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ ζηελ ESS 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Κσδηθνπνίεζε 

ESS 

Νέα 

θσδηθνπνίεζε Δπεμήγεζε 

Γελ ηειείσζε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

(Not completed primary education) 0 0 Φακειή 

Τειείσζε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

(Primary or first stage of basic) 1 0 Φακειή 

Τειείσζε ην πξώην ζηάδην ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Lower secondary or second stage of basic) 2 1 Μέζε 

Τειείσζε ην αλώηεξν ζηάδην ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Upper secondary) 3 2 Αλώηεξε 

Τειείσζε ηελ κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Post secondary, non-tertiary) 4 2 Αλώηεξε 

Τειείσζε ηε βαζηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(First stage of tertiary) 5 2 Αλώηεξε 

Τειείσζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Second stage of tertiary) 6 2 Αλώηεξε 

Source: European Social Survey (Cumulative Round) 
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3.3. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηόρνο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο, κεηαμύ άιισλ, είλαη ν 

ππνινγηζκόο ελόο δείθηε πνπ λα πεξηγξάθεη ην βαζκό κε ηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε ησλ 

αηόκσλ πνπ απνηεινύλ ηελ ηξέρνπζα γεληά ( t ) ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

γνληώλ ηνπο (πξνεγνύκελε γεληά, 1t  ). Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηνύ ηνπ βαζκνύ 

ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηείηε ν γλσζηόο «Pearson» ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ( r ). Ο 

ππνινγηζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε γίλεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν: 
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1 1
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2 22 2

1 1

t t

t t t t

e e

t t t t

e e e e

n n n
r

e e e e

n n n n
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όπνπ, n ν αξηζκόο ησλ παξαηεξήζεσλ, 1te   ε θαηαλνκή ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ γνλέσλ θαη te  ε θαηαλνκή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν 

δείθηεο είλαη ζην πεδίν νξηζκνύ [-1,1] θαη  αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ δηακνξθώλεηαη 

κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ε ζπζρέηηζε  κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή θαη αλάινγα κε 

ην εύξνο ησλ ηηκώλ ππνδειώλεηαη ε ύπαξμε ηζρπξήο ή αζζελνύο ζπζρέηηζεο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη ζε θακία πεξίπησζε ν ππνινγηζκέλνο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο δελ 

ππνδεηθλύεη αηηηόηεηα αιιά κόλνλ ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ εμεηαδόκελσλ κεηαβιεηώλ. Με 

άιια ιόγηα, όηαλ κηα κεηαβιεηή ζπζρεηίδεηαη κε κηα άιιε δελ ζεκαίλεη όηη νη κεηαβνιέο 

θαη ησλ δπν εμαξηώληαη από έλα ηξίην θνηλό γεγνλόο (εμσγελέο).  Ο ππνινγηζκόο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε έρεη εθαξκνζηεί ζε δεύγε παηδηώλ-παηέξα θαη παηδηώλ-κεηέξα γηα 

ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη γηα θάζε ρώξα μερσξηζηά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκέλνο δείθηεο 

ζπζρέηηζεο γηα θάζε δεύγνο παηέξα-παηδηνύ θαη κεηέξαο-παηδηνύ γηα ην ζύλνιν ησλ 
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ρσξώλ-κειώλ ηεο ΔΔ θαη γηα επηκέξνπο νκάδεο εηώλ γέλλεζεο ησλ αηόκσλ. Οη νκάδεο 

εηώλ γέλλεζεο αθνξνύλ επηκέξνπο 5εηίεο γηα ην ζύλνιν ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ 1938-

1982. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 1 ε ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνληώλ ηνπο κεηώλεηαη θαζώο θηλνύκαζηε 

πξνο λεόηεξεο γεληέο αηόκσλ. Απηό ππνδειώλεη όηη δηαρξνληθά ην επίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ Δπξσπαίσλ νινέλα θαη ιηγόηεξν ζπζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη άξα κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη όηη ν βαζκόο δηα-

γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο απμάλεηαη. Αμίδεη βέβαηα λα παξαηεξήζεη θαλείο όηη ν ξπζκόο κε 

ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ δηαθέξεη κεηαμύ 

παηεξάδσλ θαη καλάδσλ.  Γηα ηηο νκάδεο ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηά ην 1963 ε 

ζπζρέηηζε κεηαμύ εθπαίδεπζεο παηδηώλ θαη γνλέσλ δελ δηαθνξνπνηείηαη κεηαμύ καλάδσλ 

θαη παηεξάδσλ παξόηη θαίλεηαη όηη γηα πξνγελέζηεξεο νκάδεο εηώλ γέλλεζεο ε 

παξαπάλσ ζπζρέηηζε ήηαλ πην ηζρπξή γηα ην δεύγνο παηέξαο-παηδί. Τν γεγνλόο όηη 

παξαηεξείηαη ζύγθιηζε ηνπ βαζκνύ ζπζρέηηζεο ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο κεηαμύ 

παηδηώλ θαη γνλέσλ (κεηέξα θαη παηέξαο μερσξηζηά) νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιόγνπο 

όπσο ε απμαλόκελε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ε βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ, ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ θιπ.  
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Γηάγξακκα 1. πληειεζηήο δηα-γελεαθήο ζπζρέηηζεο (Pearson correlation 

coefficient) ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κεηαμύ παηέξα-παηδηνύ θαη κεηέξαο-παηδηνύ 

θαηά νκάδα εηώλ γέλλεζεο (birth cohorts) γηα ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ-14 

(άηνκα ειηθίαο 25-64, γελλεζέληεο ζηελ πεξίνδν 1938-1982) 
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Σηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκέλνο ζπληειεζηήο δηα-

γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο (
1,t te er


). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα είλαη μεθάζαξν όηη ζε όιεο 

ηηο ρώξεο ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη 

ζεηηθή πνπ ζεκαίλεη όηη όζν πςειόηεξν είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηόζν 

πςειό  είλαη θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ. Ζ παξαηήξεζε απηή ηζρύεη ηόζν 

γηα ην δεύγνο παηδηά-παηέξαο όζν θαη γηα ην δεύγνο παηδηά-κεηέξα. Σε όηη αθνξά ην 

κέγεζνο ηνπ ζπληειεζηή παξαηεξνύκε όηη γηα ην δεύγνο παηδηά-παηέξαο νη ηηκέο 

θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ 0.173 (Γεξκαλία) θαη ηνπ 0.372 (Απζηξία) ελώ γηα ην ζύλνιν 

ηνπ δείγκαηνο ε ηηκή είλαη 0.428. Με άιια ιόγηα ε Γεξκαλία απνηειεί ηε ρώξα κε ην 

ρακειόηεξν βαζκό δηα-γελεαθήο ζπζρέηηζεο ελώ ε Απζηξία ηε ρώξα κε ηνλ πςειόηεξν 

βαζκό ζπζρέηηζεο. Γειαδή, ζηελ Γεξκαλία ε δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλε ζπγθξηλόκελε κε ηελ Απζηξία θαη άξα ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηελ 
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Γεξκαλία εμαξηάηαη πνιύ ιηγόηεξν από ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνληώλ ηνπο 

(παηέξαο). 

Γηα κηα πην ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ Πίλαθα 3 νη ρώξεο 

θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην δείθηε ζπζρέηηζεο (κε αύμνπζα ζεηξά) γηα ηα δεύγε παηδί-

παηέξαο θαη παηδί- κεηέξα, μερσξηζηά. Παξαηεξείηαη όηη ε Γεξκαλία θαη ε Γαλία 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηελ πςειόηεξε δηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα ηόζν γηα ην δεύγνο 

παηδί-παηέξαο όζν θαη γηα ην δεύγνο παηδί- κεηέξα κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ -14. 

Αληίζεηα, ε Ηηαιία εκθαλίδεηαη κε ην ρακειόηεξν βαζκό δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο 

αλεμάξηεηα από ην δεύγνο κε ην νπνίν ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο έρεη ππνινγηζηεί. Σε 

όηη αθνξά ηηο ππόινηπεο ρώξεο ε θαηάηαμε ησλ ρσξώλ κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο θαη ην δεύγνο παηδί-γνλέαο δελ θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ ίδηα ζεηξά. 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε Διιάδα ε νπνία ελώ γηα ην δεύγνο παηδί-παηέξα 

εκθαλίδεηαη λα έρεη ρακειά επίπεδα δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο, γηα ην δεύγνο παηδί-

κεηέξα εκθαλίδεη λα έρεη πςειά επίπεδα θηλεηηθόηεηαο. Σπλνπηηθά,  κπνξεί θαλείο λα 

παξαηεξήζεη όηη   γηα ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ-14 ν βαζκόο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο  

δηαθέξεη κεηαμύ ησλ ρσξώλ-κειώλ θαη επίζεο δηαθνξεηηθή είλαη θαη ε θαηάηαμε κε βάζε 

ην θύιν ηνπ γνλέα κε ην νπνίν ππνινγίδεηαη ν δείθηεο. Να αλαθεξζεί επίζεο, όηη ε 

ζπζρέηηζε γηα θάζε ρώξα θαη θάζε δεύγνο θαίλεηαη λα είλαη ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθή από 

ην κεδέλ πνπ ζεκαίλεη όηη ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ παηδηώλ ζπζρεηίδεηαη 

ζπζηεκαηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ν κεραληζκόο 

κεηαθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ από γεληά ζε γεληά αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, θαίλεηαη 

λα ιεηηνπξγεί γηα ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ-κειώλ ηεο ΔΔ-14. 
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Πίλαθαο 3. πληειεζηήο δηα-γελεαθήο ζπζρέηηζεο (Pearson correlation coefficient) ηνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κεηαμύ παηέξα-παηδηνύ θαη κεηέξαο-παηδηνύ θαηά ρώξα (άηνκα 

ειηθίαο 25-64, γελλεζέληεο ζηελ πεξίνδν 1938-1981) 
 Παηέξαο Μεηέξα 

Φώξα Γείθηεο  Καηάηαμε  Γείθηεο  Καηάηαμε  

Απζηξία 0.3642*** 8 0.3709*** 12 

Βέιγην 0.3888*** 12 0.3466*** 10 
Γεξκαλία 0.1629*** 1 0.1440*** 1 

Γαλία 0.2131*** 2 0.2322*** 2 

Ηζπαλία 0.3751*** 11 0.3197*** 4 
Φηλιαλδία 0.2987*** 3 0.3208*** 6 

Γαιιία 0.3729*** 9 0.3671*** 11 

ΖΒ 0.3373*** 4 0.3221*** 7 
Διιάδα 0.3731*** 10 0.3172*** 3 

Ηξιαλδία 0.3484*** 7 0.3763*** 13 

Ηηαιία 0.4500*** 14 0.3972*** 14 

Οιιαλδία 0.3473*** 6 0.3421*** 8 

Πνξηνγαιία 0.3955*** 13 0.3204*** 5 

Σνπεδία 0.3408*** 5 0.3447*** 9 

Σπλνιηθό δείγκα 0.4597*** 0.4429*** 

Πηγή: European Social Survey (Cumulative Round) 
Σεκείσζε: Οη αζηεξίζθνη ***, ** θαη * ππνδειώλνπλ επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ζην 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα.   

 

Σην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε γηα ην πςειό επίπεδν εθπαίδεπζεο 

κεηαμύ παηδηώλ θαη  γνλέσλ (γηα θάζε ρώξα θαη γνλέα μερσξηζηά, Α: παηέξαο θαη Β: 

κεηέξα). Όπσο πξνθύπηεη ζην ηκήκα Α ηνπ Γηαγξάκκαηνο 2 γηα ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ 

ηεο ΔΔ-14 ε ζρέζε κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα θαη ησλ παηδηώλ θαίλεηαη λα 

είλαη ζεηηθή θαη κάιηζηα γξακκηθή (θιίζε=.708 κε ηππηθό ζθάικα .068). Αληίζηνηρε 

είλαη ε εηθόλα θαη γηα ηε ζρέζε κεηαμύ κεηέξαο θαη παηδηνύ (ηκήκα Β ηνπ Γηαγξάκκαηνο 

2, θιίζε=.937 κε ηππηθό ζθάικα .099). Βέβαηα ε θιίζε ηεο ζεηηθήο ηάζεο θαίλεηαη λα 

είλαη κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο ζπγθξηηηθά κε ηελ θιίζε ηεο γξακκήο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ παηέξα γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ είλαη 

πεξηζζόηεξν ειαζηηθή ζε κεηαβνιέο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο.      
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Γηάγξακκα 2. ρέζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδώλ «ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» 

κεηαμύ δεπγώλ παηέξαο-παηδηά θαη κεηέξα-παηδηά  

 
(A) Γξακκηθή ηάζε: θιίζε=.708 θαη ηππηθό ζθάικα=.068 (14 ρώξεο) 

 
(B): Γξακκηθή ηάζε: θιίζε = .937 θαη ηππηθό ζθάικα=.099 (14 ρώξεο) 
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3.4. Γείθηεο θηλεηηθόηεηαο 

Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ 

εμαξηάηαη από ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ, ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνηρεία γηα ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνλέσλ. Δηδηθόηεξα, ζε πξώηε θάζε 

ππνινγίδνληαη κε ηε Μέζνδν ηεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο κήηξεο ηύπνπ Markov 

(Μαξθνβηαλέο) κε ζθνπό λα εθηηκεζεί ε πηζαλόηεηα κεηάβαζεο από έλα ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε έλα άιιν επίπεδν κεηαμύ ησλ γελεώλ. Σηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο Μαξθνβηαλέο κήηξεο ώζηε λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο 

θηλεηηθόηεηαο «Prais-Shorrocks». Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ππνινγηζκόο πηζαλνηήησλ 

κεηάβαζεο βαζίδεηαη ζε θνηλή νκαδνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηπέδσλ γηα ηνπο γνλείο 

(γεληά t ) θαη γηα ηα παηδηά ηνπο (γεληά 1t  ). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε νκαδνπνίεζε παξνπζηάζηεθε ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 2. Έζησ 

ijp  ε πηζαλόηεηα κεηάβαζεο από ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν i  ζηελ πεξίνδν t  ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο j  ζηελ πεξίνδν 1t   όπνπ , 0,1,2i j   αληηπξνζσπεύνπλ ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο. Ζ παξαηεξνύκελε θαηαλνκή ησλ πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο P  απνηειείηαη 

από ijp  ζηνηρεία θαη έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

00 01 02

10 11 12

20 21 22

p p p

p p p

p p p

 
 


 
  

P          (9) 

Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ εθηηκεκέλν πίλαθα (2) κεηάβαζεο κπνξνύκε λα ππνινγίδνπκε ηνλ 

δείθηε θηλεηηθόηεηαο (Prais, 1955; Shorrocks, 1978) ν νπνίνο νξίδεηαη σο εμήο: 
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1

1
PSM n tr

n
 


P         (10) 

όπνπ, n  είλαη ν αξηζκόο ησλ νκαδνπνηεκέλσλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο θαη ( )tr P  ην 

άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θπξίαο δηαγσλίνπ ηνπ P . Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη 

 0,1PSM   πνπ ζεκαίλεη όηη όηαλ νη ππνινγηζκέλεο ηηκέο ηνπ δείθηε ηείλνπλ πξνο ην 

κεδέλ ηόηε ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο από ηελ κηα γεληά ζηελ επόκελε ραξαθηεξίδεηαη από 

ρακειή (ζην κεδέλ, αλύπαξθηε) θηλεηηθόηεηα. Αληίζεηα, όηαλ νη ηηκέο πξνζεγγίδνπλ ηελ 

κνλάδα ηόηε ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ραξαθηεξίδεηαη από θηλεηηθόηεηα (ζηε κνλάδα, 

πιήξεο θηλεηηθόηεηα). 

Σηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκέλν δείθηε 

θηλεηηθόηεηαο γηα θαζεκηά από ηηο 14 ρώξεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. Οη 

ππνινγηζκνί έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηα δεύγε παηέξαο-παηδηά θαη κεηέξα-παηδηά, 

μερσξηζηά. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη γηα θάζε δεύγνο ε θαηάηαμε ησλ εμεηαδόκελσλ ρσξώλ 

κε ζθνπό λα εμαρζνύλ ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην βαζκό ηεο δηα-γελεαθήο 

θηλεηηθόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ γηα ην βαζκό πξόζβαζεο ζε ίζεο επθαηξίεο κεηαμύ 

ρσξώλ ηεο ΔΔ-14 σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ε Γεξκαλία θαη ε Γαλία εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ην πςειόηεξν επίπεδν 

αλαθνξηθά κε ηηο ίζεο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Αληίζεηα, ε Απζηξία θαη ε 

Πνξηνγαιία εκθαλίδνπλ ηελ πςειόηεξε αληζόηεηα σο πξνο ηηο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δπηπξόζζεηα, παξαηεξνύκε όηη  ζην ζύλνιν ησλ ρσξώλ-κειώλ ηεο 

ΔΔ-14 ν δείθηεο ηεο δηα-γελεαθήο αληζόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε δηαθέξεη κεηαμύ ηόζν 

ησλ ρσξώλ όζν θαη ηνπ δεύγνπο γνλέα-παηδί. Τα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4 

παξνπζηάδνληαη θαη ζην Γηάγξακκα 3 πνπ αθνινπζεί.  
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Πίλαθαο 4. Καηάηαμε ησλ ρσξώλ-κειώλ ηεο ΔΔ-14 κε βάζε ηνλ ππνινγηζκέλν δείθηε 

Prais-Shorrocks γηα ηε δηα-γελεαθή εθπαηδεπηηθή αληζόηεηα γηα θάζε γνλέα 

μερσξηζηά (άηνκα ειηθίαο 25-64, γελλεζέληεο ζηελ πεξίνδν 1938-1981) 
 Παηέξαο Μεηέξα 

Φώξα Γείθηεο Βαζκόο θαηάηαμεο Γείθηεο Βαζκόο θαηάηαμεο 

Απζηξία 0.706 13 0.736 13 

Βέιγην 0.849 5 0.864 5 
Γεξκαλία 0.931 1 0.962 1 

Γαλία 0.904 2 0.914 2 

Ηζπαλία 0.751 12 0.754 12 
Φηλιαλδία 0.888 3 0.875 4 

Γαιιία 0.785 10 0.818 8 

ΖΒ 0.786 9 0.767 11 

Διιάδα 0.757 11 0.783 10 

Ηξιαλδία 0.809 7 0.806 9 

Ηηαιία 0.802 8 0.829 7 
Οιιαλδία 0.868 4 0.876 3 

Πνξηνγαιία 0.676 14 0.627 14 

Σνπεδία 0.829 6 0.840 6 

Σύλνιν δείγκαηνο 0.744 - 0.781 - 

Πηγή: European Social Survey  
Σεκείσζε:   

 

Γηάγξακκα 3. Τπνινγηζκέλνο δείθηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο γηα ηε δηα-γελεαθή 

εθπαηδεπηηθή αληζόηεηα γηα θάζε γνλέα μερσξηζηά (άηνκα ειηθίαο 25-64, γελλεζέληεο 

ζηελ πεξίνδν 1938-1982) 
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Πηγή: European Social Survey  

Σεκείσζε: Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε εθαξκόζηεθε ε εμίζσζε (1) θαη ε θαηάηαμε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο όπσο παξνπζηάζηεθε 

ζηνλ Πίλαθα 2.  
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Σην Γηάγξακκα 4 παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκέλνο Prais- Shorrocks δείθηεο γηα ηε 

δηα-γελεαθή αληζόηεηα ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηελ ΔΔ-14 γηα θάζε γνλέα μερσξηζηά 

θαη 5εηείο νκάδεο εηώλ γέλλεζεο ησλ παηδηώλ. Να ζεκεησζεί όηη νη πςειέο ηηκέο ηνπ 

δείθηε ππνδειώλνπλ απμεκέλε θηλεηηθόηεηα ελώ νη ρακειέο ηηκέο ρακειή θηλεηηθόηεηα. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε κεηαθνξά αληζόηεηαο ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο 

κεηαμύ γελεώλ δηαρξνληθά κεηώλεηαη (απμεηηθή ηάζε ζην δείθηε). Δπίζεο παξαηεξνύκε 

όηη ε απόζηαζε ζηελ θηλεηηθόηεηα κεηαμύ κεηέξαο θαη παηέξα δηαρξνληθά κεηώλεηαη κε 

απνηέιεζκα γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ πεξίνδν (1977-1981) ε ηηκή ηνπ 

δείθηε λα είλαη ε ίδηα.  

 

Γηάγξακκα 4. Τπνινγηζκέλνο Prais- Shorrocks δείθηεο γηα ηε δηα-γελεαθή 

αληζόηεηα ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηελ ΔΔ-14 γηα θάζε γνλέα μερσξηζηά θαη 

νκάδεο έηνπο γέλλεζεο (άηνκα ειηθίαο 25-64, γελλεζέληεο ζηελ πεξίνδν 1938-1981)  
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Πηγή: European Social Survey  

Σεκείσζε: Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε εθαξκόζηεθε ε εμίζσζε (10) θαη ε θαηάηαμε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο όπσο 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 2. 
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Κεθάιαην 4. Οηθνλνκεηξηθή πξνζέγγηζε 

Σην παξόλ θεθάιαην ζα εθηηκεζνύλ δηαθξηηά ππνδείγκαηα επηινγήο κε ζθνπό λα 

πξνζδηνξηζηεί ν βαζκόο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο γηα ηα άηνκα ειηθίαο 25-64 πνπ 

δηακέλνπλ ζε ρώξεο-κέιε ηεο ΔΔ-14.  Γηα ιόγνπο εθηίκεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 2 

ππνδείγκαηα: α) δπαδηθό ππόδεηγκα probit γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζηελ επηινγή πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνύ θαη β) 

δηαηεηαγκέλν ππόδεηγκα probit γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

γνλέσλ ζηελ επηινγή ρακεινύ, κεζαίνπ θαη πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο από ηα 

παηδηά. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εθηηκήζεηο ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

γνλέσλ (εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο) γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

εηώλ γέλλεζεο ησλ παηδηώλ θαη αλά ρώξα (από ην δπαδηθό ππόδεηγκα probit) ζα 

εθηηκεζεί ε ελδερόκελε ζπζρέηηζε κε ην αληίζηνηρν ΑΔΠ ηεο θάζε ρώξαο ζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθηίκεζε ζα καο πξνζδηνξίζεη ην εάλ ε δηα-γελεαθή 

θηλεηηθόηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν εηζνδήκαηνο ην νπνίν ελζσκαηώλεη, κεηαμύ 

άιισλ, ην βηνηηθό επίπεδν θαη ην επξύηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δηακνξθώζεθαλ νη επηινγέο ησλ αηόκσλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο.  

4.1. Γπαδηθό ππόδεηγκα probit   

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο νινθιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα έλα άηνκν i ζα εθαξκνζηνύλ ππνδείγκαηα δηαθξηηήο επηινγήο (probit). 

Σύκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ππόδεηγκα έλα άηνκν είηε έρεη νινθιεξώζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο ( 1iY  ), είηε έρεη νινθιεξώζεη θαηώηεξα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο ( 0iY  ). Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη δπαδηθήο 

κνξθήο (dummy variable). Γηα θάζε πιεζπζκηαθή νκάδα (ρώξα) ε πηζαλόηεηα 
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νινθιήξσζεο ηνπ πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, εθηηκάηαη κε ην παξαθάησ ππόδεηγκα 

probit: 

Pr ( 1 ) ( , )

Pr ( 0 ) 1 ( , )

ob Y

ob Y

  

  

x x β

x x β
        (11) 

όπνπ, x  είλαη κηα δέζκε εμσγελώλ κεηαβιεηώλ, β  έλα δηάλπζκα πξνο εθηίκεζε 

παξακέηξσλ, πνπ κεηξνύλ ηελ επίδξαζε ζηελ πηζαλόηεηα νινθιήξσζεο ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ κεηαβνιώλ ζηηο κεηαβιεηέο ηεο δέζκεο x  

θαη, ηέινο,     είλαη ε ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή. Ζ εθηίκεζε ηεο (7) γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε ηεο Μεζόδνπ ηεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο ππό ηελ ππόζεζε ηεο θαλνληθόηεηαο 

ησλ δηαηαξαθηηθώλ όξσλ ηεο ελ ιόγσ παιηλδξόκεζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο 

κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 
jx  πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δέζκε ησλ εμσγελώλ 

κεηαβιεηώλ x  ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο νξηαθέο επηδξάζεηο (marginal effects).Γηα 

λα βξνύκε ηε κεξηθή επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ζηελ πηζαλόηεηα 

νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Pr ( 1 )ob Y  x ζα πξέπεη λα 

βαζηζηνύκε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο κεξηθήο παξαγώγνπ: 
Pr ( 1 )

( ) j

j

ob Y
g

x


 




x
xβ , όπνπ 

g είλαη κηα ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο πηζαλόηεηαο.  

 

4.2 Γηαηεηαγκέλν ππόδεηγκα Probit  

Σην παξόλ ηκήκα ζα εθηηκεζνύλ δηαηεηαγκέλα ππνδείγκαηα (ordered probit) δηαθξηηήο 

επηινγήο κε ζηόρν ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο επηινγήο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο από κηα επξύηεξε θαηεγνξία επίπεδσλ εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

κε νξζνινγηθό ηξόπν (McKelvey and Zavoina, 1975). Σην πιαίζην ηεο παξνύζεο 
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αλάιπζεο ε  ηαμηλόκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 2. 

Τν επίπεδν εθπαίδεπζεο αληηκεησπίδεηαη σο κηα αθαλήο δηαδηθαζία, πνπ εθθξάδεηαη 

εκπεηξηθά κέζσ ελόο ζπλήζνπο ππνδείγκαηνο παιηλδξόκεζεο, ηεο νπνίαο ε πξνο 

δηεξεύλεζε κεηαβιεηή είλαη κηα ιαλζάλνπζα (latent) κεηαβιεηή *y . Ζ παιηλδξόκεζε 

έρεη ηε γλσζηή  ζπλήζε κνξθή: 

*y  Xβ          (12)   

Δπεηδή ε εμαξηεκέλε *y  είλαη κηα αθαλήο κεηαβιεηή, δειαδή κηα κεηαβιεηή πνπ 

δελ παξαηεξείηαη,  ζα πξέπεη γηα ιόγνπο εκπεηξηθήο εθηίκεζεο λα αληηθαηαζηαζεί από ηε 

ζρέζε πνπ ππνθξύπηεηαη πίζσ από ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δειαδή, 

πίζσ από ην νινθιεξσκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο y ,ην νπνίν βεβαίσο παξαηεξείηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (ESS) θαη ιακβάλεη ηηκέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηνλ Πίλαθα 2. Σπλεπώο, ε παξαηεξνύκελε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή έρεη ηελ παξαθάησ 

δνκή: 

*

*

j-1

0   εάλ    0

   εάλ    c

y

y

j y

 


 




        (13) 

όπνπ, j  είλαη ηα ελαιιαθηηθά αιιά δηαηεηαγκέλα επίπεδα εθπαίδεπζεο, c  είλαη ηα  πξνο 

εθηίκεζε όξηα (threshold points) ηνπ θάζε επηπέδνπ εθπαίδεπζεο j , β   είλαη νη πξνο 

εθηίκεζε ζπληειεζηέο ησλ εμσγελώλ κεηαβιεηώλ X , πνπ δηακνξθώλνπλ ην 

νινθιεξσκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη, ηέινο,   είλαη ν δηαηαξαθηηθόο όξνο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ηπραίνπο θαη άιινπο κε-παξαηεξνύκελνπο παξάγνληεο, πνπ επίζεο 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηαλέκνληαη θαλνληθά. Ωο 

εθ ηνύηνπ, νη πηζαλόηεηεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη ηεο κνξθήο: 
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   1

Pr 0

Pr 1 j

ob y

ob y j c 

   

   

X Xβ

X Xβ

       (14) 

Δπεηδή νη εθηηκεκέλεο πηζαλόηεηεο ζα πξέπεη (ππνρξεσηηθά) λα έρνπλ ζεηηθέο 

ηηκέο ζα πξέπεη λα ηζρύεη όηη 
  10 ... jc . Ζ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ πηζαλνηήησλ 

γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο θαη νη εθηηκήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ νξηαθώλ επηδξάζεσλ ησλ επεμεγεκαηηθώλ 

κεηαβιεηώλ ηεο δέζκεο X  ζηηο πηζαλόηεηεο δηακόξθσζεο ηνπ επηπέδνπ νινθιεξσκέλεο 

εθπαίδεπζεο  (βι. Greene, 2003, ζει 738).  

 Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή απόθιηζε 

ησλ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλάιπζε, 

γηα ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη θαηά νκάδα εηώλ γέλλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

ζύλνιν ησλ εμεηαδόκελσλ ρσξώλ ηα άηνκα ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο ραξαθηεξίδνληαη 

από απμεκέλα επίπεδα εθπαίδεπζεο (.638 ηνηο εθαηό). Παξόια απηά, όηαλ ην δείγκα 

δηαρσξίδεηαη ζε ππό-δείγκαηα αηόκσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε θνηλέο νκάδεο εηώλ 

γέλλεζεο (10εηίεο) ηόηε ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε απμεκέλα επίπεδα εθπαίδεπζεο 

θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη από κηα απμαλόκελε ηάζε θαζώο θηλνύκαζηε πξνο λεόηεξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο. Γηα όζνπο έρνπλ γελλεζεί ηε 10εηία (1938-1949) ην πνζνζηό κε 

αλώηεξε εθπαίδεπζε ήηαλ ζην 48.2 ηνηο εθαηό ελώ γηα όζνπο γελλήζεθαλ ζηε 10εηία 

(1970-1981) ην πνζνζηό απηό ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν αμίδνληαο ην 77 ηνηο εθαηό. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη θαη ε ηππηθή απόθιηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ όξσλ 

δηαρξνληθά κεηώλεηαη ππνδειώλνληαο ηε ζπζηεκαηηθόηεηα κε ηελ νπνία απνθηώληαη 

ζήκεξα πςειά επίπεδα εθπαίδεπζεο ζηηο ρώξεο-κέιε ηεο ΔΔ-14. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ παξαηεξνύκε όηη ε εθπαηδεπηηθή θαηαλνκή ηνπο ππνδειώλεη 
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ρακειά επίπεδα εθπαίδεπζεο (παηέξαο θαη κεηέξα κε ρακειή εθπαίδεπζε, 46.9 ηνηο 

εθαηό θαη 50.1 ηνηο εθαηό αληίζηνηρα). Βέβαηα ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ δηαρξνληθά 

βειηηώλεηαη όπσο πξνθύπηεη από ηελ εθπαηδεπηηθή θαηαλνκή γηα ηηο ππν-νκάδεο εηώλ 

γέλλεζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Πην ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηηο κεηέξεο αθνύ ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε ρακειήο εθπαίδεπζεο 

κεηέξα κεηώλεηαη γηα πην λεαξά άηνκα. Σε ζρέζε κε ηελ θαηά θύιν ζύλζεζε ηνπ 

βαζηθνύ δείγκαηνο (θαη ησλ ππό-δεηγκάησλ) δελ παξαηεξείηαη λα ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ζην ρξόλν θαη ζπζηεκαηηθά νη γπλαίθεο νξηαθά ππεξ-εθπξνζσπνύληαη 

ησλ αλδξώλ (53.1 ηνηο εθαηό ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο είλαη γπλαίθεο). 

 Ζ βάζε δεδνκέλσλ ESS παξέρεη ζεκαληηθή πιεξνθόξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε 

απαζρόιεζεο θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ όηαλ ην εξσηώκελν άηνκν βξηζθόηαλ ζηελ 

ειηθία ησλ 14 εηώλ. Σηελ πεξίπησζε ηνπ παηέξα θαη παξά ηελ ύπαξμε ζεκαληηθνύ 

πνζνζηνύ κε ειιηπή πιεξνθόξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο ηνπ (33.6 ηνηο 

εθαηό) παξαηεξνύκε όηη γηα ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό αηόκσλ 

ζηελ ΔΔ-14 ζηελ ειηθία ησλ 14 εηώλ κεγάισλε ππό ηελ απνπζία ηνπ παηέξα (3.6 ηνηο 

εθαηό) ελώ κηθξό είλαη θαη ην πνζνζηό ησλ παηεξάδσλ πνπ βξηζθόληνπζαλ εθηόο 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο απνπζίαο παηέξα ζα πξέπεη λα 

ζεκεηώζνπκε όηη ην πνζνζηό απηό κεηαβάιιεηαη ζην ρξόλν θαη κάιηζηα θαζώο 

θηλνύκαζηε πξνο λεόηεξεο ειηθίεο ην πνζνζηό απηό κεηώλεηαη. Απηό ελδερνκέλσο λα 

νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ζλεζηκόηεηα ιόγσ ηνπ 2
νπ

 παγθόζκηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θαθήο 

πνηόηεηαο ηεο πγείαο πνπ ραξαθηήξηδε ηελ ΔΔ-14 ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο εηδίθεπζεο (επάγγεικα) ησλ παηεξάδσλ παξαηεξνύκε όηη 

απμεκέλε ζπγθέληξσζε ραξαθηεξίδεη ηα επαγγέικαηα ρακειήο θαη κέζεο εηδίθεπζεο, 
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ελώ δηαρξνληθά απμάλεηαη ην πνζνζηό ησλ πςειά εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ (από 5.8 

ηε 10εηία 1938-1949 απμήζεθε ζην 11.2 ηνηο εθαηό ηε 10εηία 1970-1981). Σε αληηζηνηρία 

κε ηελ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ζηνλ Πίλαθα 5 

παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο. Όπσο πξνθύπηεη ην 

πνζνζηό κε ειιηπή πιεξνθόξεζε θαη απνπζία ππνιείπεηαη ηόζν γηα ην ζύλνιν όζν θαη 

γηα ηηο επηκέξνπο ππν-νκάδεο ηνπ πνζνζηνύ ησλ αλδξώλ. Δπίζεο όπσο αλακελόηαλ ην 

πνζνζηό ησλ κεηέξσλ πνπ βξίζθνληαη εθηόο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη απμεκέλν 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε ησλ παηεξάδσλ, ιόγσ ηεο αζπλέρεηαο ζηε δηαρξνληθή 

ζπλάξηεζε πξνζθνξάο εξγαζίαο. Βέβαηα ην πνζνζηό απηό γηα ην ζύλνιν ηεο ΔΔ-14 

δηαρξνληθά κεηώλεηαη ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (σο απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ζηάζεσλ έλαληη ηεο 

εξγαζίαο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αλζξώπηλνπ 

θεθαιαίνπ, ηεο απμαλόκελεο δηαζεζηκόηεηαο ππεξεζηώλ θξνληίδαο θαη αλαηξνθήο 

παηδηώλ, ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ απαζρόιεζεο, θιπ). Σε ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο 

εηδίθεπζεο ησλ κεηέξσλ λα ζεκεησζεί όηη δηαθέξεη ζεκαληηθά από ην αληίζηνηρν επίπεδν 

ησλ παηεξάδσλ γηα θάζε επίπεδν εηδίθεπζεο. Παξόια απηά ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ 

εηδηθεπκέλσλ κεηέξσλ δηαρξνληθά θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε ηάζε ησλ 

παηεξάδσλ.  
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Πίλαθαο 5.  Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ 

(άηνκα ειηθίαο 25-64) 
Μεηαβιεηή Σύλνιν 

Γείγκαηνο 

Οκάδεο 

εηώλ γέλλεζεο 

  [1938-

1949] 

[1950-

1959 

[1960-

1969] 

[1970-

1981] 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

Φακειή εθπαίδεπζε .150 

(.357) 

.287 

(.452) 

.166 

(.372) 

.093 

(.291) 

.062 

(.242) 

Μέζε εθπαίδεπζε .211 
(.408) 

.230 
(.420) 

.226 
(.418) 

.218 
(.413) 

.167 
(.373) 

Αλώηεξε εθπαίδεπζε .638 

(.480) 

.482 

(.499) 

.607 

(.488) 

.687 

(.463) 

.770 

(.420) 

Δθπαίδεπζε γνλέσλ 

Παηέξαο: Φακειή .469 

(.499) 

.581 

(.493) 

.528 

(.499) 

.428 

(.494) 

.340 

(.473) 

Παηέξαο: Μέζε .202 
(.401) 

.174 
(.379) 

.186 
(.389) 

.214 
(.410) 

.234 
(.423) 

Παηέξαο: Αλώηεξε .327 

(.469) 

.243 

(.429) 

.285 

(.451) 

.356 

(.479) 

.424 

(.494) 
Μεηέξα: Φακειή .501 

(.500) 

.624 

(.482) 

.576 

(.494) 

.456 

(.498) 

.345 

(.475) 

Μεηέξα: Μέζε .253 
(.435) 

.234 
(.423) 

.239 
(.426) 

.272 
(.445) 

.266 
(.442) 

Μεηέξα: Αλώηεξε .244 
(.429) 

.135 
(.342) 

.184 
(.387) 

.270 
(.444) 

.388 
(.487) 

Φύιν αηόκνπ 

Γπλαίθα .531 

(.499) 

.524 

(.499) 

.529 

(.499) 

.543 

(.498) 

.523 

(.479) 

Καηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη επάγγεικα παηέξα όηαλ ην άηνκν βξηζθόηαλ ζηελ ειηθία ησλ 14 εηώλ 

Υςειή εηδίθεπζε .078 

(.268) 

.058 

(.234) 

.065 

(.246) 

.080 

(.271) 

.112 

(.315) 

Μέζε εηδίθεπζε .125 

(.331) 

.093 

(.291) 

.114 

(.318) 

.132 

(.339) 

.159 

(.366) 

Φακειή εηδίθεπζε .313 

(.464) 

.308 

(.461) 

.333 

(.471) 

.310 

(.462) 

.300 

(.458) 
Αλεηδίθεπηε εξγαζία .084 

(.277) 

.085 

(.280) 

.091 

(.288) 

.079 

(.269) 

.080 

(.271) 

Γελ εξγάδνληαλ .024 
(.153) 

.016 
(.127) 

.021 
(.144) 

.025 
(.157) 

.032 
(.177) 

Απνπζίαδε .036 

(.188) 

.054 

(.226) 

.036 

(.186) 

.033 

(.178) 

.024 

(.154) 
Διιηπή πιεξνθόξεζε .336 

(.093) 

.381 

(.085) 

.339 

(.084) 

.338 

(.097) 

.288 

(.103) 

Καηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη επάγγεικα κεηέξαο όηαλ ην άηνκν βξηζθόηαλ ζηελ ειηθία ησλ 14 εηώλ 

Υςειή εηδίθεπζε .045 
(.208) 

.018 
(.134) 

.029 
(.169) 

.049 
(.217) 

.084 
(.278) 

Μέζε εηδίθεπζε .074 

(.262) 

.034 

(.182) 

.054 

(.227) 

.081 

(.273) 

.128 

(.334) 
Φακειή εηδίθεπζε .116 

(.320) 

.113 

(.316) 

.126 

(.332) 

.115 

(.319) 

.109 

(.312) 

Αλεηδίθεπηε εξγαζία .062 
(.242) 

.046 
(.211) 

.066 
(.249) 

.068 
(.252) 

.067 
(.251) 

Γελ εξγάδνληαλ .513 

(.499) 

.602 

(.489) 

.545 

(.497) 

.488 

(.499) 

.418 

(.439) 
Απνπζίαδε .013 

(.117) 

.021 

(.143) 

.014 

(.118) 

.012 

(.111) 

.007 

(.089) 

Διιηπή πιεξνθόξεζε .172 
(.085) 

.162 
(.088) 

.162 
(.078) 

.182 
(.082) 

. 179 
(.094) 

Αξηζκόο παξαηεξήζεσλ 39073 9186 9893 10902  

Source: European Social Survey (Cumulative Round) 

Σηηο παξελζέζεηο πεξηιακβάλεηαη ην ηππηθό ζθάικα. 
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Κεθάιαην 5. Απνηειέζκαηα νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο 

5.1 Γπαδηθό ππόδεηγκα (Binary Probit) 

Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκεηξηθήο 

εθηίκεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα νινθιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα άηνκα ειηθίαο 22-64 εηώλ γηα θάζε κηα από ηηο 14 εμεηαδόκελεο ρώξεο 

θαη γηα 2 εμεηδηθεύζεηο. Ζ πξώηε πεξηιακβάλεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην εάλ ε 

κεηέξα θαη ν παηέξαο έρνπλ νινθιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 

θύιν ηνπ αηόκνπ, ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ην έηνο γέλλεζεο ηνπ αηόκνπ (3ηίεο) θαη ηέινο 

ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο. Ζ δεύηεξε πεξηιακβάλεη επηπξόζζεηα ηηο κεηαβιεηέο 

πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα θαη ηεο 

κεηέξαο όηαλ ην εξεπλώκελν άηνκν βξηζθόηαλ ζηελ ειηθία ησλ 14 εηώλ. Τα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη γηα ηηο δύν εμεηδηθεύζεηο, αλαθέξνληαη ζηηο 

εθηηκήζεηο ησλ νξηαθώλ επηδξάζεσλ γηα ηξεηο επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο, α) εθπαίδεπζε 

παηέξα, εθπαίδεπζε κεηέξαο θαη θύιν (γπλαίθα=1).  

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ εμεηδίθεπζε 1 ην κέγεζνο ηεο νξηαθήο επίδξαζεο 

δηαθέξεη κεηαμύ ρσξώλ θαη κεηαμύ γνλέα. Παξόια απηά ε θαηεύζπλζε ηεο επίδξαζεο 

θαη γηα ηνπο δύν γνλείο είλαη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη 

ηελ ύπαξμε ζπζηεκαηηθά ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνύ θαη ησλ 

γνλέσλ ηνπ. Τν απνηέιεζκα απηό είλαη αλακελόκελν αθνύ θάηη ηέηνην ππνδεηθλύνπλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ Απζηξία βξέζεθε όηη έλα άηνκν πνπ έρεη παηέξα ν νπνίνο έρεη 

νινθιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη απμεκέλε πηζαλόηεηα 

νινθιήξσζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά 37.7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 
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(ζπγθξηηηθά κε έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ν παηέξαο δελ έρεη νινθιεξώζεη ηνπιάρηζην ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε). Σε όηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο κεηέξαο απηή είλαη 

κηθξόηεξε ηεο επίδξαζεο ηνπ παηέξα (28.7). Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε θαηά θύιν 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πηζαλόηεηαο νινθιήξσζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αθνύ 

εάλ έλα άηνκν ζηελ Απζηξία είλαη γπλαίθα αληηκεησπίδεη ζπγθξηηηθά κε έλαλ άλδξα 

ρακειόηεξε πηζαλόηεηα θαηά 3.7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Τα απνηειέζκαηα γηα ην Βέιγην 

δελ δηαθνξνπνηνύληαη θαηά γνλέα ελώ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Όπσο πξνθύπηεη εάλ έλα άηνκν έρεη γνλέα κε ηνπιάρηζηνλ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηόηε ε πηζαλόηεηα νινθιήξσζεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη απμεκέλε θαηά 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ε Γεξκαλία θαίλεηαη λα θαηαγξάθεη ηε ζρεηηθά ρακειόηεξε εμάξηεζε, 

κεηαμύ ησλ 14 εμεηαδόκελσλ ρσξώλ ηεο ΔΔ, ζηελ πηζαλόηεηα νινθιήξσζε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ, ελώ θαη εδώ ε θαηά θύιν 

δηαθνξνπνίεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Τέινο ε Πνξηνγαιία εκθαλίδεηαη λα 

παξνπζηάδεη ηελ πςειόηεξε εμάξηεζε κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

γνλέσλ ηνπο (παηέξαο θαη κεηέξα, μερσξηζηά) ελώ δελ παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε κε 

βάζε ην θύιν. Γηα παξάδεηγκα, ε πηζαλόηεηα νινθιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ν παηέξαο έρεη νινθιεξώζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη απμεκέλε θαηά 52.9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ελώ 

ε επίδξαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο ππνιείπεηαη θαη ιακβάλεη ηελ ηηκή 32.9.  

Σπλνπηηθά λα ζεκεησζεί όηη ε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα είλαη κεγαιύηεξε ή 

αληίζηνηρε ηεο επίδξαζεο ηεο κεηέξαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνιείπεηαη ηεο 
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επίδξαζεο ηεο κεηέξαο. Τν εύξεκα απηό επηβεβαηώλεη ηελ έλδεημε πνπ πξνέθπςε από 

ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ.   

 Σε όηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο εμεηδίθεπζεο 2 ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη δελ 

θαίλεηαη λα ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ 

επηδξάζεσλ από ηε ρξήζε επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ. Παξόια απηά θαίλεηαη λα 

θαηαγξάθεηαη κείσζε ζην κέγεζνο ησλ νξηαθώλ επηδξάζεσλ ηεο επίδξαζεο ηνπ παηέξα 

γηα ην ζύλνιν ησλ εμεηαδόκελσλ ρσξώλ ελώ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

κεηέξαο νη εθηηκήζεηο είλαη κεησκέλεο πιελ ησλ ρσξώλ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο. Ζ 

ύπαξμε κεησκέλσλ ηηκώλ γηα ηηο νξηαθέο επηδξάζεηο (ζπγθξίλνληαο ηελ εμεηδίθεπζε 2 κε 

ηελ 1) ππνδειώλεη όηη πέξαλ ηνπ ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο νη 

νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν όπσο ε θαηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη ην 

επάγγεικα ησλ γνλέσλ όηαλ ην άηνκν βξηζθόηαλ ζηελ παηδηθή ειηθία. Δπηπξόζζεηα 

απηνί νη παξάγνληεο θαίλεηαη λα ζπληεινύλ ζηελ κείσζε ηα επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ γνλέσλ πνπ ζεκαίλεη ε πξαγκαηηθή επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ είλαη 

κηθξόηεξε όηαλ ιεθζνύλ ππόςε επηπξόζζεηνη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο 

άληζεο πξόζβαζεο ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο. Δπεηδή ε θαηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη 

ην επίπεδν εηδίθεπζεο ησλ γνλέσλ ζπζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ακνηβώλ θαη εηζνδήκαηνο 

ελόο λνηθνθπξηνύ κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη όηη ε εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνύ ζην νπνίν κεγάισζε έλα παηδί ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία αληζνηήησλ ζην 

επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, παξόηη ιακβάλεηαη ππόςε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

γνλέσλ. Τέινο λα ζεκεησζεί όηη ζε 5 από ηηο 14 εμεηαδόκελεο ρώξεο (Βέιγην, Γαλία, 
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Γαιιία, Ηηαιία θαη Πνξηνγαιία) δελ παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ.               

Πίλαθαο 6.  Απνηειέζκαηα νηθνλνκεηξηθήο εθηίκεζεο ηνπ δπαδηθνύ ππνδείγκαηνο 

Probit γηα ηελ πηζαλόηεηα νινθιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(νξηαθέο επηδξάζεηο) 
Φώξεο Αξηζκόο 

παξαηεξήζεσλ  

Δμεηδίθεπζε 1 (παηέξαο, κεηέξα, θύιν 

αηόκνπ, 3-ρξόληα 

cohort dummies, survey’s year) 

Δμεηδίθεπζε 2 (Παηέξαο, Μεηέξα, θύιιν 

αηόκνπ, 3-year birth cohort dummies, survey’s 

year, παηέξα θαη κεηέξα επαγγεικαηηθή 
ππόζηαζε and occupation when the respondent 

was 14 years old) 

  Παηέξα  Μεηέξα  Γπλαίθα Παηέξα  Μεηέξα  Γπλαίθα 

Απζηξία 2413 .377*** .287*** -.037** .323*** .270*** -.039*** 

Βέιγην 2444 .201*** .199*** -.003 .184*** .123*** -.004 

Γεξκαλία 4345 .072*** .036*** -.033*** .050*** .023*** -.030*** 

Γαλία 2648 .109*** .110*** -.013 .104*** .097*** -.012 
Ηζπαλία 2837 .414*** .313*** -.042*** .399*** .325*** -.039** 

Φηιαλδία 3527 .134*** .127*** .065*** .127*** .126*** .066*** 

Γαιιία 2341 .317*** .248*** .014 .300*** .234*** .015 
ΖΒ 2039 .292*** .270*** -.085*** .269*** .261*** -.089*** 

Διιάδα 2473 .406*** .256*** -.096*** .384*** .263*** -.097*** 

Ηξιαλδία 3108 .247*** .255*** .053*** .221*** .215*** .065*** 
Ηηαιία 1719 .388*** .300*** -.001 .356*** .265*** -.005 

Οιιαλδία 3400 .203*** .196*** -.075*** .193*** .196*** -.073*** 

Πνξηνγαιία 2946 .529*** .329*** .001 .473*** .304*** .001 
Σνπεδία 2833 .254*** .130*** .066*** .240*** .111*** .065*** 

Πηγή: European Social Survey (Cumulative Round) 

Οη αζηεξίζθνη ***, ** θαη * ππνδειώλνπλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ζην 1%, 5% θαη 10 %, αληίζηνηρα. 

Σεκείσζε: Οη εθπαηδεπηηθέο επηηεύμεηο γηα ηηο δύν γελεέο ιακβάλνπλ 3 ηηκέο: 0=ρακειή (not completed primary or completed primary or 
first stage), 1=κεζαία (lower secondary or second stage), and 2=πςειή= (upper secondary or post secondary or non-tertiary or first stage 

of tertiary or second stage of tertiary).  

 

Σηνλ Πίλαθα 7 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο 

ησλ νξηαθώλ επηδξάζεσλ ηεο εμεηδίθεπζεο 2 (Πίλαθαο 6) θαηά ρώξα θαη νκάδα εηώλ 

γέλλεζεο (10ηία) ησλ αηόκσλ. Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο παξαηεξνύκε όηη ε επίδξαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα δηαρξνληθά κεηώλεηαη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ελώ ε 

θαηεύζπλζε ηεο επίδξαζεο είλαη ζεηηθή ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Τν γεγνλόο απηό 

ππνδειώλεη όηη δηαρξνληθά κεηώλεηαη ε ζεηηθή εμάξηεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ 

από ηνλ παηέξα θαη άξα ε κεηαθνξά εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ από γεληά ζε γεληά 

θαίλεηαη λα εμαζζελεί γηα ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ-14. Αληίζηνηρε είλαη θαη 

ε εηθόλα γηα ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο γηα αξθεηέο ρώξεο.  
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Πίλαθαο 7.  Απνηειέζκαηα νξηαθώλ επηδξάζεσλ γηα ην επίπεδν νινθιεξσκέλεο 

εθπαίδεπζεο κεηαμύ γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο θαηά ρώξα θαη νκάδεο εηώλ 

γέλλεζεο (άηνκα ειηθίαο 25-64 ή γελλεζέληεο κεηαμύ ησλ εηώλ 1938-1981)  
 Οκάδεο εηώλ γέλλεζεο ησλ παηδηώλ 

Φώξεο Παηέξαο Μεηέξα 

 [1938-

1949] 

[1950-

1959 

[1960-

1969] 

[1970-

1981] 

[1938-

1949] 

[1950-

1959 

[1960-

1969] 

[1970- 

1981] 

Απζηξία .588*** .433*** .370**** .272*** .314** .312*** .350*** .207*** 
Βέιγην .400*** .206*** .121*** .135*** .106 .180*** .121*** .057*** 

Γεξκαλία .061*** .038** .102*** .081 .056*** .016** .029*** .041* 

Γαλία .206*** .122*** .057** .030 .114*** .111*** .127*** .087** 
Ηζπαλία .555*** .474*** .425*** .242*** .271 .428*** .273*** .231*** 

Φηιαλδία .356*** .170*** .037 .030 .254*** .177*** .078*** .062*** 

Γαιιία .421*** .355*** .338*** .179*** .340*** .257*** .288*** .156*** 
ΖΒ .439*** .219*** .279*** .245*** .302*** .285*** .244*** .223*** 

Διιάδα .532*** .469*** .296*** .249*** .243*** .410*** .254*** .127*** 

Ηξιαλδία .392*** .261*** .193*** .144*** .398*** .286*** .228*** .145*** 
Ηηαιία .435*** .477*** .369*** .251*** .314*** .348*** .201** .276*** 

Οιιαλδία .352*** .247*** .160*** .057*** .299*** .225*** .138*** .118*** 

Πνξηνγαιία .668*** .510*** .492*** .460*** .429 .442*** .306*** .269*** 
Σνπεδία .399*** .272*** .245*** .067*** .280*** .328*** .074 .056** 

Source: European Social Survey (Cumulative Round) 

Σεκείσζε: Οη εθπαηδεπηηθέο επηηεύμεηο γηα ηηο δύν γελεέο ιακβάλνπλ 3 ηηκέο: 0=ρακειή (not completed primary or completed primary or 

first stage), 1=κεζαία (lower secondary or second stage), and 2=πςειή= (upper secondary or post secondary or non-tertiary or first stage 
of tertiary or second stage of tertiary). 

 

5.2 Γηαηεηαγκέλν ππόδεηγκα (Ordered Probit) 

 Σηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ελόο 

δηαηεηαγκέλνπ ππνδείγκαηνο probit γηα ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο όπσο απηό έρεη 

εμεηδηθεπηεί ζηελ εμίζσζε 12. Τα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8 

αθνξνύλ ζηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο 

θαη δελ ππνδειώλνπλ πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηελ πηζαλόηεηα επηινγήο ηνπ πςειόηεξνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ. Με άιια ιόγηα ζην ζπγθξηκέλν ηκήκα ηεο αλάιπζεο 

καο ελδηαθέξεη λα επηβεβαηώζνπκε ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ 

θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο έλαο δηαθνξεηηθό νηθνλνκεηξηθό ππόδεηγκα ζην 

νπνίν εθηηκάηαη ε επίδξαζε κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ πηζαλόηεηα επηινγήο ηεο 

πςειόηεξεο ηηκήο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Απζηξία ε 

επίδξαζε ηνπ πςειόηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα ζηελ πηζαλόηεηα ην παηδί 

λα έρεη νινθιεξώζεη ην πςειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζε είλαη κεγαιύηεξε ηεο επίδξαζεο 
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πνπ έρεη ε κέζε εθπαίδεπζε ηνπ παηέξα. Τελ ίδηα ζηηγκή ε επίδξαζε ηεο πςειήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα είλαη κεγαιύηεξε ηεο επίδξαζεο ηεο κεηέξαο (.932 vs. .868) ελώ 

αληίζεηα ε επίδξαζε ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο θαίλεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε 

ηεο αληίζηνηρεο επίδξαζεο ηνπ παηέξα (.409 vs. .215). Βέβαηα ε εηθόλα απηή δελ 

επηβεβαηώλεηαη γηα όιε ηηο εμεηαδόκελεο ρώξεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πηζαλόηεηα 

νινθιήξσζεο ηνπ πςειόηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο  ζηε Γεξκαλία θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη κόλνλ από ην πςειόηεξν επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη κάιηζηα ε επίδξαζε ηεο 

κεηέξαο λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ παηέξα (.793 vs. .728). Τν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ 

Πνξηνγαιία κε ηε δηαθνξά όηη ε επίδξαζε ηνπ παηέξα είλαη ζρεδόλ ππεξδηπιάζηα ηεο 

επίδξαζεο ηεο κεηέξαο.     

    

Πίλαθαο 8.  Απνηειέζκαηα νηθνλνκεηξηθήο εθηίκεζεο ηνπ δηαηεηαγκέλνπ 

ππνδείγκαηνο Probit γηα ην νινθιεξσκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο 
Φώξεο Δμεηδίθεπζε 2 (Παηέξαο, Μεηέξα, θύιιν αηόκνπ, 3-year birth cohort dummies, survey’s year, παηέξα θαη κεηέξα 

επαγγεικαηηθή ππόζηαζε and occupation when the respondent was 14 years old) 

 Παηέξαο:  
Μέζε 

Παηέξαο:  
Υςειή 

Μεηέξα:  
Μέζε 

Μεηέξα:   
Υςειή 

Απζηξία .215*** .932*** .409*** .868*** 

Βέιγην .578*** .893*** .348*** .613*** 

Γεξκαλία .113 .728*** .307 .793*** 
Γαλία -.264** .314*** .313*** .828*** 

Ηζπαλία .577*** 1.145*** .317*** .832*** 

Φηιαλδία .220*** .529*** .370*** .631*** 
Γαιιία .250*** .948*** .434*** .796*** 

ΖΒ .143*** .608*** .123*** .456*** 

Διιάδα .704*** 1.344*** .555*** .769*** 
Ηξιαλδία .286*** .798*** .485*** .839*** 

Ηηαιία .747*** 1.245*** .393*** .953*** 

Οιιαλδία .359*** .757*** .317*** .851*** 

Πνξηνγαιία 1.251*** 1.591*** .161 .716*** 

Σνπεδία .288*** .810*** .394*** .525*** 

Πηγή: European Social Survey (Cumulative Round) 

Οη αζηεξίζθνη ***, ** θαη * ππνδειώλνπλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ζην 1%, 5% θαη 10 %, αληίζηνηρα. 
Σεκείσζε: Οη εθπαηδεπηηθέο επηηεύμεηο γηα ηηο δύν γελεέο ιακβάλνπλ 3 ηηκέο: 0=ρακειή (not completed primary or completed primary or 

first stage), 1=κεζαία (lower secondary or second stage), and 2=πςειή= (upper secondary or post secondary or non-tertiary or first stage 

of tertiary or second stage of tertiary).  
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5.3 Γηα-γελεαθή θηλεηηθόηεηα θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

Όπσο πξνέθπςε από ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ν ηξόπνο κεηαθνξάο 

εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ από γεληά ζε γεληά δηαθέξεη ηόζν κεηαμύ ρσξώλ όζν θαη 

κεηαμύ ρξνληθώλ πεξηόδσλ γηα ην ζύλνιν ηεο ΔΔ-14. Μεηαμύ άιισλ πξνέθπςε όηη 

απμάλνληαο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνληώλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη ην επίπεδν 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ. Βέβαηα γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ 

απαηηνύληαη πνιηηηθέο παξέκβαζεο νη νπνίεο λα επηθεληξώλνληαη ηόζν ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζηελ αύμεζε ησλ πόξσλ πνπ δηαηίζεηαη πξνο απηήλ 

γηα ην ζύλνιν κηαο νηθνλνκίαο. Δπίζεο απαηηείηαη ε εμάιεηςε ζεκαληηθώλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνξηζκώλ ζε επίπεδν λνηθνθπξηνύ κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο 

επελδπηηθήο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηώλ γηα επέλδπζε ζε αλζξώπηλν θεθάιαην (Behrman 

et al, 2001). Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο δηα-γελεαθήο κεηαθνξάο 

εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο κηαο ρώξαο ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηέζζεξηο κεηαβιεηέο. Ζ πξώηε αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Πίλαθα 3 (εθηηκεκέλνο ζπληειεζηήο θαη όρη νξηαθή επίδξαζε). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή απνηειεί κηα κέηξεζε ηεο δηα-γελεαθήο κεηαθνξάο 

εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ γηα ην ζύλνιν ηεο ΔΔ-14 (αλά 10ηία θαη ρώξα). Ζ δεύηεξε 

κεηαβιεηή αθνξά ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηνπ 

θαηά-θεθαιήλ ΑΔΠ (ppp-adjusted αλά 10ηία θαη ρώξα),  
,

ln
c t

GDP . Ζ ηξίηε κεηαβιεηή 

είλαη κηα κέηξεζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ γηα θάζε καζεηή ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε σο πνζνζηό ηνπ θαηά-θεθαιήλ ΑΔΠ ((ppp-adjusted αλά 10ηία θαη ρώξα), 

 
,

ln expend
c t

 κε ζθνπό λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ησλ πνιηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Τέινο, ε ηέηαξηε κεηαβιεηή είλαη ν κέζνο 
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όξνο ησλ εηώλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (αλά 10ηία θαη ρώξα),  
,

ln yrslaw
c t

 ε νπνία 

ζηελ νπζία αθνξά κε εμσγελή παξέκβαζε ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

αληζνηήησλ. Δηδηθόηεξα, ρξεζηκνπνηώληαο κεζόδνπο πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο 

(Wooldridge, 2003) εθηηκάηαη ε αθόινπζε ζρέζε: 

     , 1 2 3 ,, , ,
ln ln expend ln yrslawc t c tc t c t c t

b a GDP u          (15) 

όπνπ, 
,c tb είλαη ε εθηίκεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ γνλέα θαη ηνπ παηδηνύ 

γηα θάζε ρώξα c  θαη 10εηή νκάδα εηώλ γέλλεζεο t , a  είλαη ν ζηαζεξόο όξνο ηεο 

εμίζσζεο (15), 1 2 3, ,    νη πξνο εθηίκεζε παξάκεηξνη, θαη u  ν δηαηαξαθηηθόο όξνο ηεο 

εμίζσζεο (15). Με δεδνκέλν όηη έρνπκε ηέζζεξηο 10ηίεο θαη 14 ρώξεο, ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο καο αλέξρεηαη ζε 56 παξαηεξήζεηο. Ζ εθηίκεζε ηεο εμίζσζεο (15) γίλεηαη γηα 

ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα μερσξηζηά. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο αλάιπζεο καο 

ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο 14 ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ηε ρώξα θαη 4 κεηαβιεηέο γηα ηελ 

νκάδα ησλ εηώλ γέλλεζεο (ςεπδνκεηαβιεηέο ζηαζεξώλ επηδξάζεσλ/fixed effects) Τα 

απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9. Όπσο βιέπνπκε όηαλ ν 

δείθηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο έρεη εθηηκεζεί γηα ηε ζρέζε παηδί-παηέξαο ε 

εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ πνπ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζην δείθηε είλαη 

αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ζηήιε 1). Όπσο πξνθύπηεη όζν πςειόηεξν είλαη ην 

βηνηηθό επίπεδν κηαο ρώξαο ηόζν κηθξόηεξνο είλαη ν βαζκόο ηεο κεηαθνξάο 

εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ από γεληά ζε γεληά. Όηαλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αθνξά ην 

βαζκό δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο γηα ην δεύγνο παηδί-κεηέξα ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο 

ηνπ εηζνδεκαηηθνύ επηπέδνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε αξλεηηθό πξόζεκν αιιά σο 

κέγεζνο ππνιείπεηαη ζην κηζό ηεο αληίζηνηρεο επίδξαζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παηέξα (-

.393 vs. -.177). Σηε ζηήιε 2 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο πνιιαπιήο 
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παιηλδξόκεζεο (OLS) ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαβιεηή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δαπαλώλ  
,

ln expend
c t

. Όπσο πξνθύπηεη, ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ νπζησδώο από ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηήιεο 1. Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δαπαλώλ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη κάιηζηα κε αξλεηηθό πξόζεκν γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη 

όηη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζπληειεί ζηε κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

αληζνηήησλ πνπ κεηαθέξνληαη από γεληά ζε γεληά. Βέβαηα ε εθηίκεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

ηώξα έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε ζηήιε 1 (-.286 vs. -

.393). Σπλεπώο, ε επίδξαζε ηνπ επξύηεξνπ καθξννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο θαίλεηαη 

λα είλαη κηθξόηεξε όηαλ ιακβάλνληαη ππόςε νη θξαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο νη 

νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ κηα πην αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηνπ ξόινπ θαη ησλ πόξσλ πνπ 

απνδίδεη ην θξάηνο ζηελ εθπαίδεπζε. Σηελ ηξίηε ζηήιε ρξεζηκνπνηείηαη σο επηπξόζζεηε 

κεηαβιεηή ηα έηε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Όπσο πξνθύπηεη ε επίδξαζε απηήο ηεο 

κεηαβιεηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε αξλεηηθό πξόζεκν ππνδειώλνληαο όηη ε 

αύμεζε ησλ εηώλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζπζηεκαηηθά ζηε κείσζε ηεο 

κεηαθνξάο αληζνηήησλ από ηε κηα γεληά ζηελ επόκελε. Βέβαηα ε επίδξαζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηώξα έπαςε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Με άιια ιόγηα ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα ηεο ζηήιεο 3 πξνθύπηεη όηη ε εμάξηεζε ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ΔΔ-14 κεηαμύ ησλ γελεώλ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο θξαηηθέο δαπάλεο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηα έηε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Να ζεκεησζεί όηη όηαλ ηα απνηειέζκαηα 

βαζίζηεθαλ ζηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο (15) ζηελ νπνία σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ κε ηε 

κεηέξα ηνπο ηόηε ελώ ζε επίπεδν θαηεύζπλζεο ηεο επίδξαζεο ηα απνηειέζκαηα είλαη 
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παξόκνηα κε απηώλ γηα ην δεύγνο παηδί-παηέξαο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 

απηό δελ ηζρύεη.  

Πίλαθαο 9. Δθηίκεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ βαζκνύ ηεο δηα-γελεαθήο 

θηλεηηθόηεηαο θαη ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ (θαηά-θεθαιήλ ΑΔΠ).   

 OLS 

  Παηέξαο  

 1 2 3 

Σηαζεξόο όξνο 4.189 (.612)*** 4.294 (.567)*** 4.190 (.561)*** 

ln(GDP) -.393 (.065) *** -.286 (.067)*** -.150 (.093)  

ln(expend) - -.343 (.119)*** -.361 (.124) *** 

ln(law) - - -.477 (.194)*** 

Παξαηεξήζεηο 56 56 56 

R
2
 0.813 .839 .855 

  Μεηέξα  

Σηαζεξόο όξνο 2.087(.543)*** 2.115(.581)*** 2.101(.549) 

ln(GDP) -.177 (.060)*** -.149 (.075)** -.130(.104) 

ln(expend) - -.090 (.126) -.092(.129) 

ln(law) - - -.063(.223) 

Παξαηεξήζεηο 56 56 56 

R
2
 0.572 0.575 0.575 

Ζ εμεηδίθεπζε [2] ζπκπεξηιακβάλεη ςεπδνκεηαβιεηέο γηα θάζε κηα από ηηο 14 ρώξεο θαη επίζεο 4 

ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ηελ νκάδα εηώλ γέλλεζεο.  
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Κεθάιαην 6. πκπεξάζκαηα 

Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ν βαζκόο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζην 

επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο γηα 14 ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ. Τα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αληιήζεθαλ από ηελ European Social Survey (ESS) θαη αθνξνύλ ην νινθιεξσκέλν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηώκελσλ από ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξίνδν 2002-2007 θαζώο 

επίζεο θαη ην νινθιεξσκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ηνπο αλεμάξηεηα κε ην 

έλα νη ηειεπηαίνη δηακέλνπλ ζην εξεπλώκελν λνηθνθπξηό. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

πιεξνθόξεζε θαη γηα ηελ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο θαη ην αζθνύκελν επάγγεικα ησλ 

γνλέσλ όηαλ ν εξσηώκελνο ήηαλ ζηελ παηδηθή ειηθία (14 εηώλ). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ α) ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson β) ε εθηίκεζε ηνπ δείθηε δηα-

γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζε έλα Μαξθνβηαλό πιαίζην αλάιπζεο θαη γ) δύν νηθνλνκεηξηθά 

ππνδείγκαηα. Σπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζεηηθήο εμάξηεζεο 

κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο ηόζν γηα ην ζύλνιν 

ηεο ΔΔ-14 όζν θαη γηα ηηο επηκέξνπο ρώξεο-κέιε. Βέβαηα ην κέγεζνο ηεο κεηαθνξάο 

εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ από γεληά ζε γεληά δηαθέξεη θαηά ρώξα, ειηθηαθή νκάδα θαη 

γνλέα. Δπίζεο, ν βαζκόο ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο 

δηαρξνληθά κεηώλεηαη γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ηελ απμαλόκελε πξόζβαζε ησλ 

επξσπαίσλ ζε ίζεο επθαηξίεο αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο. Σην πιαίζην 

απηό δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ ηεο δηα-γελεαθήο θηλεηηθόηεηαο θαη ηνπ 

επξύηεξνπ καθξννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ κε 

ζαθήλεηα ηελ ύπαξμε αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο 

κεηαθνξάο εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ από γεληά ζε γεληά. 
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Αξρηθά ρξεζηκνπνηώληαο έλα ππόδεηγκα probit ζην νπνίν εθηηκήζεθε ε κεηαβνιή 

ζηελ πηζαλόηεηα νινθιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ηε 

κεηαβνιή ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα θαη κεηέξαο μερσξηζηά. Σπλνπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζεηηθήο εμάξηεζεο κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο, κε πην ζεκαληηθή λα είλαη ε επίδξαζε 

ηνπ παηέξα, ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα.  

 Δπίζεο, από ηηο αλαιύζεηο  πξνθύπηεη όηη απμάλνληαο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ησλ γνληώλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ απαηηνύληαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ηόζν 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο όζν θαη γηα ηελ αύμεζε ησλ πόξσλ πνπ 

δηαηίζεηαη πξνο απηήλ γηα ην ζύλνιν κηαο νηθνλνκίαο. Όζν ςειόηεξν είλαη ην βηνηηθό 

επίπεδν κηαο ρώξαο ηόζν κηθξόηεξνο είλαη θαη ν βαζκόο ηεο κεηαθνξάο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ από γεληά ζε γεληά. 
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