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Πρόλογοσ και Ευχαριςτίεσ 

 

Το παρόν βιβλίο είναι το αποτζλεςμα χωριςτϊν αναηθτιςεων αλλά και 

ςυνεργαςίασ των ςυγγραφζων πάνω ςε ζνα κοινό άξονα ενδιαφζροντοσ που 

ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ κατανόθςθσ του ρόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

και των ανκρϊπινων δυνατοτιτων ςτθ χωρικι ανάπτυξθ ςε όλεσ τισ γεωγραφικζσ 

κλίμακεσ, από τθν τοπικι ςτθν παγκόςμια. Ο ςκοπόσ του βιβλίου, ςε αντιςτοιχία με 

το ςκοπό του ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο «Το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ 

βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ αναπτυξιακισ δυναμικισ και διαφοροποίθςθσ των περιοχϊν: 

Θ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, ΚΑΛΘΣ/ΕΡΕΔΒΜ» το οποίο αποτελεί κοινι βάςθ 

αναφοράσ για τθν πλειοψθφία των κεφαλαίων του,  είναι ‘θ διερεφνθςθ του ρόλου 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ βαςικισ  ςυνιςτϊςασ  τθσ  αναπτυξιακισ δυναμικισ 

και διαφοροποίθςθσ των περιοχϊν’ με ειδικότερουσ ςτόχουσ τθν ακριβζςτερθ 

περιγραφι και τθν καλφτερθ κατανόθςθ των μθχανιςμϊν που προκαλοφν τισ 

περιφερειακζσ ανιςότθτεσ και τροφοδοτοφν αντίςτοιχα τθ δυνατότθτα να 

ςχεδιαςτοφν και να αςκθκοφν οι κατάλλθλεσ πολιτικζσ για τον περιοριςμό τουσ. 

Τα κεφάλαια του παρόντοσ ςυλλογικοφ τόμου περιζχουν ςτοιχεία των παράλλθλων 

ερευνϊν που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, τα οποία 

ζχουν ςυλλεχκεί και επεξεργαςτεί χωριςτά από κάκε ομάδα. Αυτά αφοροφν από τθ 

μία βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ των κεωριϊν περιφερειακισ ανάπτυξθσ και τθ 

ςφνδεςι τουσ με το ανκρϊπινο δυναμικό (Κεφ. 1) και από τθν άλλθ τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ πεδίου, μζςα από ςυλλογι ερωτθματολογίων και 

επιτόπια ζρευνα με ςυνεντεφξεισ ςε μικρό αρικμό επιχειρθματιϊν (Κεφ. 2 & 3).  

Τζλοσ, όςον αφορά ςτθ ςυγγραφι και τθν επεξεργαςία των πρωτογενϊν ςτοιχείων 

τθσ ζρευνασ πρζπει να τονιςτεί θ ςυνειςφορά των: Γεωργία Γεμενετηι, Χριςτίνα 
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Κακδζρθ, Διμθτρα Κωνςταντινίδου και Αλζξανδρο Σδουκόπουλο, τουσ οποίουσ και 

ευχαριςτοφμε ιδιαιτζρωσ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Θ εξζλιξθ των κεωριών περιφερειακισ ανάπτυξθσ – Σο ηιτθμα τθσ ανάπτυξθσ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ 1 – Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 

Λαμπριανίδθσ Λόθσ, Καραγιάννθ Στζλλα, Καλογερζςθσ Θανάςθσ,  Παραςκευόπουλοσ 

Χρίςτοσ, Παναγιωτίδθσ Θεόδωροσ, Μπάλλασ Δθμιτρθσ, Θάνθσ Ηλίασ  και Πανώρθ 

Αναςταςία 

 

Η ζννοια τθσ Ανάπτυξθσ 

Θ ανάπτυξθ ωσ μια κανονιςτικι ζννοια υπόκειται ςε διάφορεσ κρίςεισ και 

αξιολογιςεισ. Μζςα από τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ, θ αφθρθμζνθ και γενικοφ 

περιεχομζνου ζννοια, διαπζραςε και ειςχϊρθςε ςε διάφορα εννοιολογικά πλαίςια    

τικζμενθ ςε αντιπαραβολι κυρίωσ με τισ ζννοιεσ τθσ οικονομικισ εξζλιξθσ και τθσ 

κοινωνικισ μεταβολισ και προόδου (Willis, 2005). Σε ζνα αρχικό επίπεδο ανάλυςθσ, 

ζνασ από τουσ πλζον βαςικοφσ διαχωριςμοφσ τθσ ζννοιασ αποτελεί θ διάκριςθ ενόσ 

ςτατικοφ και ενόσ δυναμικοφ εννοιολογικοφ πλαιςίου, εντόσ των οποίων δφναται να 

αποκρυςταλλωκοφν με περιςςότερθ ςαφινεια και επάρκεια οι διαφορετικζσ 

προεκτάςεισ  τθσ ζννοιασ τθσ ανάπτυξθσ (Clark, 2002).  

Θ ανάπτυξθ υπό τθ ςτατικι τθσ ζννοια περιγράφει τθν ενιςχυμζνθ κατάςταςθ μιασ 

χϊρασ/περιφζρειεασ επί μιασ αρχισ ι μιασ επί μζρουσ δραςτθριότθτασ. Αντίκετα, θ 

δυναμικι εκδοχι τθσ ανάπτυξθσ χρθςιμοποιείται για τθν απόδοςθ καταςτάςεων 

που ςχετίηονται με ςταδιακζσ εξελίξεισ είτε πάλι επί μιασ αρχισ είτε μιασ επί μζρουσ 

δραςτθριότθτασ. Πταν θ ανάπτυξθ αναλυκεί εντόσ ενόσ πλαιςίου κοινωνικοφ 

περιεχομζνου τότε ταυτίηεται περιςςότερο με κοινωνικι και οικονομικι μεταβολι, 

με διαδικαςίεσ και ςτάδια μεταςχθματιςμοφ και με εξελικτικζσ τάςεισ. Πλεσ όμωσ οι 

χϊρεσ/περιφζρειεσ μζςα ςτθ διαχρονικι τουσ εξζλιξθ χαρακτθρίηονται από 

αναπτυξιακζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ εντάςςονται ςτισ παραπάνω μεταβολζσ 

κοινωνικοφ ι οικονομικοφ περιεχομζνου και διαπερνοφν διάφορα ςτάδια εξζλιξθσ 
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και μεταςχθματιςμοφ. Πλεσ οι μεταβολζσ και οι εξελίξεισ κα πρζπει να 

χαρακτθρίηονται από ζνα κετικό πρόςθμο και γενικότερα να ταυτίηονται με τθν 

ζννοια τθσ βελτίωςθσ (Black and White, 2004).   

Επιςτρζφοντασ ςτθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ζννοιασ αξίηει να ςθμειωκοφν οι λόγοι 

για τουσ οποίουσ πραγματοποιικθκαν αυτζσ οι μεταβάςεισ τοποκετϊντασ κάκε 

φορά τθν ζννοια τθσ ανάπτυξθσ μζςα ςε διαφορετικζσ ερμθνευτικζσ νόρμεσ και 

πλαίςια.  Θ αφξθςθ του εκνικοφ πλοφτου, θ βελτίωςθ δθλαδι τθσ οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ, αυξάνει τθν πικανότθτα τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ επίλυςθσ 

διάφορων κοινωνικϊν προβλθμάτων. Ενϊ όμωσ το παραπάνω επιβεβαιϊνεται από 

τθν οικονομικι κεωρία εντοφτοισ ςτθν πράξθ θ οικονομικι μεγζκυνςθ δεν 

προκάλεςε βελτίωςθ τθσ ανάπτυξθσ, ςε όρουσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ. Σε πολλζσ 

μάλιςτα περιπτϊςεισ θ μεγζκυνςθ ταυτίςτθκε με μεγαλφτερθ ανιςότθτα, αφξθςθ 

τθσ ανεργίασ, αποδυνάμωςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και πλικοσ αρνθτικϊν 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (Cobb et al., 1995; Piketty and Saez, 2003; Serra and 

Stiglitz, 2008).  

Με άλλα λόγια θ οικονομικι μεγζκυνςθ αποτελεί ζνα μόνο μικρό τμιμα τθσ 

ανάπτυξθσ το οποίο μάλιςτα χαρακτθρίηεται από ζνα πλικοσ περιοριςμϊν και 

μειονεκτθμάτων. Ανάμεςα ςε αυτά ςυγκαταλζγεται ο μθ υπολογιςμόσ τθσ 

ανεπίςθμθσ οικονομίασ, τθσ εξάντλθςθσ φυςικϊν πόρων, τθσ διάκριςθσ μεταξφ τθσ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ διάςταςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, τον διαχωριςμό 

των δαπανϊν, τθν διατθρθςιμότθτα τθσ οικονομικισ παραγωγισ, τθσ μθ 

εμπορευματικζσ δραςτθριότθτεσ ι τθν κοινωνικι πρόοδο και ευθμερία. Πλα αυτά 

τα μειονεκτιματα εντοπίηονται ςτον κυριότερο δείκτθ τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, 

αυτοφ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ. Το κατά κεφαλιν ειςόδθμα λοιπόν αποτελεί 

ζνα κοινά αποδεκτό τρόπο μζτρθςθσ τθσ οικονομικισ παραγωγισ, προςφζροντασ 

αξιόπιςτεσ λφςεισ και πολιτικζσ για μακροοικονομικά ηθτιματα ςυνδεόμενο 

μάλιςτα εγγενϊσ με ζνα μεγάλο πλικοσ χριςιμων και πολφτιμων μεταβλθτϊν όπωσ 

θ απαςχόλθςθ. Στθν πράξθ όμωσ αποτυγχάνει να ςυνδεκεί επιτυχϊσ με τισ ζννοιεσ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ (εκπαίδευςθ, ανιςότθτα, 

αςφάλεια, υγεία, κοινωνικζσ ςχζςεισ, ιςότθτα φφλου, πολιτικι ςυμμετοχι, 

απαςχόλθςθ κ.α.) (Bergh, 2009; Costanza et al., 2009). 

Θ οικονομικι μεγζκυνςθ, παράγωγοσ δείκτθσ τθσ οποίασ αποτελεί το κατά κεφαλιν 

ειςόδθμα, εςτιάηει ςτθν τεχνολογικι μεταβολι, ςτθν ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου, ςτο 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

δομικό μεταςχθματιςμό τθσ οικονομίασ, ςτον τομζασ τθσ ηιτθςθ και προςφοράσ, 

ςτθν αςτικοποίθςθ κ.α. Πλεσ αυτζσ οι ζννοιεσ που εντάςςονται ςτθ μελζτθ τθσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ (κακϊσ και των περιφερειακϊν ανιςοτιτων) μποροφν να 

προςεγγιςτοφν μζςω δφο βαςικϊν κεωρθτικϊν Σχολϊν ςκζψθσ. Τθν πρϊτθ Σχολι 

αποτελοφν οι κεωρίεσ αυτοεξιςορρόπθςθσ. Οι κεωρίεσ αυτζσ, υποςτθρίηουν ότι θ 

φπαρξθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων αποτελοφν μία προςωρινι κατάςταςθ 

όπου θ μεςολάβθςθ των δυνάμεων τθσ αγοράσ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

εξάλειψι τουσ ςε βάκοσ χρόνου. Θ δεφτερθ Σχολι, αποτελείται από τισ κεωρίεσ τθσ 

ανιςορροπίασ. Οι ςυγκεκριμζνεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ διερευνοφν τα αίτια 

δθμιουργίασ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων και αςχολοφνται παράλλθλα με το 

ςχεδιαςμό των πολιτικϊν εκείνων που μποροφν να αμβλφνουν τισ ανιςότθτεσ αυτζσ 

ευνοϊντασ παράλλθλα τισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιοχζσ (Λαμπριανίδθσ, 2012). 

Θ πρόςφατθ βιβλιογραφία τθσ ανάπτυξθσ τοποκετεί τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ ωσ 

τον απόλυτο ςτόχο τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ με τθν οικονομικι μεγζκυνςθ να 

αντιμετωπίηεται είτε ωσ ζνασ αρχικόσ δείκτθσ τθσ ανάπτυξθσ (υπό τθν ζννοια τθσ 

ικανισ όχι όμωσ και τθσ αναγκαίασ ςυνκικθσ για τθν επίτευξθ του αναπτυξιακοφ 

ςτόχου) είτε ωσ μζςο για τθν ενίςχυςθ τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ, ο οποίοσ 

αποτελεί και τον τελικό ςκοπό και ςτόχο. Επεξεργαηόμενοι ζννοιεσ πζραν του 

ειςοδιματοσ ι τθσ κατανάλωςθσ ςε άλλεσ μεταβλθτζσ που εκφράηονται και 

αποτυπϊνονται είτε ςε νομιςματικοφσ όρουσ είτε όχι, μεταβαίνουμε ςε 

περιςςότερο ολοκλθρωμζνεσ και ευρφτερεσ καταςτάςεισ τθσ ευθμερίασ. Θ 

ςθμαντικότερθ ίςωσ προςζγγιςθ που επιτυγχάνει το παραπάνω είναι θ προςζγγιςθ 

των ανκρϊπινων δυνατοτιτων (Desai, 2001; Drèze και Sen, 2002; Nussbaum και 

Sen, 1993; Sen, 2011, 1995).  Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ εςτιάηει ςε όλεσ εκείνεσ 

τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ το άτομο επικυμεί να πραγματϊςει (“doings and 

beings” - functionings) διακζτοντασ τθν ελευκερία προκειμζνου να επιλζξει το 

ςφνολο εκείνο των functioning που επικυμεί (capabilities). Κάποιεσ από αυτζσ τισ 

δυνατότθτεσ μπορεί να ςχετίηονται με βαςικζσ ανάγκεσ (επαρκισ διατροφι ι 

μείωςθ πρόωρθσ κνθςιμότθτασ) ενϊ άλλεσ μπορεί να ςχετίηονται με περιςςότερο 

ςφνκετεσ καταςτάςεισ (επαρκισ μόρφωςθ ικανι για τθν ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι 

ηωι). Οι κεωρθτικζσ ρίηεσ τθσ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθσ εντοπίηονται ςτθ 

φιλοςοφικι διάςταςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αποδίδοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου που δεν είναι άλλοσ από τθν ανκρϊπινθ 

ανάπτυξθ (θ ανάλυςθ τθσ προςζγγιςθσ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων και θ 
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ιδιαίτερθ θ χριςθ τθσ προςζγγιςθσ αυτισ ωσ ερμθνευτικισ βάςθσ των ανιςοτιτων 

κα διεξαχκεί αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 6).   

Η διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ζννοιασ τθσ Ανάπτυξθσ 

Μετά το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου θ ζννοια τθσ ανάπτυξθσ  ςυγκζντρωςε 

το ενδιαφζρον τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ με τθν παράλλθλθ διατφπωςθ πλικοσ 

αντικρουόμενων απόψεων, τόςο ωσ προσ τον τρόπο προςζγγιςθσ τθσ ζννοιασ όςο 

και ωσ προσ τθν εμπειρικι διερεφνθςι τθσ. Ωσ εκ τοφτου θ ζννοια τθσ ανάπτυξθσ, 

ωσ βαςικό ερευνθτικό αντικείμενο, ειςχϊρθςε ςε κάκε κεωρθτικό ρεφμα με 

διαφορετικό τρόπο, κακιςτϊντασ ςαφζσ πωσ δεν αναφερόμαςτε ςε μία ζννοια θ 

οποία απολαμβάνει κοινι επιςτθμονικι ςυναίνεςθ. Για παράδειγμα, τα αποικιακά 

οικονομικά απζδωςαν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ υποδομζσ, θ καπιταλιςτικι 

προςζγγιςθ των πραγμάτων υπερκεμάτιςε τισ πολιτικζσ εκείνεσ που ευνοοφν τα 

ανϊτερα ειςοδθματικά κλιμάκια και τθν επιχειρθματικό κλάδο (“trickle down 

economics”) με τθν ςοςιαλιςτικι ςκζψθ να προωκεί τθν αντίκετθ άποψθ (“bottom 

up economics”) (Agnew και Livingstone, 2011; Chant και McIlwaine, 2009). Ο ρόλοσ 

του κράτουσ και θ ςχζςθ του με τθν ανάπτυξθ αποτζλεςε κεντρικό επιςτθμονικό 

ενδιαφζρον τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ με τουσ ςτρουκτουραλιςτζσ να 

υποςτθρίηουν τον κρατικό παρεμβατιςμό και τουσ νεοφιλελεφκερουσ τον 

περιοριςμζνο ρόλο του και τθν προςιλωςθ ςτθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν ενίςχυςθσ 

τθσ ελεφκερθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και προϊκθςθσ τθσ ελευκεροποίθςθσ του 

εμπορίου.  

Τόςο όμωσ με τθ χρονικι εξζλιξθ όςο και με το διαρκϊσ αυξανόμενο ακαδθμαϊκό 

ενδιαφζρον θ ανάπτυξθ ζπαψε να οριοκετείται εννοιολογικά μζςα από το πρίςμα 

τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ (μεγζκυνςθ) και ζννοιεσ όπωσ περιβαλλοντικι 

βιωςιμότθτα, ελευκερία, πολιτικι ςυμμετοχι, κοινωνικι δικαιοςφνθ αποτζλεςαν 

αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ζννοιασ τθσ ανάπτυξθσ ςυμβάλλοντασ ςε μια 

ολοκλθρωμζνθ και ενιαία εννοιολογικι ςφλλθψθ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

αυτισ τθσ εννοιολογικισ διεφρυνςθσ αποτελεί θ πρόςφατθ περίπτωςθ του 

Millennium Development Goals (MDG) (Browne and Weiss, 2014; Evans, 2013; 

Nallari κ.α., 2011). Οι ςτόχοι αυτοί καταδεικνφουν τθ διεπιςτθμονικότθτα των υπό 

μελζτθ ηθτθμάτων που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ 

ςφνκεςθσ πτυχϊν ενόσ ευρφ πλαιςίου που καλφπτει τισ ςφαίρεσ τθσ οικονομίασ, τθσ 

κοινωνίασ, του πολιτιςμοφ, τθσ πολιτικισ, του περιβάλλοντοσ κ.α.  
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Το αντιπροςωπευτικό παράδειγμα του MDG καταδεικνφει αφενόσ τθν 

πολυδιάςτατθ ζννοια τθσ ανάπτυξθσ και αφετζρου τθν ιδιαίτερθ ςφνκετθ και 

απαιτθτικι προςπάκεια αποτφπωςθσ τθσ ανάλυςι τθσ. Αρκεί να αναλογιςτεί κανείσ 

το γεγονόσ του τεράςτιου εφρουσ των ηθτθμάτων με τα οποία καταπιάνεται πλζον θ 

πρόςφατθ αναπτυξιακι ςυηιτθςθ κακϊσ επίςθσ με το πόςο ςυνυφαςμζνεσ και 

άκρωσ αλλθλζνδετεσ είναι κάποιεσ από τισ πτυχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ζννοιασ τθσ 

ανάπτυξθσ. Για παράδειγμα, θ προςζγγιςθ και θ ανάλυςθ τθσ ιςότθτασ των φφλλων 

(κεντρικό κζμα μελζτθσ τόςο για τον αναπτυςςόμενο όςο και για τον ανεπτυγμζνο 

κόςμο) δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί μεμονωμζνα, χωρίσ δθλαδι τθν ανάλυςθ 

του οικονομικοφ, κρθςκευτικοφ ι πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ.  

Κατά αναλογία με τθν μελζτθ τθσ ζννοιασ τθσ ανάπτυξθσ, ζωσ πρόςφατα  

προμετωπίδα τθσ κεωρθτικισ και εμπειρικισ ατηζντασ τθσ περιφερειακισ 

ανάπτυξθσ αποτελοφςε θ ανάλυςθ τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ (αφξθςθ του 

πλοφτου, βελτίωςθ ανταγωνιςτικότθτασ και παραγωγικότθτασ, δθμιουργία κζςεων 

απαςχόλθςθσ κ.α.). Σε ζνα πολφ μεγάλο βακμό δθλαδι θ τοπικι και περιφερειακι 

ανάπτυξθ ταυτίηονταν με τθν οικονομικι περιφερειακι ανάπτυξθ. Ο τόποσ ςε 

ςυνδυαςμό με όλεσ εκείνεσ τισ πολιτικζσ και πρακτικζσ που υιοκετοφνται και που 

ςτοχεφουν ςτθ ςυςτθματικι βελτίωςθ τθσ τοπικισ οικονομικισ ευθμερίασ 

ςτοιχειοκετεί τον άξονα ανάλυςθσ του κλάδου τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Με 

άλλα λόγια, θ τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ εςτιάηει ςτισ δράςεισ εκείνεσ 

όπωσ οικονομικι αναπτυξιακι ςτρατθγικι, αγορά εργαςίασ, ζρευνα και καινοτομία, 

επιχειρθματικότθτα κ.α. των οποίων θ εφαρμογι μπορεί να επιφζρει αφξθςθ 

βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν όπωσ το ειςόδθμα, θ απαςχόλθςθ ι 

παραγωγικότθτα. 

 Οι απαρχζσ του εννοιολογικοφ προςδιοριςμοφ τθσ ανάπτυξθσ εντοπίηονται μετά το 

1945, όπου ςφμφωνα με τθ ςχετικι βιβλιογραφία θ εποχι αυτι ςυναντάται με τθν 

ζννοια τθσ «ςφγχρονθσ εποχισ» (Hettne, 2009). Θ ανάπτυξθ κατά τθ ςφγχρονθ 

εποχι ταυτίηεται με τθν πεποίκθςθ του μεταςχθματιςμοφ των παραδοςιακϊν 

κοινωνιϊν ςε ςφγχρονεσ δυτικοφ τφπου κοινωνιϊν. Οι κλαςικζσ και νεοκλαςικζσ 

προςεγγίςεισ που ιταν κυρίαρχεσ τθν περίοδο αυτι (1940-1950) απθχοφςαν τθν 

πεποίκθςθ αυτι, αποδίδοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ φιλελευκεροποίθςθ τθσ 

παραγωγισ και ςτθν ενίςχυςθσ του διεκνοφσ εμπορίου. Σε εκνικό/τοπικό επίπεδο 

το κεντρικό ενδιαφζρον  των προςεγγίςεων αυτϊν ςυγκεντρϊνονταν γφρω από τουσ 
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φυςικοφσ αναπτυξιακοφσ πόλουσ. Θ αναπτυξιακι ςυηιτθςθ (ςτθν εποχι του 

πολζμου του Βιετνάμ) με ρίηεσ που κυρίωσ ςυναντϊνται ςτθν ανάλυςθ τθσ 

αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ και γενικότερθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ Λατινικισ 

Αμερικισ και τθσ Καραϊβικισ γζννθςε τισ ριηοςπαςτικζσ προςεγγίςεισ οι οποίεσ 

αντιμετϊπιςαν το δυτικόφερτο/εκνικοκεντρικό οριςμό τθσ ανάπτυξθσ ωσ 

αναςτολζα και τροχοπζδθ του αναπτυςςόμενου κόςμου (Nederveen Pieterse, 

2010).  

Από το 1970 και μετά θ αμιγϊσ οικονομικι προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ «ανάπτυξθσ 

από τα πάνω» (θ υιοκζτθςθ δθλαδι του δυτικοφ αναπτυξιακοφ προτφπου)  άρχιςε 

να αμφιςβθτείται ςυςτθματικά και να διατυπϊνονται όλο και περιςςότερεσ 

ριηοςπαςτικότερεσ προςεγγίςεισ (ανκρωποκεντρικζσ, ςτρουκτουραλιςτικζσ, 

περιβαλλοντικζσ) προςεγγίςεισ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από το κριτικι διάκεςθ 

ςχετικά με το αναπτυξιακό πρότυπο τθσ «ανάπτυξθσ από πάνω». Οι κλαςικζσ 

κεωρίεσ κατά κανόνα βαςίηονται ςτθ ςκζψθ του Adam Smith (1723 – 1790) και του 

David Ricardo (1772-1823) οι οποίοι ταυτίηουν τουσ βαςικοφσ αναπτυξιακοφσ 

μοχλοφσ με το διεκνζσ εμπόριο και τθν ζννοια του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ (E. 

Wayne. Nafziger, 2006). Οι νεοκλαςικζσ προςεγγίςεισ εξαιτίασ τθσ κεωρθτικισ 

ςυγγζνειασ τουσ με τισ προθγοφμενεσ μοιράηονται τθν κοινι αντίλθψθ περί 

ανάπτυξθσ, τονίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ φιλελευκεροποίθςθσ του εμπορίου ωσ 

βαςικισ πολιτικισ επιλογισ επίτευξθσ τθσ.  Ριο ςυγκεκριμζνα, τα νζο-κλαςςικά 

οικονομικά εςτιάηουν ςτισ τιμζσ ςτισ εκροζσ και ςτθ διανομι του ειςοδιματοσ μζςα 

ςε ζνα πλαίςιο αγορϊν ςτισ οποίεσ  προςδιορίηονται υπό τον άξονα του νόμου τθσ 

προςφοράσ και τθσ ηιτθςθ. Θ νεοκλαςικι ςκζψθ απαςχολείται ιδιαιτζρωσ με τθν 

αποτελεςματικι κατανομι των περιοριςμζνων πόρων προχωρϊντασ ςτθ 

διατφπωςθ τθσ βαςικισ τθσ υπόκεςθσ περί ατομικισ ορκολογικότθτασ. Αυτι θ 

βαςικι υπόκεςθ δίνει τθ δυνατότθτα να μεγιςτοποιθκεί θ χρθςιμότθτά ι το κζρδοσ 

τουσ (Sardadvar, 2011). 

 Κεντρικό ςθμείο των κεωριϊν αυτϊν, ιδιαίτερα για τθ ςφνδεςθ με τθν αναπτυξιακι 

ςυηιτθςθ, αποτελεί θ ζμφαςθ που αποδίδεται ςτθν ζννοια τθσ ιςορροπίασ. Οι 

κιαςϊτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ οπτικισ, αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαντικότθτα τθσ 

φπαρξθσ εξαιρετικά ανεπτυγμζνων αγορϊν κακϊσ και τθν παρουςία κατάλλθλθσ 

κεςμικισ υποςτιριξθσ, υποςτθρίηουν τθν ελεφκερθ αγορά μζςω τθσ άρςθσ 

εμποδίων (εμπορικϊν και άλλων). Κατά αυτόν τον τρόπο διευκολφνεται θ 
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ςυςςϊρευςθ του κεφαλαίου και οι ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ. Το ςυςςωρευμζνο 

κεφάλαιο κατά αυτόν τον τρόπο κα ζχει τθ δυνατότθτα να μετακινθκεί από 

περιοχζσ χαμθλισ παραγωγικότθτασ ςε περιοχζσ υψθλισ παραγωγικότθτασ. Το 

γεγονόσ αυτό, κα οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ κατά κεφαλιν παραγωγικότθτασ που με τθ 

ςειρά τθσ κα λειτουργεί ωσ εγγυιτρια δφναμθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ ανάπτυξθσ.  

Από το 1960 άρχιςαν να αναδφονται ριηοςπαςτικζσ πολιτικζσ τόςο ςε κοινωνικό όςο 

και ςε επιςτθμονικό επίπεδο. Τθν χαρακτθριςτικότερθ προςζγγιςθ τθσ περιόδου 

αυτισ αποτελεί θ κεϊρθςθ τθσ εξάρτθςθσ (“dependency theory”). Στθν ουςία θ 

κεωρία αυτι προκρίνεται ωσ θ διάψευςθ των κλαςικϊν και νεοκλαςικϊν 

προςεγγίςεων ιςχυριηόμενθ από τθ μία πωσ το δυτικό αναπτυξιακό πρότυπο όχι 

απλϊσ δε ςυμβάλει ςτθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των λιγότερων ανεπτυγμζνων 

περιοχϊν αλλά ενιςχφει τθ διατιρθςθ των ανιςοτιτων και από τθν άλλθ προτείνει 

τθν απεξάρτθςθ των λιγότερο ανεπτυγμζνων περιοχϊν από τισ περιςςότερο 

ανεπτυγμζνεσ μζςω τθσ υιοκζτθςθσ ενόσ εναλλακτικοφ αναπτυξιακοφ προτφπου 

(Power, 2003; Sumner και Tribe, 2008). 

 Από το 1980 άρχιςε να κερδίηει ζδαφοσ θ νεοφιλελεφκερθ ατηζντα, ςτθν οποία 

περιλαμβάνεται θ πλιρθσ φιλελευκεροποίθςθ τθσ αγοράσ και του εμπορίου και θ 

επζκταςθ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ ςτθ δθμόςια ςφαίρα δράςθσ. Ο 

νεοφιλελευκεριςμόσ από τθ μια αποδζχεται πωσ κεντρικό ηθτοφμενο τθσ ανάπτυξθσ 

παραμζνει θ οικονομικι μεγζκυνςθ προςεγγίηοντασ όμωσ τελείωσ διαφορετικά τθν 

νεοκλαςικι ςκζψθ, απορρίπτοντασ τον κρατικό παρεμβατιςμόσ και προωκϊντασ 

τθν ελεφκερθ ρφκμιςθ τθσ αγοράσ και τισ ιδιωτικοποιιςεισ (Aoyama κ.α., 2011).  

Από το 1990 και μετά μπροςτά από τθν ζννοια τθσ ανάπτυξθσ προςτζκθκαν 

διάφοροι επικετικοί προςδιοριςμοί (μετά-ανάπτυξθ, πζρα από τθν ανάπτυξθ) που 

ωσ ςτόχο είχαν τθν περαιτζρω αξιολόγθςθ τθσ ζννοιασ, ζτςι όπωσ αυτι εξελίχκθκε 

διαχρονικά κζτοντασ νζα ερωτιματα που αφοροφςαν διάφορεσ πτυχζσ τθσ 

αναπτυξιακισ ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθ φτϊχεια, τισ ανιςότθτεσ, τθν 

ευρωκεντρικότθτα τθσ ζννοιασ, τθν παγκοςμιοποίθςθσ κ.α.(Desai και Potter, 2006).  

Θεωρίεσ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

Τόςο οι εκνικζσ όςο και οι περιφερειακζσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ, ιδίωσ μετά τισ 

δεκαετίεσ του 1960 και 1970, ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα ηθτιματα που 

αποροφν τθν τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ. Ταυτόχρονα θ ζννοια τθσ 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ τροποποιικθκε ςθμαντικά διευρφνοντασ τθν 

εννοιολογικι τθσ βάςθ πζρα και ζξω από επικετικά προςδιοριςτικά που τθν 

ςυνζδεαν αποκλειςτικά με οικονομικοφσ παράγοντεσ. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ 

ςχετίηονται κυρίωσ με μια γενικότερθ ποιοτικι ςτροφι που ωσ ςκοπό είχε να 

«ελαςτικοποιιςει» κατά κάποιο τρόπο τθν καπιταλιςτικι δομι του οικονομικοφ 

ςυςτιματοσ. Το οικονομικό ςφςτθμα είχε υποςτεί τα τελευταία χρόνια ςθμαντικζσ 

μεταβολζσ που ςχετίηονται με τθν παγκοςμιοποίθςθ, τθν εντατικοποίθςθ τθσ 

γνϊςθσ και τθν αυξθμζνθ ανταγωνιςτικότθτα.  

Θ τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ αποτελεί ζνα εξελιςςόμενο κλάδο και ςε κάκε 

περίπτωςθ κα πρζπει να διαχωριςτεί από τθν οικονομικι μεγζκυνςθ. Γεγονόσ 

παραμζνει πάντωσ πωσ οι ιςτορικζσ ρίηεσ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ 

εντοπίηονται ςτισ ζννοιεσ τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ. Ενϊ όμωσ οι ρίηεσ 

εντοπίηονται ςτθν οικονομικι διάςταςθ του αναπτυξιακοφ προτφπου οι ςχετικζσ 

κεωρίεσ ξεκίνθςαν (κυρίωσ από το 1970 και μετά) να ενςωματϊνουν ςτισ αναλφςεισ 

τουσ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ, διατυπϊνοντασ κατά αυτόν τον τρόπο τθν 

διαφωνία τουσ με τισ παραδοςιακζσ προςεγγίςεισ και αςκϊντασ κριτικι ςτα 

ορκόδοξα νεοκλαςικά οικονομικά. Θ «ανθςυχία» αυτι του ςυγκεκριμζνου 

επιςτθμονικοφ κλάδου μεταφράηεται με τθν ενςωμάτωςθ και επεξεργαςία, εντόσ 

του πλαιςίου τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ, κεντρικϊν ηθτθμάτων όπωσ θ 

οικολογία, θ κοινωνικι ιςότθτα και δικαιοςφνθ ι θ πολιτικι ςυμμετοχι κ.α. Θ 

αποτφπωςθ τθσ ανάπτυξθσ μζςω ςυμβατικϊν δεικτϊν ςε περιοχζσ όπου επικρατοφν 

φαινομενικά ςυγκρίςιμα οικονομικά μεγζκθ εγείρει ερωτιματα και προβλθματιςμό 

περί των άνιςων επιπζδων ευθμερίασ των περιοχϊν αυτϊν.  

Μζςα από αυτό το διαχωριςμό, από τθν αμιγϊσ δθλαδι οικονομικά 

προςδιοριηόμενθ περιφερειακι ανάπτυξθ από τθ μια και τθν περιςςότερο ολιςτικι 

διάςταςθ από τθν άλλθ, διαρκρϊνονται οι βαςικζσ κεωρίεσ τθσ περιφερειακισ 

ανάπτυξθσ, που παρακζτονται παρακάτω. Θ ερμθνεία και θ κατανόθςθ των 

περιφερειακϊν ανιςοτιτων, οι οποίεσ μακροχρόνια οδθγοφνται ςε ςταδιακι 

εξάλειψθ με τελικό αποτζλεςμα τθν φπαρξθ περιφερειακισ ςφγκλιςθσ, αποτελοφν 

κεντρικό ηιτθμα ανάλυςθσ τθσ νεοκλαςικισ οικονομικισ ςκζψθσ. Σε αντιδιαςτολι, 

οι κευνςιανζσ κεωρίεσ προκρίνουν τον παρεμβατικό ρόλο του κράτουσ με ςκοπό τθν 

επίτευξθ τθσ περιφερειακισ ςφγκλιςθσ. Οι κεωρίεσ των δομικϊν και προςωρινϊν 

μεταβολϊν εςτιάηουν τθν περιφερειακι ανάπτυξθ ωσ μία εξελικτικι και ιςτορικι 
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διαδικαςία, αποφεφγοντασ κατά αυτόν τον τρόπο τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτο δίπολο 

ςφγκλιςθσ-απόκλιςθσ των νεοκλαςικϊν και κευνςιανϊν οικονομικϊν.  

Το δίπολο αυτό από τθν μαρξιςτικι και ριηοςπαςτικι ςκοπιά αντιμετωπίηεται ωσ 

«επειςοδιακό» γεγονόσ, υπό τθν ζννοια ότι μπορεί να ςυμβαίνει είτε το ζνα είτε το 

άλλο. Οι κεωρίεσ μετάβαςθσ από τθν άλλθ επικεντρϊνονται ςτο αναπτυξιακό 

πρότυπο «τθσ ανάπτυξθσ από τα κάτω» και ερμθνεφουν τθν τοπικι και 

περιφερειακι ανάπτυξθ ςυνδεόμενθ με τον βακμό ικανότθτασ των περιοχϊν 

(ανάλογα με τα κεςμικά, τεχνολογικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά τουσ) να 

μιμοφνται επιτυχθμζνεσ/υποδειγματικζσ περιοχζσ. Θ άνιςθ περιφερειακι ανάπτυξθ 

ερμθνεφεται, ςφμφωνα με τθ κεςμικι προςζγγιςθ, ανάλογα με τα κεςμικά και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά των περιοχϊν. Θ επζκταςθ των νεοκλαςικϊν 

οικονομικϊν (ενδογενι υποδείγματα μεγζκυνςθσ, γεωγραφικά οικονομικά, 

γεωγραφικά ςυμπλζγματα/ςυςτάδεσ) επιχειροφν να διορκϊςουν τθ ςυμβατικι 

νεοκλαςικι προςζγγιςθ ζτςι ϊςτε να ερμθνευτοφν πλθρζςτερα οι ρυκμοί 

ανάπτυξθσ των περιοχϊν.  

Θ βιϊςιμθ περιφερειακι ανάπτυξθ εςτιάηει ςτο περιβάλλον ωσ μία βαςικι 

παράμετρο τθσ ολιςτικισ αντίλθψθσ του αναπτυξιακοφ προτφπου. Θ προςζγγιςθ 

τθσ μετά-αναπτυξθσ κινοφμενθ προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ επιχειρεί να διατυπϊςει 

εναλλακτικά χωρικά προςδιοριςμζνα αναπτυξιακά πρότυπα κεντρικόσ 

προςανατολιςμόσ των οποίων αποτελοφν οι κοινωνικζσ ςχζςεισ. Τζλοσ, θ 

προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων προςφζρεται ωσ ζνα πιο περιεκτικό και 

ολοκλθρωμζνο υπόδειγμα ανάλυςθσ των χωρικϊν προςδιοριηόμενων κοινωνικϊν 

και οικονομικϊν ανιςοτιτων. Θ προςζγγιςθ των ανκρϊπινων δυνατοτιτων ζχει 

ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ξεπεραςτοφν οι περιοριςμοί που τίκενται από 

τθν οικονομικι διάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ, ωσ μζτρου και αξιολόγθςθσ τθσ ευθμερίασ, 

μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ των ατομικϊν ελευκεριϊν και δυνατοτιτων.     

  Τα κεωρθτικά πλαίςια ανάλυςθσ ζχουν ωσ ςκοπό να ςυμβάλλουν ςτθ γενικότερθ 

κατανόθςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ. Μζςω των κεωριϊν αυτϊν μποροφν να 

αντλθκοφν οι βαςικοί προςδιοριςτικοί παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν όλουσ τουσ 

κεντρικοφσ δρϊντεσ που ενεργοφν ςτα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ τθσ περιφερειακισ 

ανάπτυξθσ κακϊσ και τισ αλλθλοεπιδράςεισ που εμφανίηονται ανάμεςά τουσ. Θ 

φφςθ του ςκοποφ των κεωριϊν είναι διττι αφοφ ενδιαφζρονται να προςφζρουν 

όςο το δυνατό πλθρζςτερα το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ ανάπτυξθσ τόςο ςτο 
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επίπεδο του χϊρου όςο και ςτο επίπεδο του χρόνου. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, οι 

χολζσ που προςεγγίηουν το φαινόμενο τθσ ανάπτυξθσ είναι πολλζσ κάτι που το 

επιτρζπει θ πολυδιάςτατθ φφςθ του φαινομζνου. Ο χαρακτιρα των κεωρθτικϊν 

προςεγγίςεων δεν είναι ςτατικόσ αλλά αντίκετα παρουςιάηει μια διαχρονικι εξζλιξθ 

θ οποία μπορεί να οφείλεται τόςο ςτο αποτζλεςμα διάφορων κριτικϊν που τουσ 

ζχουν κατά καιρό αςκθκεί όςο και ςε μια εςωτερικι εννοιολογικι τροποποίθςθ θ 

οποία ενδζχεται να προκφπτει από νζα εμπειρικά δεδομζνα και ζρευνεσ όπωσ και 

από διάφορεσ μεταβολζσ οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν παραγόντων. 

Θ νεοκλαςικι κεωρία   

  Θ ανάλυςθ των κεωριϊν τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ κα ξεκινιςει 

παρακζτοντασ τθν νεοκλαςικι κεωρία θ οποία αποτελεί μια από τισ παλαιότερεσ 

και ίςωσ μια από τισ κεωρίεσ εκείνεσ που άςκθςαν τθν μεγαλφτερθ επιρροι. Θ 

αφετθρία αυτισ τθσ προςζγγιςθσ μπορεί να εντοπιςτεί ςτο προβλθματιςμό των 

κλαςικϊν οικονομικϊν και τθσ μαρξιςτικισ ςκζψθσ. Το κεντρικό τθσ ηιτθμα τθσ 

ανάλυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθ αποτελεί το κζμα των περιφερειακϊν 

ανιςοτιτων. Σφμφωνα λοιπόν με τθν νεοκλαςικι κεωρία, μζςω τθσ υπόκεςθσ τθσ 

ζλλειψθσ οποιουδιποτε είδουσ δυςλειτουργίασ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, ςτο επίπεδο 

του ολοκλθρωμζνου εκνικοφ χϊρου ςθμειϊνονται ιςχυρζσ πιζςεισ οι οποίεσ κα 

οδθγιςουν ςτθ ςφγκλιςθ του περιφερειακοφ ειςοδιματοσ (Martin και Sunley, 

1996). Μζςω του ςυλλογιςμοφ αυτοφ προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι οι 

περιφερειακζσ ανιςότθτεσ μποροφν να ειδωκοφν μόνο εντόσ ενόσ βραχυχρόνιου 

πλαιςίου μιασ και μζςω των αυτορρυκμιηόμενων δυνάμεων τθσ οικονομίασ που κα 

τεκοφν ςε εφαρμογι κα οδθγιςουν ςτθ μείωςθ των ανιςοτιτων των τιμϊν, των 

μιςκϊν, του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ.  

 Θ νεοκλαςικι κεωρία υποςτθρίηει ότι, όταν μια οικονομία δεν χαρακτθρίηεται από 

τεχνολογικι πρόοδο θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ βαςίηεται ςτισ ειςροζσ του 

κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ (Bilen, 2007). Οι υποκζςεισ του αρχικοφ μοντζλου τθσ 

κεωρίασ αυτισ είναι ο τζλειοσ ανταγωνιςμόσ, οι μθ αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ, 

τα μθδενικά ςυναλλαγματικά κόςτθ και θ μθ φπαρξθ εμποδίων ςτθν κινθτικότθτα 

των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν ανάμεςα ςτισ περιφζρειεσ. (Pike et al., 2006). Στθ 

βαςικι εκδοχι τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ θ τεχνολογικι μεταβολι, το ανκρϊπινο 

κεφάλαιο, οι αποταμιεφςεισ και ο ρυκμόσ μεταβολισ του πλθκυςμοφ 

αντιμετωπίηονται ανεξάρτθτα από το κεφάλαιο και τθν εργαςία. Αυτόσ είναι ο λόγοσ 
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που θ κεωρία αυτι αναφζρεται και ωσ κεωρία εξωγενοφσ μεγζκυνςθσ (Pike et al., 

2006). Ζτςι, θ πλιρθσ κινθτικότθτα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν του κεφαλαίου 

και τθσ εργαςίασ τουσ επιτρζπουν να μετακινοφνται προσ περιοχζσ που 

προςφζρουν υψθλότερεσ ςχετικζσ αποδόςεισ. Με άλλα λόγια, οι επιχειριςεισ κα 

επιδείξουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για περιοχζσ που παρουςιάηουν αυξθμζνθ 

κερδοφορία ενϊ οι υψθλότεροι μιςκοί κα κινθτοποιιςουν αυτοφσ που αναηθτοφν 

εργαςία. Το κεφάλαιο και θ εργαςία όμωσ μετακινοφνται προσ αντίκετεσ 

κατευκφνςεισ μιασ και οι περιοχζσ που χαρακτθρίηονται από αυξθμζνο λόγο 

κεφαλαίου προσ εργαςία χαρακτθρίηονται από υψθλοφσ μιςκοφσ και μικρότερεσ 

αποδόςεισ. Μζςω τθσ αντίκετθσ κινθτικότθτασ λοιπόν κα τεκεί ςε εφαρμογι ο 

μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ και ςε μακροχρόνιο επίπεδο κα παρουςιάηεται 

τάςθ μείωςθσ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων. Κα πρζπει να ςθμειωκεί επίςθσ πωσ 

οι περιοχζσ που διακζτουν λιγότερο κεφάλαιο ανά μονάδα εργαςίασ ςε ςφγκριςθ 

με περιφζρειεσ που διακζτουν υψθλότερο κα παρουςιάηουν υψθλότερουσ ρυκμοφσ 

απόδοςθσ και υψθλότερεσ αρχικζσ επενδφςεισ (Sala-i-martin και Barro, 1995).  

Οι κεωρίεσ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ 

 Ρζρα όμωσ από τθν αυτόματθ εξιςορρόπθςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων, 

όπωσ τουλάχιςτον αυτι ερμθνεφεται από τθ νεοκλαςικι κεωρία τθσ ςφγκλιςθσ οι 

κεωρίεσ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ και του διαπεριφερειακοφ 

πλεονεκτιματοσ μποροφν να ενταχκοφν ςτθν ίδια ευρφτερθ κατθγορία. Αναφορικά 

με τισ προςεγγίςεισ αυτζσ οι νεοκλαςικιςτζσ ςε κεωρθτικό επίπεδο βαςίςτθκαν ςτο 

κεϊρθμα των Heckscher – Ohlin – Samuelson (HOS), ςτθν προςπάκειά τουσ να 

εξθγιςουν τθν περιφερειακι ςφγκλιςθ τιμϊν. Σφμφωνα με αυτό το κεϊρθμα, όταν 

μια περιφζρεια χαρακτθρίηεται από μια ςχετικι αφκονία ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

ςυντελεςτι τότε κα εξειδικευτεί ςτθν παραγωγι αυτοφ του ςυντελεςτι. Συνεπϊσ οι 

περιφζρειεσ επωφελοφνται μζςω τθσ εξειδίκευςθσ και τθσ παραγωγισ αγακϊν ςτα 

οποία ζχουν το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και παράλλθλα ειςάγοντασ αγακά από 

άλλεσ περιφζρειεσ οι οποίεσ διακζτουν το αντίςτοιχο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. 

Λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ τισ υποκζςεισ περί τζλειου ανταγωνιςμοφ, τισ 

ομοιογενισ από τεχνολογικισ ςκοπιάσ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ και τισ ςτακερζσ 

αποδόςεισ κλίμακασ το εμπόριο που κα αναπτυχκεί κα τείνει να εξιςϊςει τισ τιμζσ 

του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ. Κα πρζπει να ςθμειωκεί επίςθσ πωσ ενϊ βάςει 

του κεωριματοσ των HOS οι μιςκοί μεταξφ των περιφερειϊν ςυγκλίνουν δε 
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ςθμαίνει απαραίτθτα πωσ ςθμειϊνεται και αναγκαςτικι ςφγκλιςθ των κατά 

κεφαλιν ειςοδθμάτων (Dawkins, 2003). 

 Στθ κεωρθτικι προςζγγιςθ τθσ νεοκλαςικισ ςχολισ ζχει αςκθκεί κριτικι που 

αφορά τόςο το ςφνολο τθσ προςζγγιςθσ όςο και διάφορεσ πτυχζσ τθσ. Διάφοροι 

ερευνθτζσ κεωροφν πωσ οι βαςικζσ παραδοχζσ που υιοκετεί θ νεοκλαςικι ςκζψθ 

χαρακτθρίηονται από μία μθ ρεαλιςτικι βάςθ (Martin and Sunley, 1996). Για 

παράδειγμα μία από τισ μεγαλφτερεσ αδυναμίεσ τθσ κεωρίασ, τόςο ςτο τομζα τθσ 

οικονομικισ γεωγραφίασ όςο και γενικότερα ςτθν περιφερειακι επιςτιμθ, 

ςχετίηεται με τθ δζςμευςθ των υποκζςεων του τζλειου ανταγωνιςμοφ και των 

ςτακερϊν αποδόςεων κλίμακασ θ οποία δζςμευςθ οδθγεί ςτθν υπερεμβάκυνςθ 

του καταμεριςμοφ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ παραγκϊνιςθσ τθσ 

βαρφτατθσ ζννοιασ τθσ ςυγκζντρωςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ δυναμικι τθσ 

ζννοιασ αυτισ ωσ προσ τθ δυνατότθτά τθσ ςτθ ςχθματοποίθςθ του οικονομικοφ 

τοπίου (Scott, 2004). 

Μια άλλθ ςθμαντικι κριτικι που αςκικθκε ςτθ νεοκλαςικι κεωρία ςυνδζεται με 

τον εξωγενι χαρακτιρα που αποδίδεται ςτον τεχνολογικό παράγοντα. Οι μεταβολζσ 

ςτθν τεχνολογικι πρόοδο κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ τισ βαςικζσ παραδοχζσ τθσ 

κεωρίασ περί ςτακερϊν αποδόςεων και τθσ παραγωγικότθτασ όπωσ αυτι ςυνδζεται 

με το λόγο κεφαλαίου εργαςίασ. Ζνασ από τουσ λόγουσ που επιτρζπει τθν παρουςία 

των περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςε μακροχρόνιο επίπεδο αποδίδεται ςτθν ζλλειψθ 

ικανότθτασ των περιοχϊν να δθμιουργοφν το δικό τουσ τεχνολογικό επίπεδο ι να 

αφομοιϊνουν με επιτυχία τθν τεχνολογία άλλων περιοχϊν (Pike et al., 2006). Ωσ 

ςθμαντικζσ επίςθσ αξιολογοφνται οι ενςτάςεισ που αναφζρονται ςτο μθχανιςμό 

προςαρμογισ του νεοκλαςικοφ υποδείγματοσ. Θ κεωρία αν και βαςίηεται ςε καλά 

ςχθματοποιθμζνεσ πτυχζσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ αποτυγχάνει από εμπειρικισ 

άποψθσ να προςφζρει τουσ πραγματικοφσ παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθ 

μακροχρόνια μεγζκυνςθ του ειςοδιματοσ. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να οφείλεται 

πωσ ςτθν οικονομία ςε μακροχρόνιο επίπεδο ςθμειϊνονται βελτιϊςεισ ςτθν 

παραγωγικότθτα οι οποίεσ μπορεί να προζρχονται από τθν καινοτομία, τισ 

οικονομίεσ κλίμακασ ι ςε παραμζτρουσ του learning by doing (Nijkamp και Poot, 

1998). 

 Τζλοσ, μια ςθμαντικι αδυναμία τθσ νεοκλαςικισ προςζγγιςθσ ςτθν προςπάκεια 

ανάλυςθσ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ αποτελεί το γεγονόσ ότι δεν εςτιάηει ςτθν 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

πικανι ςυνειςφορά όλων εκείνων των παραγόντων τθσ οικονομίασ που ςχετίηονται 

με τθ ηιτθςθ, κάτι που αποτελεί κεντρικό ςθμείο μιασ άλλθσ κεωρίασ, όπωσ κα 

δοφμε και παρακάτω (Armstrong και Taylor, 2000). 

Θ κεχνςιανι προςζγγιςθ 

Οι κεχνςιανζσ κεωρίεσ αποτελοφν μία από τισ βαςικζσ ςχολζσ τθσ οικονομικισ 

ςκζψθσ που θ ςυνειςφορά τουσ ςτα κζματα τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ 

αξιολογείται ωσ ιδιαίτερθ ςθμαντικι μιασ και πλικοσ μελετϊν χρθςιμοποιοφν ωσ 

αφετθρία το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολισ. Ο τρόποσ άρκρωςθσ τθσ 

κεχνςιανισ ςκζψθσ αναφζρεται ςε εκνικζσ οικονομίεσ, εντοφτοισ πολλζσ από τισ 

βαςικζσ ιδζεσ τθσ κεωρίασ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν ανάλυςθ των περιφερειακϊν 

οικονομικϊν. Θ κεωρία αυτι εςτιάηει κυρίωσ ςτθν υποαπαςχόλθςθ των 

παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, ςτθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ κακϊσ και ςτον τρόπο με τον 

οποίο το κράτοσ ςυντονίηει τθ ςυνολικι ηιτθςθ (Pike et al., 2006). Ππωσ ςτθ 

νεοκλαςικι κεωρία ζτςι και ςτθν κεχνςιανι ιδιαίτερθ προςοχι επιδεικνφεται ςτθ 

μείωςθ των ανιςοτιτων με τθν διαφορά να εντοπίηεται ςτον τρόπο εςτίαςθσ. Ενϊ 

ςτθ νεοκλαςικι κεωρία θ προςζγγιςθ ςχετίηονταν με τθν ζννοια τθσ ςφγκλιςθσ, θ 

κεχνςιανι κεωρία προςεγγίηει τισ ανιςότθτεσ από τθν πλευρά τθσ περιφερειακισ 

απόκλιςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα τθν μεςοπρόκεςμι τθσ διάςταςθ αντί τθσ 

μακροχρόνιασ.  

Μια κεωρία που εςτιάηει ςτθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ και που εντάςςεται ςτο 

κεχνςιανό κεωρθτικό πλαίςιο είναι αυτισ τθσ είναι θ κεωρία τθσ εξαγωγικισ 

βάςθσ. Θ κεωρία αυτι διαιρεί τθν οικονομικι δραςτθριότθτα ςε βαςικζσ 

εξαγωγικζσ δράςεισ και ςε μθ βαςικζσ ςυςχετιηόμενεσ με τθν εςωτερικι 

κατανάλωςθ (Terluin, 2003). Το κεντρικό νόθμα τθσ κεωρίασ είναι ότι ςυνδζει τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ μιασ περιφζρειασ με τθν εκμετάλλευςθ και τθν εξαγωγι των 

φυςικϊν ςυντελεςτϊν. Θ γεωγραφικι κατανομι των ςυντελεςτϊν αυτϊν μπορεί να 

ερμθνεφςει τουσ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ των περιοχϊν (Armstrong και 

Taylor, 2000). Ηωτικι ςθμαςία αποδίδεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ κεωρία αναφορικά με 

τθν ικανότθτά τθσ να προςδιορίηει τα επίπεδα του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ μιασ 

περιφζρειασ. Οι εξαγωγικζσ επιχειριςεισ μιασ περιφζρειασ ςυμβάλλουν 

αποφαςιςτικά ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ευθμερία τθσ μιασ και οι τοπικζσ 

επιχειριςεισ του μθ βαςικοφ κλάδου εξυπθρετοφν μόνο τθν τοπικι ηιτθςθ και δεν 
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μποροφν να κεωρθκοφν ωσ κεντρικοί μθχανιςμοί που προκαλοφν τθν ανάπτυξθ 

(North, 1955).  

Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ εξαγωγικισ βάςθσ θ εξειδίκευςθ των εξαγωγϊν των 

περιφερειϊν κα πραγματοποιθκεί ςε εκείνεσ τισ παραγωγζσ όπου οι ςυντελεςτζσ 

κα χαρακτθρίηονται από ςχετικι αφκονία και μζςω τθσ εξωτερικισ ηιτθςθσ 

ενεργοποιοφνται οι πολλαπλαςιαςτικζσ επιδράςεισ. Ο αρχικόσ προςδιοριςμόσ τθσ 

εξωτερικισ ηιτθςθσ ςυνδζεται με τισ τιμζσ των εξαγωγικϊν προϊόντων τθσ 

περιφζρειασ, το επίπεδο του ειςοδιματοσ των άλλων περιφερειϊν και των τιμϊν 

των υποκατάςτατων προϊόντων των εξωτερικϊν αγορϊν. Θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ 

περιφζρειασ ςε ςφγκριςθ με τθν ανταγωνιςτικότθτα των άλλων περιφερειϊν είναι ο 

βαςικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ (Pike et al., 

2006).  

Θ κεωρία τθσ εξαγωγικισ βάςθσ αν και παρουςιάηει κάποια πλεονεκτιματα ζναντι 

τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ εντοφτοισ δε ςτερείται κριτικισ. Στθν ανάλυςθ τθσ 

κεωρίασ πζρα από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ κα ςυναντιςουμε και τθν πλευρά 

τθσ ηιτθςθσ. Ουςιαςτικά, μζςω τθσ εςτίαςθσ που πραγματοποιείται ςτθν πλευρά 

τθσ ηιτθςθσ ανακφπτει το βαςικό πλεονζκτθμα ζναντι τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ. Θ 

βαςικι όμωσ εκδοχι τθσ κεωρίασ δεν προςφζρει μια πλιρθ ερμθνεία για τθ φφςθ 

των προςδιοριςτικϊν ςτοιχείων τθσ ζννοιασ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ 

(Kitson et al., 2004). Υςτερεί επίςθσ ςτθν ερμθνεία των παραγόντων εκείνων που 

δυνθτικά κα μποροφςαν να επιδράςουν κατά τρόπο μόνιμο ςτθν περιφερειακι 

ανάπτυξθ. Επίςθσ, πολλοί ενδοπεριφερειακοί ςυντελεςτζσ όπωσ θ τοπικι και 

περιφερειακι πολιτικι δραςτθριότθτα ι κρατικά αναπτυξιακά προγράμματα δεν 

λαμβάνονται υπόψθ ςτθν ανάλυςθ τθσ κεωρίασ. Θ ςθμαντικότερθ όμωσ αδυναμία 

τθσ κεωρίασ είναι το γεγονόσ ότι δεν επιχειρεί να παρακζςει μια ςυςτθματικι 

εξιγθςθ των προςδιοριςτικϊν παραγόντων τθσ ηιτθςθσ και κατά αυτόν τον τρόπο 

κακίςταται αδφνατθ θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ των διαφορετικϊν ρυκμϊν 

ανάπτυξθσ (Armstrong και Taylor, 2000). 

Μια άλλθ βαςικι κεωρία περιφερειακισ ανάπτυξθσ που εντάςςεται ςτο πλαίςιο 

τθσ κεχνςιανισ προςζγγιςθσ είναι αυτι τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ. Θ κεωρία αυτι 

αναπτφχκθκε από τον Mydral (1957) ζχοντασ ωσ κεντρικό ςθμείο ανάλυςθσ το 

ςωρευτικό και κυκλικό τρόπο άρκρωςθσ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ και τθ 

δθμιουργία μιασ ιςόρροπθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ (Pike et al., 2006). Σε 
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αντίκεςθ με τθ κεωρία τθσ ιςορροπίασ όπου το ςφςτθμα τθσ αγοράσ ςτακεροποιεί 

τισ οικονομικζσ δυνάμεισ και θ οικονομικι μεταβολι ερμθνεφεται μζςω εξωγενϊν 

παραγόντων θ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 

κυκλικζσ και ςωρευτικζσ επιδράςεισ και κεωρεί τισ οικονομικζσ μεταβολζσ ζνα 

ενδογενζσ φαινόμενο του ςυςτιματοσ τθσ αγοράσ. Θ κεωρία εφαρμόςτθκε ςτο 

πρόβλθμα των αυξθμζνων περιφερειακϊν ανιςοτιτων οι οποίεσ παρατθρικθκαν 

ανάμεςα ςτισ ανεπτυγμζνεσ και ςτισ υπανάπτυκτεσ χϊρεσ ςτα τζλθ του 1950 (Fujita, 

2007). Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, οι περιφερειακζσ ανιςότθτεσ προκαλοφνται 

από δφο αλλθλοςυνδεόμενεσ διαδικαςίεσ, τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ και τθσ 

χωροταξικισ αλλθλεξάρτθςθσ ανάμεςα ςτο κζντρο και ςτθν περιφζρεια.  

Οι διαφορετικζσ λοιπόν αναπτυξιακζσ ςυμπεριφορζσ των περιφερειϊν οφείλονται, 

ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ, ςτθν ανομοιογενι 

ςυςςϊρευςθ φυςικϊν πλεονεκτθμάτων. Τθν ίδια ςτιγμι όμωσ, οι περιφζρειεσ ςτισ 

οποίεσ ςυςςωρεφονται αυτά τα φυςικά πλεονεκτιματα ςυνδζονται με μια ςχζςθ 

αλλθλεξάρτθςθσ με άλλεσ περιφζρειεσ γφρω από αυτζσ (Λαμπριανίδθσ, 2012). Οι 

υπανάπτυκτεσ περιοχζσ μποροφν να επωφελθκοφν από τισ ανεπτυγμζνεσ μζςω των 

επιδράςεων τθσ διάχυςθσ (spread effects) οι οποίεσ προκφπτουν μζςω τθσ διάχυςθσ 

τθσ τεχνολογίασ προσ τισ υπανάπτυκτεσ περιφζρειεσ. Τα κετικά όμωσ αυτά 

αποτελζςματα περιορίηονται από τισ επιδράςεισ τθσ αποδυνάμωςθσ (backwash 

effects) οι οποίεσ προζρχονται μζςω των κεφαλαιακϊν και εργαςιακϊν ροϊν των 

υπανάπτυκτων περιφερειϊν προσ τισ ανεπτυγμζνεσ. Τα αποτελζςματα που 

προκφπτουν από το ελεφκερο εμπόριο μεταξφ των περιφερειϊν ενιςχφουν τθ 

διαδικαςία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ επιφζροντασ τθν περαιτζρω ενίςχυςθ των 

ανεπτυγμζνων περιφερειϊν ζναντι των υπανάπτυκτων (Dawkins, 2003).  

Το βαςικό ςτοιχείο τθσ κεωρίασ του Mydral είναι ότι οι επιδράςει τθσ διάχυςθσ 

ςχετίηονται κετικά με το επίπεδο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Ζτςι, όταν 

ςθμειϊνονται υψθλότερα επίπεδα ςυγκοινωνίασ, εκπαίδευςθσ ι επικοινωνίασ τότε 

προκφπτει υψθλότερο επίπεδο ανάπτυξθσ. Από τθν άλλθ, αδφνατεσ επιδράςεισ 

διάχυςθσ ςυνδζονται με χαμθλότερα επίπεδα ανάπτυξθσ. Σφμφωνα με τον Mydral 

οι επιδράςεισ αποδυνάμωςθσ κυριαρχοφν των επιδράςεων διάχυςθσ ςε όλα τα 

ςτάδια τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ εκτόσ των «ϊριμων ςταδίων», παρζχοντασ κατά 

αυτόν τον τρόπο τθ κεωρθτικι βάςθ μιασ αντίςτροφθσ, ςχιματοσ U, ςχζςθσ 

ανάμεςα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και τισ περιφερειακζσ ανιςότθτεσ. Μζςω του 
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κεωρθτικοφ πλαιςίου που προςφζρει θ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ 

καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ όταν ςε μια περιφζρεια παρατθρείται 

οικονομικι μεγζκυνςθ τότε εκεί παρατθρείται και βιομθχανικι ςυγκζντρωςθ, 

προκαλϊντασ ουςιαςτικά περιφερειακι απόκλιςθ και διαφορετικοφσ ρυκμοφσ 

βιομθχανικισ ανάπτυξθσ (Golley, 2002). Το γεγονόσ αυτό αποτελεί το ςθμείο 

διαφοροποίθςθσ με τθν νεοκλαςικι προςζγγιςθ. Στθ νεοκλαςικι προςζγγιςθ θ 

κινθτικότθτα τθσ εργαςίασ μεταξφ των περιφερειϊν είχε ωσ ςυνζπεια τθν εξίςωςθ 

του ειςοδιματοσ κάτι ανάλογο όμωσ δεν παρατθρείται ςτα πλαίςια τθσ ςωρευτικισ 

προςζγγιςθσ.  

Τισ κεωρίεσ τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ του Mydral τισ υιοκζτθςαν κεχνςιανοί 

οικονομολόγοι όπωσ ο Kaldor (Crocco et al., 2006). Ο Kaldor, απορρίπτοντασ τθ 

νεοκλαςικι προςζγγιςθ, ερμινευςε τα περιφερειακά μεγζκθ ανάλογα με τισ 

ικανότθτεσ των περιφερειϊν ωσ προσ τθν εκμετάλλευςθ των οικονομικϊν κλίμακασ. 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ απζδωςε ο Kaldor ςτισ αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ, και όχι ςτισ 

ςτακερζσ ι φκίνουςεσ, μετατρζποντασ τεσ μάλιςτα ςε κεωρθτικι βάςθ τθσ 

προςζγγιςθσ του. Θ βαςικι διαφορά των δφο κεωριϊν είναι ότι θ ανάλυςθ του 

Kaldor δεν περιλαμβάνει τον αντίςτοιχο όρο των επιδράςεων τθσ διάχυςθσ. 

Επιπλζον, ο Kaldor δε δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ κεςμικοφσ παράγοντεσ κακϊσ 

και ςε γενικζσ πολιτικζσ προεκτάςεισ (Fujita, 2007). Ο Kaldor χρθςιμοποίθςε τθν 

ζννοια τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ για να εξθγιςει τον τρόπο με τον οποίο οι 

αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ απζδωςαν ζνα πλεονζκτθμα ςτισ πρόωρα 

βιομθχανοποιθμζνεσ περιφζρεισ μζςω τουσ διεκνοφσ εμπορίου. Ενϊ οι 

νομιςματικοί μιςκοί μπορεί να είναι κοινοί για όλεσ τισ περιφζρεισ οι 

αποτελεςματικοί μιςκοί (νομιςματικοί μιςκοί προσ παραγωγικότθτα) όμωσ τείνουν 

να είναι χαμθλότεροι ςε βιομθχανοποιθμζνεσ περιφζρεισ εξαιτίασ των οικονομικϊν 

κλίμακασ. Επειδι τα επίπεδα ανάπτυξθσ είναι υψθλότερα ςε περιφζρειεσ που 

χαρακτθρίηονται από χαμθλότερα επίπεδα αποτελεςματικϊν μιςκϊν τότε αυτζσ οι 

περιφζρειεσ είναι ςε κζςθ να παράγουν περιςςότερο (Dawkins, 2003).  

Ενϊ λοιπόν, θ προςζγγιςθ τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ, όπωσ αυτι αναλφκθκε από 

τουσ Mydral και Kaldor, χρθςιμοποιείται ςτθν περιφερειακι οικονομικι για να 

αποδοκεί το αποτζλεςμα τθσ απόκλιςθσ, οι Dixon και Thirlwall (1975), 

προχωρϊντασ ςε κάποιεσ τροποποιιςεισ τθσ ίδιασ προςζγγιςθσ, επιχείρθςαν να 

δείξουν πωσ θ διαπεριφερειακι απόκλιςθ δεν αποτελεί τθν αναγκαςτικι πρόβλεψθ 
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τθσ  ςωρευτικισ αιτιότθτασ. Ζτςι, ςφμφωνα με αυτοφσ οι ςτακερζσ περιφερειακζσ 

διαφορζσ επιπζδων ανάπτυξθσ μπορεί να οφείλονται ςτθν επίδραςθ του Verdoorn 

(Pike et al., 2006). Ο «νόμοσ του Verdoorn» ιςχυρίηεται ότι ςθμειϊνεται μια κετικι 

ςχζςθ ανάμεςα ςτο ποςοςτό αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ και ςτθν 

αφξθςθ του προϊόντοσ (McCann, 2002). Θ επίδραςθ του νόμου του Verdoorn, που 

αποτελεί κεντρικι ιδζα ςτθ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ μπορεί να 

αποτελζςει πθγι των διαφορετικϊν ρυκμϊν περιφερειακισ ανάπτυξθσ μόνο όταν ο 

ςυντελεςτισ του Verdoorn ποικίλει ανάμεςα ςτισ περιφζρειεσ ι όταν ςθμειϊνονται 

διαφορζσ ςτισ παραμζτρουσ άλλων υποδειγμάτων που επθρεάηονται από τον ίδιο 

τον ςυντελεςτι (Dawkins, 2003). 

Μζςα ςτο ενιαίο πλαίςιο του μθχανιςμοφ τθσ ανάπτυξθσ, οι κεωρίεσ περιφερειακισ 

ανάπτυξθσ ςχετίηονται ςτενά με τα χωρικά πρότυπα. Μια από τισ 

αντιπροςωπευτικότερεσ κεωρίεσ που ςυνδζεται με το γεωγραφικό χϊρο είναι θ 

ςωρευτικι αιτιότθτα. Θ επζκταςθ αυτισ τθσ κεωρίασ οδιγθςε ςτθ διατφπωςθ τθσ 

προςζγγιςθσ των πόλων ανάπτυξθσ και ςτθ γεωγραφικι τουσ ζκφραςθ ωσ 

περιφερειακά κζντρα ανάπτυξθσ. Οι πόλοι ανάπτυξθσ και τα κζντρα ανάπτυξθσ 

αποτζλεςαν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ το κεωρθτικό πλαίςιο εντόσ του οποίου 

ςχθματίςτθκαν οι περιφερειακζσ πολιτικζσ ανάπτυξθσ ιδιαίτερα ςτθν εποχι που 

ακολοφκθςε το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Στισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ του 

πλανιτθ οι πολιτικζσ αυτζσ χρθςιμοποιικθκαν ωσ ςτρατθγικζσ για τθν 

υποκατάςταςθ των ειςαγωγϊν (Scott και Storper, 2007).  

 Κεμελιωτισ αυτισ τθσ κεωρίασ υπιρξε ο Perroux (1955), όπου ςφμφωνα με τθ 

κεωρία του τόςο θ χωρικι όςο και θ βιομθχανικι ανάπτυξθ δεν είναι δυνατόν να 

εμφανιςτοφν παντοφ και ταυτόχρονα. Θ καπιταλιςτικι δομι τθσ οικονομίασ είναι 

αυτι που προκαλεί πόλωςθ τθσ ανάπτυξθσ με τθ ςυγκζντρωςθ να 

πραγματοποιείται ςε κάποιεσ μόνο περιοχζσ. Ζτςι, εμφανίηονται ςθμεία ι πόλοι 

ανάπτυξθσ με διαφορετικι ζνταςθ (Λαμπριανίδθσ, 2012). Σφμφωνα με τθ κεωρία 

αυτι όταν μία οικονομία ςτοχεφει ςε μεγαλφτερα επίπεδα ειςοδιματοσ κα πρζπει 

να αναπτφξει εντόσ τθσ ζνα ι περιςςότερα περιφερειακά κζντρα οικονομικισ 

δφναμθσ. Θ ανάγκθ δθμιουργίασ τζτοιων πόλων ανάπτυξθσ κατά τθν εξζλιξθ τθσ 

αναπτυξιακισ διαδικαςίασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενδοπεριφερειακϊν 

ανιςοτιτων οι οποίεσ προκφπτουν από τθν ίδια τθν αναπτυξιακι διαδικαςία 

(Hansen, 1967).  
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  Στθν αρχικι διατφπωςι τθσ θ ςυγκεκριμζνθ κεωρθτικι προςζγγιςθ αναφερόταν 

ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ εταιρείεσ και ςτισ βιομθχανίεσ. Θ κεωρία των πόλων 

ανάπτυξθσ, όπωσ κάκε άλλθ κεωρία περιφερειακισ ανάπτυξθσ, ςυμβάλει ςτθ 

γενικότερθ κατανόθςθ των δομικϊν αλλαγϊν που λαμβάνουν χϊρα ςε μια 

οικονομία από τισ πορείεσ (ακμι ι παρακμι) των επιχειριςεων ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

δίνεται ςτισ μεταβολζσ των παραγωγϊν κυρίωσ του βιομθχανικοφ τομζα, οι οποίεσ 

ςυνοδεφονται από τθν ανάπτυξθ των εταιρειϊν ι βιομθχανιϊν που ονομάηονται 

επικεφαλισ επιχειριςεισ (lead industries)  και προωκθτικζσ επιχειριςεισ (propulsive 

industries) (Thomas, 1975). Οι προωκθτικζσ επιχειριςεισ είναι αυτζσ που 

ςυςχετίηονται με άλλεσ επιχειριςεισ και προκαλοφν ανάπτυξθ δια μζςω των 

διαεπιχειρθςιακϊν ςχζςεων κακϊσ θ επιχείρθςθ επεκτείνει τθν παραγωγι τθσ. 

Κατά αυτόν τον τρόπο θ προωκθτικι επιχείρθςθ ταυτίηεται με τον πόλο ανάπτυξθσ 

και μζςω των  αλλθλοεπιδράςεων που προκαλοφνται επζρχεται θ περιφερειακι 

ανάπτυξθ (Dawkins, 2003). Σε αυτό το ςθμείο μποροφμε να αντιλθφκοφμε ακόμα 

καλφτερα τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ με τθ κεωρία 

των πόλων ανάπτυξθσ, μζςω τθσ αλλθλεξάρτθςθσ των προωκθτικϊν επιχειριςεων 

που ςυντελείται ςτο επίπεδο τθσ προςφοράσ και τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ. 

Μια παρόμοια οπτικι εντοπίηουμε ςτο υπόδειγμα του κζντρου-περιφζρειασ του 

Friedmann (1963). Σφμφωνα με το υπόδειγμά του, θ τοπικι οικονομικι και πολιτικι 

επιχειρθματικότθτα και θγεςία μποροφν να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ϊςτε να 

μετατραπεί θ εξωτερικι ηιτθςθ για εξαγωγζσ ςε ανάπτυξθ του μθ βαςικοφ 

περιφερειακοφ τομζα. Οι περιφζρειεσ μπορεί να διαφζρουν κατά το βακμό 

κάλυψθσ τθσ εξωτερικισ ηιτθςθσ ι του επιπζδου αςτικοποίθςθσ. Μζςω αυτϊν των 

διαφορϊν οι κεντρικζσ περιοχζσ φαίνονται να διατθροφν μια πλεονεκτικι ςχζςθ 

ζναντι των περιφερειϊν που βρίςκονται εκτόσ πυρινα.   

Τα βαςικά ςυμπεράςματα λοιπόν τα οποία προκφπτουν από τθ κεωρία των πόλων 

ανάπτυξθσ είναι πωσ θ αναπτυξιακι διαδικαςία επιτυγχάνεται εντόσ ενόσ 

περιβάλλοντοσ πόλωςθσ. Μζςα ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον οι πόλοι ανάπτυξθσ 

λειτουργοφν ωσ μια πθγι δυναμικισ ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ θ 

οποία επιφζρει αποτελζςματα διάχυςθσ. Ωσ τζτοια αποτελζςματα μποροφν να 

κεωρθκοφν τα ςυςτιματα καινοτομίασ τα οποία μζςω τθσ λειτουργίασ των πόλων 

ανάπτυξθσ μποροφν να διαχυκοφν ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. Εξαιτίασ τθσ 

ευεργετικισ επίδραςθσ που επιφζρουν οι πόλοι ανάπτυξθσ απαιτείται θ 
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ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ ακόμθ και αν αυτό ςθμαίνει πωσ μπορεί να 

δθμιουργθκοφν ςχζςεισ που χαρακτθρίηονται από κυριαρχία ι εξάρτθςθ (Higgins et 

al., 1997). 

Οι κεχνςιανζσ κεωρίεσ επθρζαςαν ςθμαντικά τθν περιφερειακι πολιτικι κυρίωσ 

μζςω τθσ άποψθσ που διατφπωςαν περί του κρατικοφ παρεμβατιςμοφ. Σφμφωνα με 

τθν κεχνςιανι κεωρία αναγνωρίηεται ο ρόλοσ του κράτουσ, κυρίωσ ςε εκνικό 

επίπεδο κακϊσ και ςε επίπεδο δθμόςιασ παρζμβαςθσ κακοδθγϊντασ και 

ελζγχοντασ το δυναμιςμό των αγορϊν με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ 

ανάπτυξθσ και όχι μόνο τθν επίτευξθ τθσ μείωςθσ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων. 

Θ ανάπτυξθ που κακοδθγείται μζςω των κρατικϊν δομϊν κεωρικθκε ωσ εφικτι 

εξαιτίασ κυρίωσ τθσ κρατικισ ικανότθτασ περί δθμιουργίασ αυξουςϊν αποδόςεων 

κλίμακασ όπωσ επίςθσ και τθσ δθμιουργίασ πόλων ανάπτυξθσ (Pike et al., 2006). Θ 

κεχνςιανι κεωρία περιφερειακισ ανάπτυξθσ δεν είναι απαλλαγμζνθ όμωσ από 

κριτικι. Για παράδειγμα, θ προςζγγιςθ τθσ εξαγωγικισ βάςθ δζχτθκε κριτικι 

εξαιτίασ κυρίωσ τθσ ερμθνείασ που παρείχε για τθν αναπτυξιακι διαδικαςίασ θ 

οποία εξαρτάται από τα φυςικά υλικά αγακά και τθν απουςία των ςυνκθκϊν 

εκείνων που κα επιτρζπουν μια αναπτυξιακι πορεία που κα χαρακτθρίηεται από 

ζνα μονιμότερο χαρακτιρα (Armstrong και Taylor, 2000). 

Το υπόδειγμα των Dixon και Thirlwall (1975) αμφιςβθτικθκε γιατί απζτυχε να 

ςυγκεκριμενοποιιςει τουσ τφπουσ των εξαγωγϊν ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να 

εξειδικευτεί θ κάκε περιφζρεια (Pike et al., 2006). Αναφορικά με τον νόμο του 

Verdoorn αναπτφχκθκε μια γενικότερθ ςυηιτθςθ για τον ζλεγχο των ςχζςεων 

ανάμεςα ςτθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ. Σε 

πολλζσ ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ ςχζςθσ αυτισ 

κατζλθξαν ςτο ότι ςθμειϊνονται ιςχυρζσ ενδείξεισ πωσ οι περιφζρεισ επωφελοφνται 

από τισ αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ. Υπάρχουν όμωσ πολλζσ άλλεσ ζρευνεσ οι 

οποίεσ δεν κατζλθξαν ςτα ίδια ςυμπεράςματα. Επιπλζον το υπόδειγμα αυτό αγνοεί 

τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ και του περιφερειακοφ ιςοηυγίου 

πλθρωμϊν (Armstrong και Taylor, 2000). 

Στθν ανάλυςθ τθσ κεωρίασ τθσ εξαγωγικισ βάςθσ παρουςιάηεται μόνο θ υπό μελζτθ 

περιοχι και ο «υπόλοιποσ κόςμοσ». Κατά αυτό τον τρόπο θ ανάλυςθ αγνοεί τθν 

προζλευςθ τθσ αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ των εξαγωγϊν θ οποία μπορεί να προζρχεται 

από μια κοντινι γεωγραφικι περιοχι ι από μια περιςςότερο απομακρυςμζνθ. 
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Βαςικι υπόκεςθ τθσ κεωρίασ είναι πωσ τα ειςοδιματα από εξαγωγζσ ξεπερνοφν τα 

ειςοδιματα από ειςαγωγζσ. Ρροτείνει δθλαδι πωσ θ ανάπτυξθ μπορεί να προκφψει 

ωσ αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ τθσ οικονομίασ πζρα από τα όριά τθσ. Αγνοεί επίςθσ 

τισ τοπικζσ εξειδικεφςεισ και τισ παλαιότερεσ επενδφςεισ. Τζλοσ, οι εξαγωγζσ κα 

πρζπει να ςθμειϊςουμε πωσ δεν είναι θ μοναδικι πθγι πολλαπλαςιαςτικϊν 

αποτελεςμάτων και πωσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι κλαδικζσ 

διαςυνδζςεισ ανάμεςα ςτισ βιομθχανίεσ και ςτα προϊόντα που εξάγονται 

(Λαμπριανίδθσ, 2012). 

Θ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ δεν μπορεί εμπειρικά να εξθγιςει τα 

φαινόμενα εκβιομθχάνιςθσ των λιγότερο ανεπτυγμζνων περιφερειϊν οι οποίεσ 

μπόρεςαν και εκμεταλλεφτθκαν τα νζα τεχνολογικά ςυςτιματα και τθν ευζλικτθ 

ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου (Λαγόσ, 2007). Θ αδυναμία τθσ κεωρίασ των πόλων 

ανάπτυξθσ εντοπίηεται κυρίωσ ςτισ δυςκολίεσ μετάφραςθσ και ςχθματιςμοφ τθσ ςε 

γενικι κεωρία περιφερειακισ ανάπτυξθσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ζμφαςθσ ςτθ 

διαδικαςίασ δομικϊν μεταβολϊν εντόσ των πόλων ανάπτυξθσ διαχρονικά και ςτθν 

ζλλειψθ ερμθνείασ διαφορετικϊν βακμϊν ανάπτυξθσ των διάφορων πόλων 

(Dawkins, 2003).   

Οι κεωρίεσ των δομικών και προςωρινών μεταβολών 

Οι κεωρίεσ δομικϊν και προςωρινϊν μεταβολϊν, αποτελοφν ζνα κεωρθτικό 

πλαίςιο το οποίο εξετάηει τθν περιφερειακι οικονομικι ανάπτυξθ ωσ μια 

διαδικαςία δομικϊν προςαρμογϊν εντόσ και εκτόσ τθσ περιφερειακότθτασ. Το κφριο 

γνϊριςμα των κεωριϊν αυτϊν είναι ότι προςεγγίςουν τθν ανάπτυξθ ςαν μια 

εξελικτικι διαδικαςία ςταδίων που ςυγκεντρϊνουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά και 

οδθγοφν ςτθν οικονομικι ωριμότθτα. Θ διαφορά με τισ άλλεσ κεωρίεσ ζγκειται ςτο 

γεγονόσ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ κεωρίεσ δεν αντιμετωπίηουν τθν οικονομικι ανάπτυξθ 

με το να επιδεικνφουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ παράγοντεσ εκείνουσ που ωκοφν 

τισ περιφζρειεσ προσ μια κατάςταςθ ιςορροπίασ αλλά θ βαρφτθτα ςτθν ανάλυςι 

τουσ δίνεται ςτθ δυναμικι τθσ εξζλιξθσ των περιφερειϊν. Στισ κεωρίεσ αυτζσ κα 

ςυναντιςουμε διάφορεσ μεταφορζσ όπωσ ςτάδια, κφκλοι και κφματα προκειμζνου 

να ερμθνευτεί και να αποδοκεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ο άνιςοσ 

γεωγραφικόσ χαρακτιρασ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Στισ κεωρίεσ 

αυτζσ επίςθσ κα ςυναντιςουμε παράγοντεσ που ςχετίηονται με ευρείεσ ζννοιεσ 
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όπωσ τθν παραγωγι, τθν τεχνολογία, τθν κατανάλωςθ ι και τουσ κυβερνθτικοφσ 

κεςμοφσ, κάτι το οποίο απουςιάηει από τισ νεοκλαςικζσ προςεγγίςεισ.  

 Θ πρϊτθ κεωρία που κα παρακζςουμε ονομάηεται κεωρία των ςταδίων. Θ κεωρία 

των ςταδίων ανάπτυξθσ ζχει ωσ αρχικό ςθμείο εκκίνθςθσ τθν κοινωνικι εξζλιξθ και 

επιδιϊκει να προςδιορίςει τισ τάςεισ ανάπτυξθσ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν. Στθ 

διεκνι βιβλιογραφία κα ςυναντιςουμε πολλζσ κεωρίεσ ςταδίων που 

διατυπϊκθκαν από διάφορεσ ςχολζσ οικονομικισ ςκζψθσ. Μια τζτοια προςζγγιςθ 

ςτθ κεωρία των ςταδίων πραγματοποιικθκε από Rostow το 1960 (Rostow, 1990). Θ 

ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ αποτελεί ζκφραςθ τθσ φιλελεφκερθσ ιδεολογίασ και 

άςκθςε επιρροι τόςο ςε επιςτθμονικό όςο και ςε πολιτικό επίπεδο. Σφμφωνα 

λοιπόν με τθ κεωρία του Rostow θ οικονομικι ανάπτυξθ των κοινωνιϊν μπορεί να 

αναλυκεί δια μζςω πζντε διαφορετικϊν ςταδίων. Το πρϊτο ςτάδιο είναι αυτό τθσ 

παραδοςιακισ κοινωνίασ. Θ ζννοια τθσ παραδοςιακισ κοινωνίασ αναφζρεται ςτισ 

οικονομικζσ δομζσ μιασ κοινωνίασ που χαρακτθρίηεται από μια περιοριςμζνθ 

ςυνάρτθςθ παραγωγισ. Ουςιαςτικά ςτο ςτάδιο αυτό κυριαρχεί θ αγροτικι 

παραγωγι και το μεγαλφτερο ποςοςτό του διακζςιμου ειςοδιματοσ διατίκεται για 

μθ ι λιγότερο παραγωγικοφσ ςκοποφσ. Από τθν άλλθ όμωσ θ παραδοςιακι κοινωνία 

δε χαρακτθρίηεται από ςτατικότατα και δεν εξαιρείται τθσ πικανότθτασ αφξθςθσ τθσ 

παραγωγισ τθσ. Ωσ παράγοντεσ που ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλουν προσ 

αυτι τθ κατεφκυνςθ κεωροφνται οι τεχνολογικζσ καινοτομίεσ που μποροφν να 

ειςαχκοφν ςτο εμπόριο, ςτθ βιομθχανία και ςτθν αγροτικι παραγωγι. 

Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ παραδοςιακισ κοινωνίασ αποτελεί το γεγονόσ 

φπαρξθσ ενόσ ορίου που ςυνδζεται με το εφικτό επίπεδο τθσ παραγωγισ. Το όριο 

αυτό οφείλεται ςτο ότι οι δυνατότθτεσ που παρζχονται μζςω τθσ ςφγχρονθσ 

επιςτιμθσ ι τθσ τεχνολογίασ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν είναι άμεςα διακζςιμα ι 

δεν προςφζρονται για τθ δυνατότθτα προςπζλαςθσ του ορίου. 

 Το δεφτερο ςτάδιο αφορά τισ προχποκζςεισ για τθν απογείωςθ. Ρροκειμζνου μια 

κοινωνία να μεταβεί από το προθγοφμενο ςτο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ κρίνεται θ φπαρξθ κάποιων βαςικϊν μεταβολϊν. Οι μεταβολζσ αυτζσ 

ςχετίηονται με απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ που επθρεάηουν τθ δομι τθσ οικονομικισ 

διάςταςθσ τθσ κοινωνίασ και κα αποτελοφν ταυτόχρονα τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ 

τθσ παραγωγισ. Οι τρεισ ςθμαντικζ μεταβολζσ είναι θ βελτίωςθ των μεταφορϊν, οι 

αλλαγζσ ςτθ γεωργικι παραγωγι που κα αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
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απελευκζρωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ και τζλοσ θ επζκταςθ των ειςαγωγϊν. Το 

ςτάδιο αυτό, που ςτθν ουςία αποτελεί μια μεταβατικι κατάςταςθ των κοινωνιϊν 

ανάμεςα ςτθν παραδοςιακι τουσ μορφι και του ςταδίου τθσ απογείωςθσ 

χαρακτθρίηεται κυρίωσ από παραδοςιακζσ χαμθλισ παραγωγικότθτασ μεκόδουσ και 

από παλιζσ κοινωνικζσ δομζσ και αξίεσ.   

Το τρίτο ςτάδιο των κοινωνιϊν είναι αυτό τθσ απογείωςθσ. Στο ςτάδιο αυτό 

δθμιουργοφνται και υιοκετοφνται από τισ κοινωνίεσ οι δυνάμεισ εκείνεσ που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν οικονομικι πρόοδο. Σθμειϊνεται ραγδαία αφξθςθ των 

βιομθχανιϊν οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ δθμιουργοφν αφξθςθ κερδϊν τα οποία 

επανεπενδφονται ςε νζεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ 

επεκτείνονται παράλλθλα τα προςόντα των βιομθχανικϊν εργατϊν, αυξάνονται τα 

βιομθχανικά προϊόντα και επεκτείνονται οι αςτικζσ περιοχζσ. Συνεπϊσ, τα 

ειςοδιματα αυξάνονται και μαηί τουσ αυξάνονται οι ρυκμοί αποταμίευςθσ και οι 

νζοι επιχειρθματίεσ που αςχολοφνται με ςφγχρονουσ τομείσ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ. Γενικά, ςτο ςτάδιο τθσ απογείωςθσ θ οικονομία εκμεταλλεφεται 

φυςικοφσ πόρουσ και μεκόδουσ παραγωγισ που ωσ το ςτάδιο αυτό δεν 

χρθςιμοποιοφςε. Θ βαςικι δομι τθσ οικονομίασ και θ πολιτικι διάςταςθ τθσ 

κοινωνίασ μεταβάλλονται κατά τζτοιο τρόπο που τουσ επιτρζπει να επιτφχουν ζνα 

βιϊςιμο ρυκμό οικονομικισ ανάπτυξθσ.  

Το τζταρτο ςτάδιο που ακολουκεί το ςτάδιο τθσ απογείωςθσ είναι το ςτάδιο τθσ 

πορείασ προσ τθν ωριμότθτα. Ωσ ωριμότθτα ορίηεται, ςφμφωνα με τον Rostow, το 

ςτάδιο εκείνο κατά το οποίο θ οικονομία μπορεί να επιδείξει τθν ικανότθτά τθσ να 

απορροφιςει και να εφαρμόςει όλα τα πλεονεκτιματα που προςζφεραν ςε αυτιν 

θ βιομθχανικι δραςτθριότθτα που αναπτφχκθκε ςτο προθγοφμενο ςτάδιο κακϊσ 

και τα ςφγχρονα τεχνολογικά επιτεφγματα. Ριο ςυγκεκριμζνα θ οικονομία κατά τθν 

ωριμότθτα επιδεικνφει τισ δυνατότθτεσ τθσ που ςχετίηονται με τισ ζννοιεσ τθσ 

τεχνολογικισ προόδου, τθσ καινοτομίασ ι τθσ επιχειρθματικότθτασ ϊςτε να είναι ςε 

κζςθ να παράγει αυτά που θ ίδια επικυμεί. Ακόμα και αν κάποια κοινωνία υςτερεί 

ςε κάποιο παραγωγικό ςυντελεςτι ι ςε τεχνολογικό επίπεδο κα πρζπει να είναι ςε 

κζςθ να τα ξεπεράςει μζςω των οικονομικϊν επιλογϊν και τθσ κζςπιςθσ πολιτικϊν 

προτεραιοτιτων. Τζλοσ ςτο ςτάδιο αυτό οι μεταβολζσ που ςθμειϊνονται δε 

ςχετίηονται αποκλειςτικά με τθν παραγωγι και τα ειςοδιματα αλλά και με τισ 
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κεςμικζσ δομζσ των κοινωνιϊν οι οποίεσ μποροφν να μεταφραςτοφν από μια 

γενικότερθ ςτροφι ςε ανκρωπιςτικζσ και άλλεσ κοινωνικζσ αξίεσ.  

 Το τελευταίο ςτάδιο είναι αυτό τθσ μαηικισ κατανάλωςθσ. Το κφριο χαρακτθριςτικό 

του ςταδίου αυτοφ είναι θ μετατόπιςθ τθσ παραγωγισ ςε διαρκι καταναλωτικά 

αγακά και υπθρεςίεσ. Κακϊσ οι κοινωνίεσ πζραςαν ςτο ςτάδιο τθσ ωριμότθτασ το 

πραγματικό διακζςιμο κατά κεφαλιν ειςόδθμα ζφκαςε ςε ζνα επίπεδο όπου 

ξεπεράςτθκε θ ανάγκθ αποκλειςτικισ κατανάλωςθσ βαςικϊν αγακϊν. Επίςθσ, ςτο 

ςτάδιο τθσ ωριμότθτασ μεταβλικθκε θ δομι του εργατικοφ δυναμικοφ και ωσ 

αναλογία του αςτικοφ πλθκυςμοφ ωσ προσ το ςφνολο του πλθκυςμοφ και ωσ προσ 

τθν αναλογία των εξειδικευμζνων εργαηομζνων και υπαλλιλων γραφείων ωσ προσ 

το ςφνολο του πλθκυςμοφ. Πλα αυτά οδιγθςαν ςτο να ςθμειωκεί μια ςτροφι προσ 

τθν απόκτθςθ των καταναλωτικϊν αγακϊν τθσ ϊριμθσ κοινωνίασ. Στο ςτάδιο αυτό, 

όπου ουςιαςτικά αναφζρεται ςε ζνα ςτάδιο μεταωριμότθτασ, θ κοινωνία αρχίηει να 

δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ ζννοιεσ του κράτουσ πρόνοιασ και αςφάλειασ, 

μεταφζροντεσ ςυντελεςτζσ και πόρουσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Αυτι θ θ 

διαδικαςία μπορεί να αναλυκεί υπό το πρίςμα τθσ μετάβαςθσ τθσ κοινωνίασ πζρα 

από τθν τεχνολογικι ωριμότθτα. 

Μια άλλθ κεωρία που εντάςςεται ςτο ευρφτερο πλαίςιο των δομικϊν και 

προςωρινϊν μεταβολϊν είναι αυτι του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ. Ο κφκλοσ ηωισ 

του προϊόντοσ  μπορεί να κεωρθκεί ωσ μία διάδοχοσ κεωρία των υποδειγμάτων των 

ςυςτθμάτων του ολιγοπωλίου επειδι ενςωματϊνει το ολιγοπϊλιο ςε μια πιο 

δυναμικι κεωρθτικι ζννοια τθσ τομεακισ διαρκρωτικισ εξζλιξθσ. Εξαιτίασ των 

ερμθνευτικϊν αδυναμιϊν που ςθμειϊκθκαν ςτισ αναλφςεισ τθσ βιομθχανικισ 

εγκατάςταςθσ, τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ και του διαπεριφερειακοφ εμπορίου θ 

κεωρία του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςχετίηεται με παρατθριςεισ γφρω από τθ 

βιομθχανικι παραγωγι. Τα πρότυπα ςτάδια τθσ βιομθχανικισ εκροισ είναι αυτά 

τθσ επζκταςθσ, τθσ ωριμότθτασ και τελικϊσ τθσ παρακμισ. Τα ςτάδια εξζλιξθσ των 

αγορϊν προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ διάδραςθσ που αναπτφςςεται ανάμεςα 

ςτθν ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι και τθ μείωςθ των τιμϊν. Θ διάδραςθ 

αυτι επιτυγχάνεται μζςω τθσ εξειδίκευςθσ τθσ εργαςίασ όπου και μζςω τθσ οποίασ 

επιτυγχάνεται αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ (Storper, 1985). Θ ςυνεχισ ανάπτυξθ 

των αγορϊν οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ εξειδίκευςθσ τθσ εργαςίασ μιασ και με τθ 

γενικότερθ βιομθχανικι επζκταςθ οδθγοφμαςτε ςε αφξθςθ τθσ κλίμακασ 
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παραγωγισ κακϊσ και ςε αφξθςθ των επενδφςεων ςε πάγιο κεφάλαιο. Στο ςθμείο 

αυτό κα πρζπει να προςκζςουμε πωσ ςτθν αρχικι τουλάχιςτον εκδοχι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ θ παραγωγικι διαδικαςία χαρακτθρίηεται ωσ 

παραγωγι ζνταςθσ ανκρϊπινου και όχι φυςικοφ κεφαλαίου και πωσ παράλλθλα 

αναγνωρίηεται ο ρόλοσ των εξωτερικϊν οικονομικϊν (Finger, 1975). Τα ςτάδια τθσ 

βιομθχανικισ παραγωγισ ζρχονται ςε αντιςτοιχία με τθν εξζλιξθ των παραγωγικϊν 

τεχνικϊν, οι οποίεσ προκφπτουν από τισ μαηικζσ κλίμακασ παραγωγζσ. Θ πικανι 

όμωσ κατάλθξθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι θ πλεονάηουςα παραγωγι που 

προκειμζνου να διορκωκεί απαιτεί τον εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ παραγωγισ 

και τθσ απαςχόλθςθσ.  

Θ κεωρία του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο 

για τθν ανάλυςθ μακροχρόνιων προτφπων βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ. Σφμφωνα 

με τθ κεωρία αυτι τα προϊόντα γεννιοφνται, ωριμάηουν, εξελίςςονται και 

πεκαίνουν. Μζςω αυτισ τθσ εξζλιξθσ δθμιουργοφνται μεταβολζσ ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία τθσ επιχειρθςιακισ οργάνωςθσ, τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ και τθσ 

βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ. Ο βαςικόσ κφκλοσ ηωισ του προϊόντοσ ζχει τζςςερα 

κεντρικά ςθμεία (Storper, 1997). Το πρϊτο ςθμείο του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ 

δεν μπορεί να προςδιοριςτεί με ςαφινεια ωσ προσ τθ χωρικι του διάςταςθ μιασ και 

δε ςθμειϊνεται μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι ςτθν οποία δθμιουργείται αρχικά το 

προϊόν. Κατά τθ διάρκεια του δεφτερου ςθμείου του κφκλου θ τεχνολογία αρχίηει να 

αναπτφςςεται και να ςτακεροποιείται. Κάποιεσ επιχειριςεισ κερδίηουν ζδαφοσ 

αριςτοποιϊντασ τθν τεχνολογία και βελτιϊνοντασ τθ κζςθ τουσ ςτθν αγορά. 

Συγκεντρϊνουν κατά κάποιο τρόπο ζνα χωρικό πλεονζκτθμα ζναντι των άλλων 

επιχειριςεων και ςταδιακά αρχίηουν να εμφανίηονται πόλοι ανάπτυξθσ. Σε αυτό το 

ςθμείο του κφκλου κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι οικονομίεσ ςυγκζντρωςθσ 

χαρακτθρίηονται από ζνα αυξθμζνο δυναμιςμό. Στο τρίτο ςθμείο του κφκλιου οι 

βιομθχανίεσ ζχουν φκάςει ςε ζνα επίπεδο ωριμότθτασ. Οι τεχνολογίεσ και οι 

διαδικαςίεσ παραγωγισ ςτακεροποιοφνται. Αυτό ενδζχεται να προκαλζςει μείωςθ 

τθσ αξίασ τθσ εξειδίκευςθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, επιβράδυνςθ των 

καινοτόμων διαδικαςιϊν και μετατροπι των διαεπιχειριακϊν ςυναλλαγϊν ςε 

περιςςότερο ελκυςτικζσ από άποψθ κόςτουσ. Το αποτζλεςμα όλων αυτϊν μπορεί 

να είναι θ μετακίνθςθ των επιχειριςεων ςε φκθνότερεσ περιοχζσ ι θ ειςβολι ξζνων 

επιχειριςεων. Κατά επζκταςθ οδθγοφμαςτε ςτο τελικό ςθμείο του κφκλου που 

ςχετίηεται με μια γενικότερθ παρακμι των επιχειριςεων. Στο ςθμείο αυτό 
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ςθμειϊνονται φαινόμενα όπωσ πλεονάηουςα προςφορά, κορεςμοφ ι 

υποκατάςταςθ των προϊόντων με άλλα που προζρχονται από τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ.  

Θ περιφερειακι ανάπτυξθ, υπό το πρίςμα τθσ κεωρίασ του κφκλου ηωισ του 

προϊόντοσ, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε από τον Vernon (1966) προςεγγίηεται διά μζςω 

των δομϊν τθσ περιφερειακισ βιομθχανίασ ωσ προσ τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα. 

Εξαιτίασ τθσ χαμθλισ ελαςτικότθτασ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι για νζα προϊόντα μια 

καινοτόμα επιχείρθςθ δεν ενδιαφζρεται ςε αρχικό τουλάχιςτον για τισ 

διαπεριφερειακζσ διαφορζσ κόςτουσ αλλά εςτιάηει περιςςότερο ςτα μελλοντικά 

επίπεδα κόςτουσ. Στα αρχικά ςθμεία του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ αυτό που ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία είναι θ γεωγραφικι εγγφτθτα με προμθκευτζσ και με πθγζσ 

ζρευνασ προκειμζνου να ενςωματωκοφν με  επιτυχία ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

οι μεταβολζσ που αφοροφν τθ φφςθ του προϊόντοσ και των καινοτόμων ιδεϊν. Οι 

επιχειριςεισ λοιπόν που παράγουν νζα και ϊριμα προϊόντα προτιμοφν μεγάλεσ 

αςτικζσ περιοχζσ. Θ ελαςτικότθτα αυτι αρχίηει να μειϊνεται ενϊ παράλλθλα αρχίηει 

και αυξάνεται το ενδιαφζρον για οικονομίεσ κλίμακασ κατά τθ ςτιγμι εκείνθ όπου 

το προϊόν αρχίηει να τυποποιείται και θ επιχείρθςθ μπορεί να προχωριςει ςτθν 

αντικατάςταςθ του εργατικοφ δυναμικοφ με φκθνότερο, χαμθλότερθσ εξειδίκευςθσ 

εργατικό προςωπικό. Ζτςι, οι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ αρχίηουν ςταδιακά 

να κερδίηουν το ενδιαφζρον των επιχειριςεων (Dawkins, 2003). 

Θ προςζγγιςθ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςυγκεντρϊνει ζνα πλικοσ κριτικϊν 

που αφοροφν κυρίωσ τισ αδυναμίεσ των υποκζςεϊν τθσ και των εμπειρικϊν 

εφαρμογϊν τθσ (Taylor, 1986). Για παράδειγμα θ προςζγγιςθ δε λαμβάνει υπόψθ 

τθν πικανι ποικιλομορφία τθσ τελικισ παραγωγικισ εκροισ τθσ βιομθχανίασ. 

Επίςθσ, κατά το τελευταίο ςθμείο του κφκλου, το οποίο αναφζρεται ςτθν 

εγκατάςταςθ των βιομθχανιϊν ςε περιοχζσ με φκθνό εργατικό κόςτοσ 

πραγματοποιείται θ υπόκεςθ πωσ θ επιλογι αυτι αξιολογείται εκ μζροσ των 

επιχειριςεων με ιδιαίτερθ βαρφτθτα. Στθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ το φκθνό 

εργατικό δυναμικό ιεραρχείται υψθλά ςτθ γενικότερθ ςυηιτθςθ γφρω από τθ 

διαδικαςία μείωςθσ του κόςτουσ παραγωγισ. Κάτι τζτοιο όμωσ δεν αποτελεί τθν 

απόλυτθ αλικεια και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να γενικευτεί και να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ κανόνασ. Τζλοσ, θ προςζγγιςθ υποκζτει μια ομοιογενι 

γεωγραφικι εικόνα ςτθν οποία οι επιχειριςεισ ανταγωνίηονται και πωσ οι κφκλοι 
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ηωισ τθσ αγοράσ ταυτίηονται με τουσ διεκνείσ κφκλουσ ηωισ του προϊόντοσ. Εφκολα 

μπορεί κάποιοσ να αντιλθφκεί, ελζγχοντασ τθ χωρικι και παραγωγικι διάςταςθ τθσ 

επιχειρθματικισ πραγματικότθτασ πωσ αυτζσ οι δφο υποκζςεισ δεν ιςχφουν. 

Θ Μαρξιςτικι οπτικι τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ   

Θ μαρξιςτικι οπτικι τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ αποτελεί μια ιδιαίτερθ πτυχι 

των κεωριϊν τθσ περιφερειακισ ανάλυςθσ. Θ βαςικι επιδίωξθ των μαρξιςτικϊν 

κεωριϊν είναι θ τοποκζτθςθ των ηθτθμάτων τθσ άνιςθσ ανάπτυξθσ εντόσ των 

πλαιςίων τθσ φφςθσ του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Ραραδοςιακά ςτθ μελζτθ τθσ 

καπιταλιςτικισ οικονομίασ ζχουν επικρατιςει δφο αντικρουόμενεσ απόψεισ για τθν 

περιφερικι ανάπτυξθ. Θ πρϊτθ, που ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθ νεοκλαςικι προςζγγιςθ 

υποςτθρίηει, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, πωσ ςε μια ολοκλθρωμζνθ χωρικι εκνικι 

οικονομία αςκοφνται ιςχυρζσ πιζςεισ οι οποίεσ οδθγοφν ςε μια διαχρονικι γενικι 

ςφγκλιςθ του περιφερειακοφ ειςοδιματοσ δεδομζνου τθσ ζλλειψθσ εμποδίων ςτθ 

λειτουργία των δυνάμεων τθσ αγοράσ. Θ κεωρία αυτι ουςιαςτικά ιςχυρίηεται πωσ 

οι περιφερειακζσ ανιςότθτεσ αντιμετωπίηονται ωσ πρόςκαιρα φαινόμενα μιασ και οι 

ίδιεσ οι ανιςότθτεσ κα κζςουν ςε λειτουργία αυτοδιαρκρωτικζσ κινιςεισ που κα 

επθρεάςουν τισ τιμζσ, τουσ μιςκοφσ, το κεφάλαιο και τθν εργαςία που με τθ ςειρά 

τουσ κα δθμιουργιςουν ιςχυρι τάςθ προσ τθν επίτευξθ περιφερειακισ ςφγκλιςθσ. 

Σφμφωνα όμωσ με τθ δεφτερθ άποψθ δε ςθμειϊνονται οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ 

που κα οδθγιςουν το περιφερειακό ειςόδθμα να ςυγκλίνει ακόμα και ςε 

μακροχρόνια περίοδο. Αυτό που είναι περιςςότερο πικανό να ςθμειωκεί είναι μια 

περιφερειακι απόκλιςθ από ςφγκλιςθ. Οι οπαδοί αυτισ τθσ προςζγγιςθσ (βλ. 

Perroux, Myrdal) προβλζπουν ότι τα περιφερειακά ειςοδιματα κα τείνουν να 

αποκλίνουν επειδι οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία 

περιφερειακϊν αποκλίςεων από τθν ιςορροπία. Οι οικονομίεσ κλίμακασ και 

ςυγκζντρωςθσ οδθγοφν ςτθ ςωρευτικι ςυγκζντρωςθ του κεφαλαίου, τθσ εργαςίασ 

και τθσ παραγωγισ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιφζρειεσ εισ βάροσ άλλων. Με άλλα λόγια 

αυτό που περιγράφει θ ςυγκεκριμζνθ κζςθ είναι πωσ θ άνιςθ περιφερικι ανάπτυξθ 

λειτουργεί κατά τρόπο αυτοενιςχυτικό παρά αυτοδιαρκωτικό. 

 Οι μαρξιςτικζσ και ριηοςπαςτικζσ κεωρίεσ ςτάκθκαν κριτικά απζναντι και ςτισ δφο 

προαναφερκείςεσ απόψεισ περί άνιςθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Σφμφωνα με 

αυτζσ τισ κεωρίεσ θ εξζλιξθ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ δεν μπορεί να αναλωκεί 

ςε καμία από τισ δφο αυτζσ κζςεισ, οφτε δθλαδι υπό το πρίςμα τθσ ςφγκλιςθσ αλλά 
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οφτε υπό το πρίςμα τθσ απόκλιςθσ. Ο καλφτεροσ τρόποσ είναι να αναλυκεί ωσ ζνα 

βαςικά «επειςοδιακό» γεγονόσ (Martin και Sunley, 1998). Θ κρίςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ 

που κατά καιροφσ μεταβάλλει τθσ ροθ τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ, προωκεί νζεσ 

χωρικζσ, τεχνολογικζσ και κοινωνικζσ ρυκμίςεισ και οδθγεί ςε νζα διαμορφωτικά 

πλαίςια για τθν περιφερειακι ανάπτυξθ και παρακμι. Θ καπιταλιςτικι 

ςυςςϊρευςθ εξελίςςεται διά μζςου μιασ προόδου που τθ δθμιουργοφν 

ςυγκεκριμζνεσ κρίςεισ του ςυςτιματοσ και κατά επζκταςθ εξωκεί τον καπιταλιςτικό 

τρόπο παραγωγισ προσ αναηιτθςθ νζων τρόπων παραγωγισ.  

Σφμφωνα με τθν μαρξιςτικι προςζγγιςθ το ςφγχρονο πρόβλθμα τθσ άνιςθσ 

ανάπτυξθσ μπορεί να κατανοθκεί ςε όρουσ ιςτορικισ ανάπτυξθσ του καπιταλιςτικοφ 

τρόπου παραγωγισ. Οι ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ άνιςθσ ανάπτυξθσ αντανακλοφν τθν 

εκμετάλλευςθ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν από καπιταλιςτικζσ περιφζρειεσ και που οι 

τελευταίεσ ςε προγενζςτερο ςτάδιο εξαρτιόντουςαν από άλλεσ καπιταλιςτικζσ 

περιφζρειεσ (Dawkins, 2003). Σφμφωνα με τον Harvey (1987), μπορεί να 

πραγματοποιθκεί θ παραδοχι πωσ μολονότι ςθμειϊνεται θ τάςθ για μια ιςόρροπθ 

ανάπτυξθ δια μζςου του ανταγωνιςμοφ των κερδϊν κάτι τζτοιο όμωσ ςτθν πράξθ 

δεν κακίςταται δυνατό εξαιτίασ των μθ ιςόρροπων δομϊν των κοινωνικϊν ςχζςεων.  

 Ρολλά και ιδιαίτερα ςθμαντικά κζματα, που ςχετίηονται με τισ βαςικζσ δομζσ τόςο 

τθσ οικονομίασ όςο και τθσ κοινωνίασ, που ζλαβαν χϊρα τισ τελευταίεσ δεκαετίασ 

αποτζλεςαν τθν αφορμι για μια ςτροφι των κεωρθτικϊν προσ τισ μαρξιςτικζσ και 

ριηοςπαςτικζσ οπτικζσ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Ζτςι για παράδειγμα, ο άνιςοσ 

γεωγραφικόσ καταμεριςμόσ τθσ περιφερειακισ βιομθχανικισ εξειδίκευςθσ 

προκάλεςε ζνα γεωγραφικό καταμεριςμό τθσ εργαςίασ ανάμεςα ςτον πυρινα και 

τθν περιφζρεια των περιοχϊν. Θ μαρξιςτικι παράδοςθ αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθ χωρικι διάςταςθ του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Σφμφωνα με τον Massey 

(1979), θ περιφερειακι ι χωρικι ανιςότθτα ιταν παροφςα ςε ολόκλθρθ τθν 

ιςτορικι περίοδο. Γι’αυτόν ο όροσ ανιςότθτα εκλαμβάνεται ωσ ο διαφορετικόσ 

βακμόσ ζκφραςθσ τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ (όπωσ κατά κεφαλιν ειςόδθμα, 

απαςχόλθςθ κ.α.). Θ γεωγραφικι ανιςότθτα προκφπτει ωσ αποτζλεςμα των 

μεταβολϊν είτε τθσ γεωγραφικισ διανομισ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων τθσ 

παραγωγισ (μεταβολζσ πλθκυςμοφ, πλουτοπαραγωγικϊν πόρων, ςχετικϊν 

αποςτάςεων-μεταφορζσ, επικοινωνία) είτε τθσ τοπικισ ηιτθςθσ για κερδοφόρεσ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι χωρικζσ διαφοροποιιςεισ χρθςιμοποιοφνται ςαν 
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εργαλείο προκειμζνου να επιτευχκεί θ επικυμθτι ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου από 

τουσ δρϊντεσ του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Θ χριςθ των χωρικϊν ςτρατθγικϊν 

με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ του διαφοροποιθμζνου εργατικοφ δυναμικοφ 

δθμιουργεί τθν άνιςθ περιφερειακι ανάπτυξθ. Για να γίνει ευκολότερα αντιλθπτό 

το παραπάνω αρκεί κανείσ να αναλογιςκεί τθν περιφερειακι ςχζςθ που 

δθμιουργείται ανάμεςα ςτθν κεντρικι επιχείρθςθ και ςτισ κυγατρικζσ επιχειριςεισ. 

Θ διαφοροποιθμζνθ χωρικι τοποκζτθςθ των παραπάνω δθμιουργεί διαρροι 

κερδϊν από τισ περιφζρειεσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ οι κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

προσ τθν περιφζρεια τθσ κεντρικισ επιχείρθςθσ. Επιπλζον, οι περιφζρειεσ των 

κυγατρικϊν μποροφν να αντιμετωπίςουν ζνα αςκενζςτερο περιφερειακό 

πολλαπλαςιαςτι. Θ άνιςθ λοιπόν, περιφερειακι ανάπτυξθ μπορεί να αναλυκεί και 

να προςεγγιςκεί υπό το πρίςμα του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. 

Κεντρικό κζμα ςτθ μαρξιςτικι κεωρία κατζχει επίςθσ θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν 

κεφαλαιακι ςυγκζντρωςθ και των κοινωνικϊν ομάδων. Θ ςχζςθ αυτι 

χρθςιμοποιείται ωσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ των μεταβολϊν που ςυντελοφνται 

ςε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τα κζματα αυτά κζρδιςαν ιδιαίτερθ προςοχι 

ςτθν εποχι όπου θ ςυηιτθςθ γφρω από τθν υπερεκνικι ολοκλιρωςθ βρίςκονταν ςε 

ζξαρςθ (Dunford και Perrons, 1994). Ρζρα όμωσ από τισ διαδικαςίεσ τθσ πολιτικισ 

ενοποίθςθσ οι κοινωνικζσ και πολιτικζσ καταςτάςεισ χρθςιμοποιικθκαν για να 

ερμθνευτεί θ κρίςθ του φορντιςμοφ. Τζλοσ, οι μαρξιςτικζσ κεωρίεσ υποςτθρίηουν 

πωσ θ ςφγχρονθ μεταμόρφωςθ που ςυντελείται ςτθν επιφανειακι μορφι του 

καπιταλιςτικοφ τρόπου παραγωγισ δε κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ μια βαςικι 

τροποποίθςθ των βαςικϊν δομϊν. Στθν πραγματικότθτα, αυτζσ οι διαφοροποιιςεισ 

και οι μεταβολζσ που ςθμειϊνονται ςτθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ επιβεβαιϊνουν τθ λειτουργία των εγγενϊν νόμων τθσ κίνθςθσ και 

τθσ ςυςςϊρευςθσ και πωσ ςε καμία περίπτωςθ δε ςχετίηονται με αποδυνάμωςθ 

των καπιταλιςτικϊν δομϊν ι ςταδιακι μεταμόρφωςθ του καπιταλιςτικοφ τρόπου 

παραγωγισ (Martin, 1989). 

Οι κεωρίεσ τθσ μετάβαςθσ  

Βαςικι αιτία τθσ εςτίαςθσ, από επιςτθμονικισ άποψθσ, τθσ προςοχισ ςτθν τοπικι 

και περιφερειακι οικονομία υπιρξε θ γενικότερθ μεταβολι του τρόπου παραγωγισ 

ιδιαίτερα μετά τθν εποχι του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου και πιο ςυγκεκριμζνα τισ 

δεκαετίεσ του 1970 και 1980. Μζςα ςε αυτζσ τισ δεκαετίεσ θ διεκνισ οικονομία 
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αποτζλεςε πεδίο ραγδαίων και ριηοςπαςτικϊν εξελίξεων και μεταβολϊν που 

ςχετίηονται με τθν τεχνολογία παραγωγισ, τθ βιομθχανικι οργάνωςθ, τθν 

αναδιάρκρωςθ των διεκνϊν αγορϊν, τισ μεγάλθσ κλίμακασ μεταβολϊν ςτισ γενικζσ 

οικονομικζσ πολιτικζσ, τθν μετατόπιςθ του παραγωγικοφ ενδιαφζροντοσ από το 

βιομθχανικό κλάδο ςτον κλάδο υπθρεςιϊν, τθν αυξανόμενθ διεκνι κινθτικότθτα 

του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ, τισ αυξανόμενεσ διαπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ 

(Hirst και Zeitlin, 1991). Ωσ τισ δεκαετίεσ αυτζσ, θ περιφζρεια αντιμετωπίηονταν ωσ 

αποτζλεςμα βακφτερων πολιτικϊν και οικονομικϊν διαδικαςιϊν και όχι ωσ μια 

κεμελιϊδθσ μονάδα τθσ κοινωνικισ ηωισ ςτο ίδιο ςυγκρίςιμο επίπεδο τουλάχιςτον 

με αυτό των αγορϊν, του κράτουσ ι τθσ τεχνολογίασ. Οι μεταβολζσ όμωσ αυτζσ 

ςυνετζλεςαν ςτο να ανακεωρθκεί θ προςζγγιςθ τθσ περιφζρειασ κατά τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να αντιμετωπίηεται ωσ βάςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ, ιδίωσ μετά 

τθν εποχι τθσ «μαηικισ παραγωγισ» (Storper, 1997). Το γεγονόσ αυτό ουςιαςτικά 

εκλαμβάνεται ωσ ζνα είδοσ μετάβαςθσ του καπιταλιςτικοφ τρόπου παραγωγισ 

αποτελϊντασ εφαλτιριο για τθν ανάδυςθ διαρκρωτικϊν κεωριϊν που ωσ ςκοπό 

ζχουν τόςο τθν ερμθνεία αυτισ τθσ μετάβαςθσ όςο και τισ πικανζσ προεκτάςεισ τθσ 

ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

 Ζτςι αντικείμενο εκτεταμζνθσ μελζτθσ αποτζλεςαν οι τοπικζσ και περιφερειακζσ 

οικονομίεσ των οποίων οι ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ, τεχνολογικζσ και κεςμικζσ δομζσ 

προςδιόριςαν τθν αναπτυξιακι διαδικαςία (Pike et al., 2006). Σε αυτζσ τισ τοπικζσ 

και περιφερειακζσ οικονομίεσ ςχθματίηονται δφο είδθ ομάδων παραγωγισ που 

ςθματοδοτοφν τθ μετάβαςθ από το μαηικό τρόπο παραγωγισ. Από τθ μια πλευρά 

εντοπίηονται επιχειρθματικζσ οργανϊςεισ οι οποίεσ αρκρϊνονται μζςα ςε ζνα 

περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ κεντρικϊν βιομθχανιϊν και 

ςυνικωσ περιβάλλονται από αναρίκμθτεσ μικρότερεσ μονάδεσ ι υπεργολαβίεσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά ςυναντιοφνται ςυχνά επιχειρθςιακζσ μονάδεσ που 

αποτελοφνται ςχεδόν ολοκλθρωτικά από μικρζσ εξειδικευμζνεσ παραγωγζσ χωρίσ 

τθν φπαρξθ κάποιου κυρίαρχου κεντρικοφ πόλου. Τόςο θ βιβλιογραφία τθσ 

οικονομικισ γεωγραφίασ όςο και θ τοπικι ιςτορία των περιφερειακϊν οικονομιϊν 

είναι γεμάτεσ από ανάλογα παραδείγματα και περιγραφζσ πυκνϊν ανεπτυγμζνων 

βιομθχανικϊν περιοχϊν που καταλαμβάνονται από ςυγκροτιματα όπωσ αυτά. 

Μερικζσ φορζσ αυτζσ οι περιοχζσ ςυνδζονται γεωγραφικά με τθν φπαρξθ κάποιου 

φυςικοφ πόρου ενϊ άλλεσ φορζσ ο γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ τουσ προκφπτει ωσ 

αποτζλεςμα τθσ εςωτερικισ αυτόνομθσ ςυνεργατικισ δυναμικισ τουσ (διαςφνδεςθ 
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με άλλεσ περιφζρειεσ). Θ ανάπτυξθ αυτϊν των περιοχϊν παράλλθλα ενιςχφεται από 

τθν παροχι πολλϊν πρόςκετων εξωτερικοτιτων (παροχι υποδομϊν από το 

δθμόςιο τομζα, προςφορά αναγκαίων υπθρεςιϊν από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ) 

ενϊ ταυτόχρονα εξαςφαλίηεται από τθν ανάδειξθ πολφπλευρων αγορϊν εργαςίασ 

(Scott, 1986). 

Ρολλζσ από αυτζσ τισ περιοχζσ κζρδιςαν ςταδιακά το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν 

όπωσ οι κάκετα μθ ολοκλθρωμζνεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ όπωσ θ Κεντρικι Λταλία, 

θ Toyota City, θ Silicon Valley, θ Orange County, θ Route 128, θ πανεπιςτθμιοφπολθ 

του Ραριςιοφ, τθσ Τουλοφηθσ, τθσ Βαυαρίασ αλλά και λιγότερο γνωςτζσ και λιγότερο 

υψθλισ τεχνολογίασ περιοχζσ όπωσ οι χρθματοοικονομικζσ περιοχζσ του Λονδίνου 

και τθσ Νζασ Υόρκθσ, θ περιοχι ενδφματοσ του Λοσ Άντηελεσ, θ βιομθχανία 

κεάματοσ του Hollywood, οι χειροτεχνίεσ του Jutland, οι κόφτεσ μετάλλων του 

Haute Savoie ςτθ Γαλλία κ.α. (Storper, 1997). Θ ςχετικι οικονομικι επιτυχία και τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά αυτϊν των περιοχϊν αποτζλεςαν αντικείμενο 

διερεφνθςθσ αναφορικά με το κατά πόςο άλλεσ περιοχζσ μποροφν να τισ μιμθκοφν 

και να προβοφν ςτθν υιοκζτθςθ παρόμοιων αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν και 

προτφπων. Με άλλα λόγια θ τοπικότθτα, μζςω τθσ ςταδιακά αυξανόμενθσ 

ςθμαςίασ που τθσ αποδόκθκε ωσ αναπτυξιακό πρότυπο αποτζλεςε το ζναυςμα 

διεξοδικότερθσ διερεφνθςθσ και ανάλυςθσ. Ο τρόποσ προςζγγιςθσ τθσ τοπικότθτασ 

πραγματοποιείται κυρίωσ μζςω των μεταβολϊν που παρατθροφνται ςε επίπεδο 

κεςμικισ βιομθχανικι οργάνωςθσ, τεχνολογικϊν μεταβολϊν και μάκθςθσ. Οι 

παράγοντεσ αυτοί προςδιορίηουν τθ ςυμπεριφορά των  περιφερειϊν αλλά δεν είναι 

ςε κζςθ από μόνοι τουσ να αναπτφξουν μια ςυνολικι εξιγθςθ για τθν ανάδυςθ των 

περιφερειακϊν οικονομιϊν. Οι αναδυόμενεσ περιφζρειεσ πρζπει να προςεγγιςκοφν 

όχι ςαν ζνα τόπο εμπορικϊν αλλθλεξαρτιςεων αλλά ςα μια μονάδα αυξανόμενθσ 

ςθμαςίασ και βαρφτθτασ (Storper, 1995). 

Μια άλλθ κεωρθτικι αντίδραςθ ςτισ πρόςφατεσ μεταβολζσ τθσ δομισ τθσ 

βιομθχανίασ είναι θ κεωρθτικι προςζγγιςθ που εςτιάηει ςτα πρότυπα των ςχζςεων 

που αναπτφςςονται ςτισ νζεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ. Λςτορικά θ κεωρία αυτι 

εντοπίηεται ςτθ μετάβαςθ από τθν προβιομθχανικι εποχι ςτθν εποχι τθσ μαηικισ 

παραγωγισ και από αυτιν ςτθν εποχι τθσ «ελαςτικισ εξειδίκευςθσ» (Pike et al., 

2006). Οι ελαςτικζσ μζκοδοι παραγωγισ αναφζρονται ςτθν ποικιλομορφία των 

τρόπων που χρθςιμοποιοφν οι παραγωγοί  προκειμζνου να μεταπθδιςουν από μια 
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παραγωγικι διαδικαςία ςε μια άλλθ ι/και από ζνα προϊόν ςε ζνα άλλο (Scott και 

Storper, 1990). Θ ευελιξία μπορεί να εντοπιςτεί τόςο ςε επίπεδο ενδοεπιχειριςιακό 

όςο και ςε διαεπιχειριςιακό. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ θ ευελιξία επιτυγχάνεται 

διαμζςου τθσ χριςθσ γενικϊν ςκοπϊν μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι τεχνικϊν 

εργαςιϊν ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ διαμζςου του κοινωνικοφ καταμεριςμοφ τθσ 

εργαςίασ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ θ ευελιξία κακίςταται εφικτι φςτερα από τον 

καταμεριςμό τθσ βιομθχανικισ διαδικαςίασ ςε μια πλθκϊρα ατομικϊν παραγωγϊν, 

διευκολφνοντασ κατά αυτόν τον τρόπο ριηικζσ μεταβολζσ ςτισ κάκετεσ και οριηόντιεσ 

διαςυνδζςεισ των δικτφων κακϊσ και εφκολεσ μεταβιβάςεισ ανάμεςα ςε 

διαφορετικά προϊόντα και επίπεδα παραγωγισ.  

Θ ανάδυςθ των ευζλικτων μεκόδων παραγωγισ πραγματοποιικθκε ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 1960 όπου και ςθμειϊκθκε θ παρατεταμζνθ κρίςθ του μαηικοφ 

τρόπου παραγωγισ. Θ ευζλικτθ εξειδίκευςθ αναγνωρίηει τθν πολυπλοκότθτα και τθ 

μεταβλθτότθτα των ςχζςεων ανάμεςα ςτθν τεχνολογία, τουσ κεςμοφσ και τθσ 

πολιτικισ και βαςίηεται ςτθ χριςθ ευζλικτθσ εργαςίασ και κεφαλαίου τα οποία και 

μποροφν με ευκολία να ενταχκοφν ςτισ απαιτιςεισ και ανάγκεσ των 

μεταβαλλόμενων αγορϊν. Οι επιχειριςεισ που ενςτερνίηονται τθν ευζλικτθ 

εξειδίκευςθ ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω τοπικϊν δικτφων που τουσ διευκολφνουν 

ςτθ διανομι τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ. Τα δίκτυα αυτά λειτουργοφν ςε μια 

βάςθ εμπιςτοςφνθσ και δε ςυνδζονται με ιεραρχικοφσ δεςμοφσ ςε ςφγκριςθ με τθν 

κάκετθ ολοκλθρωμζνθ μορφι οργάνωςθσ (Dawkins, 2003). Το γεγονόσ ότι θ 

ευζλικτθ εξειδίκευςθ εξαρτάται από τθν εμπιςτοςφνθ και τθ ςυνεργαςία δεν 

αναιρεί τθν πικανότθτα μιασ ενδεχόμενθσ ςφγκρουςθσ. Θ ευζλικτθ εξειδίκευςθ 

όπωσ κάκε άλλο ςφςτθμα παραγωγισ είναι επιρρεπζσ ςε δυνθτικζσ εξουκενωτικζσ 

ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτουσ οικονομικοφσ δρϊντεσ, όχι μόνο δθλαδι μεταξφ των 

εργοδοτϊν και εργαηομζνων αλλά και μεταξφ των επιχειριςεων ςε επίπεδο 

υπεργολαβιϊν και κυγατρικϊν επιχειριςεων (Hirst και Zeitlin, 1991). Θ 

αναπαραγωγι τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ εντόσ του ςυςτιματοσ επιτυγχάνεται και 

διατθρείται για μακροχρόνιεσ περιόδουσ μζςω τθσ λειτουργίασ κεςμικϊν 

μθχανιςμϊν που ωσ ςκοπό ζχουν τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που ανακφπτουν 

κακιςτϊντασ τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ικανοποιθτικι για όλουσ τουσ 

παραγωγικοφσ φορείσ που αναπτφςςουν ςχζςεισ.  
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 Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα που αφορά τθν ευζλικτθ εξειδίκευςθ δίνεται 

μζςω τθσ ςφγκριςθσ τθσ Silicon Valley τθσ Καλιφόρνιασ και τθσ Route 128 τθσ 

Βοςτόνθσ (Saxenian, 1990). Θ επιτυχθμζνθ διαδρομι τθσ Silicon Valley οφείλεται 

κατά κφριο λόγο ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ δικτφου που βαςίηεται ςτθ βιομθχανικι 

παραγωγι. Ενϊ και οι δφο αυτζσ τοπικζσ περιπτϊςεισ είχαν ωσ κφριο παραγωγικό 

χαρακτιρα τθν υψθλισ τεχνολογία παραγωγικισ δράςθσ και ζδραςαν παράλλθλα 

τθ δεκαετία του 1970 μόνο θ Silicon Valley μπόρεςε και ξεπζραςε τθν περιφερειακι 

φφεςθ του 1980 καταφζρνοντασ να αναδυκεί ςε παγκόςμιο κυρίαρχο παίκτθ τθσ 

υψθλισ τεχνολογίασ. Οι αιτίεσ που οδιγθςαν ςτισ διαφορετικζσ πορείεσ των δφο 

αυτϊν κατά τα άλλα κοινϊν, από παραγωγικισ άποψθσ, βιομθχανιϊν αποδίδεται 

ςτισ διαφορζσ τθσ φφςθσ τθσ βιομθχανικισ δομισ ανάμεςα ςτισ δφο περιφζρειεσ. Θ 

βιομθχανίασ τθσ Silicon Valley χαρακτθρίηεται από πυκνά κοινωνικά δίκτυα και από 

καινοτόμα επιχειρθματικότθτα ενϊ θ Route 128 ςτθ βιομθχανικι τθσ οργάνωςθ 

κυριαρχεί ζνασ μικρόσ αρικμόσ ιεραρχικά ολοκλθρωμζνων επιχειριςεων που 

αποδίδουν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ μυςτικότθτα και ςτθν ανεξαρτθςία. 

Αυτό που φαίνεται πωσ διαδραματίηει ζνα ιδιαίτερο ρόλο ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κεωρθτικι προςζγγιςθ τθσ ευζλικτθσ εξειδίκευςθσ είναι θ ελαςτικοποίθςθ του 

εργατικοφ δυναμικοφ (Markusen et al., 1999). Τα άτομα μποροφν να μετακινθκοφν 

από επιχείρθςθ ςε επιχείρθςθ και μζςω αυτισ τθσ μετακίνθςθσ μποροφν να 

προκφψουν οφζλθ με τθν πραγματοποίθςθ τθσ ελεφκερθσ διάχυςθσ των 

«μυςτικϊν» τθσ βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ μζςα ςε μια περιφζρεια. Κατά 

κάποιο τρόπο οι εργοδότεσ δεςμεφονται ζναντι τθσ περιφζρειασ και όχι τθσ 

επιχείρθςθσ. Ζτςι, είναι δυνατό να παρατθρθκεί ειςροι μεταναςτϊν ςε περιόδουσ 

ανάπτυξθσ και όχι το αντίκετο. Επιπλζον, θ ευελιξία προςφζρει τοπικι πολιτιςτικι 

ταυτότθτα και μια κοινι βιομθχανικι εξειδίκευςθ. 

Αυτό που ςτθν ουςία ςθματοδοτείται μζςω τθσ ςυηιτθςθσ περί τθσ ευζλικτθσ 

εξειδίκευςθσ είναι θ επαναφορά από παλιότερεσ ιςτορικζσ περιόδουσ τθσ ζννοιασ 

τθσ βιομθχανικισ περιοχισ (industrial districts), πριν δθλαδι τθν εμφάνιςθ και 

δραςτθριοποίθςθ του μαηικοφ τρόπου παραγωγισ. Αυτι θ βιομθχανικι περιοχι δεν 

χαρακτθρίηεται από άκαμπτεσ, μθ ευζλικτεσ και κάκετα ολοκλθρωμζνεσ κοινωνικζσ 

οργανϊςεισ αλλά από πυκνά τοπικά δίκτυα μικρϊν επιχειριςεων. Θ δυναμικι που 

αναπτφςςεται ςε αυτά τα τοπικά δίκτυα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εναλλακτικι 

λφςθ ςτισ προκλιςεισ που παρουςιάηονται από τισ μεταβαλλόμενεσ αγορζσ μζςω 
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τθσ ευελιξίασ και τθσ προςαρμοςτικότθτάσ τουσ (Pike et al., 2006). Θ κάκετθ μθ 

ολοκλθρωμζνθ δομι και θ ςυγκζντρωςθ που ζχουν να επιδείξουν οι ςυγκεκριμζνεσ 

μορφζσ επιχειριςεων μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν προκειμζνου να ςυμβάλουν 

αποφαςιςτικά ςτθ μείωςθ του κόςτουσ ςυναλλαγισ και ςτθ μείωςθ τθσ 

αβεβαιότθτασ ανάμεςα ςτουσ πωλθτζσ και αγοραςτζσ. Το τοπικό δίκτυο επίςθσ, 

ζχει τθν ικανότθτα να προωκεί και να ενιςχφει το τοπικό και περιφερειακό 

κοινωνικό κεφάλαιο δθμιουργϊντασ ζνα είδοσ πολιτιςμικοφ δικτφου που οι βαςικοί 

του πυλϊνεσ κα είναι θ τοπικι εμπιςτοςφνθ και αμοιβαιότθτα. Το ίδιο το δίκτυο κα 

είναι ςε κζςθ να επιβάλει δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ κεςμοφσ που κα υποςτθρίηουν 

και κα ενιςχφουν τα κανάλια διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνολογίασ ςε τοπικό 

επίπεδο (Morgan, 1997).  

Οι νζοι βιομθχανικοί χϊροι (new industrial spaces) αποτελοφν ζνα τμιμα τθσ 

προςζγγιςθσ των κεωριϊν μετάβαςθσ. Θ μετάβαςθ από το παλιό θγεμονικό 

κακεςτϊσ τθσ φορντιςτικισ ςυςςϊρευςθσ ςθματοδοτικθκε από τθ ςταδιακι 

εμφάνιςθ του νζου κακεςτϊτοσ τθσ ευζλικτθσ ςυςςϊρευςθσ. Στον οικονομικό και 

κοινωνικό χάρτθ αυτό αποτυπϊκθκε μζςω τθσ εμφάνιςθσ των νζων βιομθχανικϊν 

χϊρων (Scott, 1988). Το κακεςτϊσ ςυςςϊρευςθσ του φορντιςμοφ ςθμειϊκθκε κατά 

τθ χρονικι περίοδο των δεκαετιϊν του 1920-1970. Κατά τθν περίοδο αυτι ο μαηικόσ 

τρόποσ παραγωγισ κυριάρχθςε ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, χωρίσ αυτό να 

ςθμαίνει πωσ καταργικθκαν άλλεσ μορφζσ παραγωγισ, όπωσ οι βιοτεχνικζσ 

παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι βιομθχανικοί τομείσ χαρακτθρίηονται από 

εςωτερικζσ οικονομίεσ κλίμακασ, τεχνικό καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και 

κανονικοποίθςθ τθσ παραγωγισ.  

 Μζςω τθσ ευζλικτθσ εξειδίκευςθσ και τθσ γενικότερθσ τροποποίθςθσ τθσ 

παραγωγικισ δραςτθριότθτασ ςτο οικονομικό προςκινιο εμφανίςτθκαν νζεσ και 

ευζλικτεσ μορφζσ παραγωγισ. Σε αρχικό τουλάχιςτον ςτάδιο οι νζεσ αυτζσ μορφζσ 

παραγωγισ χαρακτθρίηονταν από μια χωρικι εγγφτθτα με τα παλαιά κζντρα μαηικισ 

παραγωγισ. Τισ τελευταίεσ όμωσ δεκαετίεσ αρχίηουν να κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ 

όλο και περιςςότεροι βιομθχανικοί χϊροι αλλάηοντασ το τοπίο, εντόσ του οποίου 

λειτουργοφν οι καπιταλιςτικζσ δομζσ (Scott, 1988). Σθμειϊνεται λοιπόν μια 

κεωρθτικι ςχζςθ που ενϊνει από τθ μια το νζο αναδυόμενο τοπίο που 

διαμορφϊνεται ςτθν εποχι τθσ μετά μαηικισ παραγωγισ και του ευζλικτου τρόπου 

ςυςςϊρευςθσ και από τθν άλλθ τθν εμφάνιςθ νζων γεωγραφικϊν τάςεων που 
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ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ (Lovering, 1990). Το υπόδειγμα των 

νζων βιομθχανικϊν χϊρων κεμελιϊκθκε ενϊνοντασ τθ βιομθχανικι οργάνωςθ και 

τθ χωρικι ςυγκζντρωςθ. Οι τάςεισ τθσ βιομθχανικισ οργάνωςθσ για μια πιο 

ολοκλθρωμζνθ οικονομία κεωροφνταν ότι κα οδθγιςει ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ. Από τθν άλλθ ανάλογεσ 

ςυγκεντρϊςεισ κεωροφνταν επίςθσ ότι κα ςυμβάλουν ςτθ διάλυςθ τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ παραγωγισ και ςτθν αναδιάρκρωςθ του καταμεριςμοφ τθσ 

εργαςίασ. Αυτι θ κυκλικι διαδικαςία αποδίδεται κατά κφριο λόγο ςτθν επίδραςθ 

που αςκοφν οι εξωτερικζσ οικονομίεσ (Lagendijk, 1998). Θ διαφορά ανάμεςα ςτθν 

μορφι του μαηικοφ τρόπου παραγωγισ και των νζων ευζλικτων επιχειρθςιακϊν 

μορφϊν ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι τελευταίεσ επιβιϊνουν ςτθριηόμενεσ ςτθν 

ικανότθτα διαρκοφσ προςαρμοςτικότθτασ ενϊ οι πρϊτεσ προςζγγιηαν τα κζματα τθσ 

επιβίωςθσ μζςω μεκόδων και τρόπων που ςχετίηονταν με τθ διαρκι μείωςθ του 

κόςτουσ παραγωγισ.      

Οι νζοι αυτοί βιομθχανικοί χϊροι ςυντελοφν ςτθν αντιςτροφι τθσ επικρατοφςασ 

άποψθσ περί του κυρίαρχου ρόλου επί του ςφγχρονου βιομθχανικοφ κόςμου των 

μεγάλων επιχειριςεων. Στο νζο αυτό βιομθχανικό χϊρο κυριαρχοφν πυκνά δίκτυα 

ςυςχετιηόμενων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων που ανικουν ςε μικρζσ ι 

μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ. Ο καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ και θ ευελιξία των δικτφων 

αυτϊν εκφράηουν τθ γενικότερθ δυναμικότθτά τουσ (Walker, 1989). Θ γεωγραφικι 

ςυγκζντρωςθ των νζων βιομθχανικϊν χϊρων προςδιορίηεται από τισ κατάλλθλεσ 

διαςυνδζςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθν προμθκευτικι διακεςιμότθτα και τισ 

τεχνολογικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Θ ικανοποίθςθ αυτϊν των ςυνκθκϊν με τθν 

ταυτόχρονθ βελτίωςθ των ςυναλλαγϊν οδιγθςε ςτα περιφερειακά δίκτυα 

παραγωγισ (Pike et al., 2006).  

Θ ανάδυςθ των νζων βιομθχανικϊν χϊρων και τθσ γενικότερθσ τοπικισ 

επιχειρθματικισ δικτφωςθσ ζδωςε ζνα νζο νόθμα ςτο χϊρο. Ενϊ ςτουσ παλιότερουσ 

τρόπουσ παραγωγισ θ χωρικότθτα αντιμετωπίηονταν απλά ωσ ζνα είδοσ ςκθνικοφ 

εντόσ του οποίου διαδραματίηονταν θ οικονομικι δραςτθριότθτα τϊρα θ 

χωρικότθτα αποκτά ζνα πιο καίριο ρόλο ςτθν περιφερειακι οικονομικι ανάλυςθ 

(Scott και Storper, 2003). Ζτςι, οι περιφζρειεσ λαμβάνουν μζροσ ςτισ αναλφςεισ ωσ 

ζνα ενεργό τμιμα τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ που είναι ταυτόχρονα ςε κζςθ να 

δθμιουργιςει ςχζςεισ αιτιότθτασ. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςκεί πωσ ο 
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ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ παραγωγισ ενδζχεται να λειτουργιςει ωσ άκρωσ χωρικά 

επιλεκτικόσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ τα ευζλικτα ςυςτιματα παραγωγισ μποροφν να 

δθμιουργιςουν υψθλά ςυγκεντρωμζνα κζντρα ανάπτυξθσ ευεργετϊντασ κάποιεσ 

περιφζρειεσ και αφινοντασ παράλλθλα κάποιεσ άλλεσ πιο πίςω ςτθν αναπτυξιακι 

πορεία. Τζλοσ, θ κεωρία αυτι δεν είναι ςε κζςθ να προβλζψει αν κα ςθμειωκεί, 

μζςω των νζων βιομθχανικϊν χϊρων, μια ενδοπεριφερειακι ιςορροπία. Μπορεί 

κανείσ να υποκζςει πωσ , μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ και ανάπτυξθσ τθσ 

πολυπλοκότθτασ και τθσ διαςποράσ των τοπικϊν επιχειρθματικϊν δικτφων και των 

νζων βιομθχανικϊν κζντρων ανάπτυξθσ ότι κα προζκυπτε θ πικανότθτα μείωςθσ 

τθσ ςυνολικισ χωρικισ πόλωςθσ αλλά προκειμζνου να απαντθκεί με απόλυτθ 

βεβαιότθτα θ υπόκεςθ αυτι κα πρζπει να ακολουκιςει μία διεξοδικότερθ μελζτθ 

τόςο των τεχνολογικϊν και των οργανωτικϊν χαρακτθριςτικϊν των νζων 

βιομθχανικϊν περιοχϊν όςο και των γενικότερων οικονομικϊν και πολιτικϊν 

ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτισ διάφορεσ περιφζρειεσ (Storper, 1990).  

Εντόσ του πλαιςίου των κεωριϊν τθσ μετάβαςθσ κα ςυναντιςουμε και τισ κεωρίεσ 

τθσ ρφκμιςθσ, οι οποίεσ ζχουν εξελιχκεί κυρίωσ μζςω τθσ πολφπλευρθσ ανάλυςθσ 

που αφορά τθν ευρωπαϊκι πολιτικι οικονομία. Μια από τισ κεντρικότερεσ 

διαςτάςεισ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι τα «κακεςτϊτα τθσ ςυςςϊρευςθσ» 

(“regimes of accumulation”) (Peck και Tickell, 1992). Τα «κακεςτϊτα τθσ 

ςυςςϊρευςθσ» περιγράφουν ςτάδια τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ εντόσ των 

οποίων θ αναπαραγωγικι διαδικαςία βρίςκεται ςε αρμονία. Θ διαδικαςία τθσ 

ςυςςϊρευςθσ δθλαδι δε κα επθρεάηεται από τισ διάφορεσ κρίςεισ που 

δθμιουργοφνται ςτο οικονομικό περιβάλλον. Για να ερμθνεφςει τθν καπιταλιςτικι 

αναπτυξιακι διαδικαςία θ προςζγγιςθ αυτι βαςίηεται ςε δφο κφριουσ παράγοντεσ, 

το ςφςτθμα τθσ ςυςςϊρευςθσ και τθ λειτουργία τθσ κοινωνικισ ρφκμιςθσ. 

Το ςφςτθμα τθσ ςυςςϊρευςθσ αποτελεί το κυρίαρχο μοντζλο τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει αναφζρονται τόςο ςε όρουσ παραγωγισ 

όπωσ το επενδυόμενο κεφάλαιο, θ κατανομι του κεφαλαίου εντόσ των διάφορων 

κλάδων παραγωγισ όςο και ςε όρουσ κατανάλωςθσ όπωσ οι ατομικζσ ι ςυλλογικζσ 

καταναλωτικζσ προτιμιςεισ. Θ λειτουργία τθσ κοινωνικισ ρφκμιςθσ εγγυάται τθ 

μεςοπρόκεςμθ αναπαραγωγι του κυρίαρχου ςυςτιματοσ ςυςςϊρευςθσ μζςω τθσ 

ομαλοποίθςθσ των τάςεων που δθμιουργεί θ κρίςθ. Τα ςτοιχεία ςτα οποία 
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βαςίηεται θ λειτουργία τθσ κοινωνικισ ρφκμιςθσ είναι οι ςυνικειεσ, τα ζκιμα, οι 

κοινωνικζσ νόρμεσ, οι κρατικοί νόμοι κ.α. (Brenner και Glick, 1991). 

Οι κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ αναπτφχκθκαν ςτθν μετά εποχι του φορντιςμοφ 

παρζχοντασ ζνα κεωρθτικό πλαίςιο για τθν ερμθνεία και αξιολόγθςθ μιασ 

πλθκϊρασ οικονομικϊν και κοινωνικϊν πειραμάτων. Θ βαςικι πρόταςθ των 

κεωριϊν ρφκμιςθσ είναι πωσ προκειμζνου να αντιλθφκοφμε πλιρωσ τθν 

καπιταλιςτικι αναπαραγωγι κα πρζπει να προθγθκεί μια γενικότερθ κατανόθςθ 

του ευρφτερου κεςμικοφ και κοινωνικοφ πλαιςίου εντόσ του οποίου λαμβάνει 

δράςθ θ ςυςςϊρευςθ (Tickell και Peck, 1995). Αυτόσ είναι ο λόγοσ που το κακεςτϊσ 

τθσ ςυςςϊρευςθσ μπορεί να επιβιϊςει εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ τθσ κοινωνικισ 

ρφκμιςθσ.  

Το ςφγχρονο όμωσ καπιταλιςτικό ςφςτθμα παραγωγισ τα τελευταία χρόνια ζχει να 

επιδείξει ςθμαντικζσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ. Τα αποτελζςματα των εξελίξεων, 

που επιταχφνκθκαν μετά τισ κρίςεισ του 1970, είχαν ωσ αποτζλεςμα να 

μετακυλιςουν τθν κρίςθ και ςτθ κεωρία τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Οι παλιζσ 

μορφζσ χωρικισ ανάπτυξθσ που ςυνδζονταν με το κακεςτϊσ τθσ ςυςςϊρευςθσ του 

φορντιςμοφ κακϊσ και με τθ λειτουργία του κεχνςιανοφ κράτουσ πρόνοιασ δεν ιταν 

ςε κζςθ πλζον να ερμθνεφςουν και να αξιολογιςουν τθ νζα οικονομικι 

πραγματικότθτα (Scott, 1988). Εξαιτίασ αυτϊν, οι κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ 

επιδεικνφουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για το οικονομικό και κεςμικό περιεχόμενο 

μικρότερθσ γεωγραφικισ κλίμακασ περιοχϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ςθμαντικότερο 

ενδιαφζρον προςλαμβάνουν οι νζεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ κακϊσ και θ μορφι και 

πυκνότθτα των διαφορετικϊν περιφερειακϊν κεςμικϊν επιπζδων ςε ςχζςθ με τθν 

αναπτυξιακι διαδικαςία (Amin και Thrift, 1995). 

Για τισ κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ θ καπιταλιςτικι ανάπτυξθ ρυκμίηεται κοινωνικά και 

κεςμικά μζςω τθσ ρυκμιςτικισ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςε οικονομικοφσ και μθ 

οικονομικοφσ παράγοντεσ (Pike et al., 2006). Οι κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ αςκοφν 

μεγάλθ επιρροι ςτθν οικονομικι γεωγραφία ιδίωσ τα τελευταία χρόνια εξαιτίασ 

κυρίωσ τθσ βαςικισ υπόκεςθσ που πραγματοποιοφν και θ οποία ςχετίηεται με τθ 

μετάβαςθ από το φορντιςμό προσ μια πιο ευζλικτθ ςυςςϊρευςθ. Σφμφωνα λοιπόν 

με αυτιν τθν υπόκεςθ οι διάφοροι ρυκμοί ανάπτυξθσ των εκνικϊν και 

περιφερειακϊν περιοχϊν εξαρτϊνται από το βακμό αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθν 
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οργάνωςθ τθσ παραγωγισ και των ρυκμιςτικϊν κεςμικϊν και κοινωνικϊν δομϊν 

που υποςτθρίηουν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα (Martin και Sunley, 1998). 

Μζςω λοιπόν τθσ υιοκζτθςθσ των κεωριϊν τθσ ρφκμιςθσ θ οικονομία βρίςκεται ςε 

ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ ςτο οποίο δεν παρουςιάηεται μια τάςθ προσ μια αυτόματθ 

ιςορροπία, ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ οικονομολόγουσ, αλλά οφτε προσ μια 

αναπόφευκτθ κατάρρευςθ, ςφμφωνα με τουσ μαρξιςτζσ. Το ςφςτθμα ςυςςϊρευςθσ 

ι το ςφνολο των ςχζςεων που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτθν παραγωγι και ςτθν 

κατανάλωςθ που αναδφονται ςτο προςκινιο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

διατθροφνται μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ ρφκμιςθσ (mode of regulation) ι του 

ςυνόλου των κοινωνικϊν και κεςμικϊν παραγόντων που λειτουργοφν 

υποςτθρικτικά για τθν οικονομία επιφζροντασ ζνα βακμό ςυνοχισ και 

ςτακερότθτασ του κακεςτϊτοσ τθσ ςυςςϊρευςθσ (Valler Pike et al., 2011). Οι 

κεωρίεσ ρφκμιςθσ τζλοσ προςφζρουν πολιτικζσ που ωκοφν τθν αναπτυξιακι 

διαδικαςία εςτιάηοντασ ςτα τοπικά αποκεντρωμζνα παραγωγικά δίκτυα, ςτισ 

τοπικζσ οικονομίεσ ςυγκζντρωςθσ, ςτα τοπικά δίκτυα εμπιςτοςφνθσ, ςυνεργαςίασ 

και ανταγωνιςμοφ όπωσ επίςθσ και τθν τοπικι ικανότθτα προϊκθςθσ τθσ 

κοινωνικισ μάκθςθσ ι προςαρμογισ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ (Pike et 

al., 2006). Οι ρυκμιςτικζσ δομζσ αρκρϊνονται ςε τοπικό επίπεδο και εςτιάηουν τόςο 

ςτθν ανταγωνιςτικότθτα όςο και ςτθν καινοτομία (Jessop, 1995).  

Θ κριτικι που αναπτφχκθκε γφρω από τισ κεωρίεσ τθσ μετάβαςθσ αφορά τθν 

περιοριςμζνθ ερμθνευτικι τουσ ικανότθτα και τισ αδυναμίεσ γενίκευςισ τουσ. Οι 

κεωρίεσ μετάβαςθσ δεν είναι ςε κζςθ να ςυλλάβουν τθν ποικιλομορφία και τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ ςε ζνα τουλάχιςτον 

ικανοποιθτικό βακμό. Οι κεωρίεσ αυτζσ αποδίδουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε 

μακροοικονομικά δεδομζνα. Τουσ ενδιαφζρει περιςςότερο ο ρόλοσ των 

οικονομικϊν δομϊν και ιδιαίτερα το καπιταλιςτικό περιβάλλον (Sheppard, 2008). Οι 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα πζρα από τα περιφερειακά όρια ςαφϊσ και παίηει 

ςθμαντικι ρόλο ςτθν περιφερειακι ευθμερία, αγνοοφνται όμωσ κατά αυτόν τον 

τρόπο άλλοι βαςικοί τομείσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ ο τομζασ τθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν, ο χρθματοοικονομικόσ τομζασ ι και ακόμα ο δθμόςιοσ τομζασ 

(Lovering, 1999). 

Επιπλζον, οι κεωρίεσ τθσ μετάβαςθσ δεν μπόρεςαν να κατανοιςουν επαρκϊσ τθν 

ζννοια του χϊρου αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ ςυγκζντρωςθσ και τθσ μθ 
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ολοκλθρωμζνθσ παραγωγισ. Ουςιαςτικά δεν μπόρεςαν να δϊςουν μια 

ςυςτθματικι απάντθςθ για τα αίτια που προκαλοφν τθ ςφνδεςθ των χωρικϊν 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων μζςα ςε περιοχι ανάπτυξθσ. Το γεγονόσ αυτό 

αποδίδεται ενδεχομζνωσ ςτθν παραμζλθςθ τθσ ςυμπεριφοριςτικισ και κοινωνικισ 

διάςταςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ανάπτυξθσ (Lagendijk, 1998). 

Απζναντι ςε αυτιν τθν κριτικι, οι κεωρίεσ του νζου βιομθχανικοφ χϊρου 

αντζδραςαν δίνοντασ ζμφαςθ ςε παραμζτρουσ πζρα από το δίκτυο ςυνεργαςίασ, 

όπωσ ςε κυβερνθτικζσ δομζσ τθσ χωρικισ δραςτθριότθτασ, ςτο πολιτιςμό ι ςτουσ 

κεςμοφσ. Μια τζτοια προςπάκεια δίνεται μζςα από ζνα είδοσ ταξινόμθςθσ χωρικϊν 

παραγωγικϊν ςυςτθμάτων. Θ μια πλευρά του ςυςτιματοσ αποτελείται από 

διαφορετικά είδθ κυβερνθτικϊν δομϊν τθσ χωρικισ δραςτθριότθτασ εντόσ τθσ 

οποίασ αναπτφςςεται το επιχειρθματικό δίκτυο (“ring”, “core-ring”, “core 

dominated”) και θ άλλθ πλευρά του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει τθν τυπολογία 

εκείνθ που αντιπροςωπεφει τθ χωρικι και ςυνεργατικι διάςταςθ των δικτφων ωσ 

ςυςτιματοσ ειςροϊν-εκροϊν («διαςκορπιςμζνα», «ςυγκεντρωμζνεσ μεγάλεσ 

επιχειριςεισ», «ςυγκεντρωμζνεσ μικρζσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ») (Storper 

και Harrison, 1991). 

Μια άλλθ κριτικι επικεντρϊνεται ςτον τρόπο με τον οποίο διαρκρϊνεται το 

περιφερειακό ςυνεργατικό δίκτυο. Ο ιςτόσ των κεςμϊν που δρουν υποςτθρικτικά 

για τθν επιβίωςθ του περιφερειακοφ ςυνεργατικοφ δικτφου ενδζχεται να διαβρωκεί 

και το γεγονόσ αυτό μπορεί να αποτελζςει τθν αιτία τθσ αποδυνάμωςισ του ι 

ακόμα και τθσ διάλυςισ του. Θ ςκζψθ αυτι επιδιϊκει να καταδείξει τθ γενικότερθ 

αδυναμία των κεωριϊν αναφορικά με τθ μθ ενςωμάτωςθ ςτθ κεωρία μιασ 

ςυςτθματικότερθσ ανάλυςθσ των εννοιϊν τθσ εμπιςτοςφνθσ ι τθσ ςφμπραξθσ 

(Lagendijk, 1998). Ζνα άλλο μείηον κζμα που αντιμετωπίηει θ κεωρία είναι θ ανάγκθ 

να εξεταςκεί θ περιφερειακότθτα ςε ςχζςθ τόςο με διαφορετικοφ βακμοφ κλίμακεσ 

όςο και με άλλα είδθ οικονομικισ οργάνωςθσ. Οι κεωρίεσ μετάβαςθσ φαίνεται να 

επιδεικνφουν μια ιδιαίτερθ προςιλωςθ ςτθν πεποίκθςθ ότι θ περιφζρεια ζχει 

κατακτιςει κατά κάποιο τρόπο ζνα νζο είδοσ διοικθτικισ αρχισ ι ότι ςφμφωνα με 

τθ κεωρία μια πολιτικι ουδζτερθ φπαρξθ (MacLeod, 2001). Το γεγονόσ αυτό 

ςταδιακά αρχίηει και αμφιςβθτείται από το γεγονόσ ότι θ περιφερειακι κλίμακα 

είναι βακιά ςυνυφαςμζνθ με τθν αναδιάρκρωςθ του κράτουσ. Τα κράτοσ 

εξακολουκεί να αποτελεί ςθμαντικό πεδίο για τθν προϊκθςθ και τθ ρφκμιςθ τθσ 
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κοινωνικισ και χωρικισ ςυνοχισ. Αν και μια τροποποίθςθ των ςυνκθκϊν ςε 

περιφερειακό επίπεδο αναμζνεται να μθν προκφψει ωσ το αποτζλεςμα ενεργειϊν 

του κράτουσ εντοφτοισ το κράτοσ καλείται μζςω τθσ προϊκθςθσ κατάλλθλων 

ενεργειϊν και πολιτικϊν να εδραιϊςει και να αναπτφξει τα επιτεφγματα τθσ 

περιφζρειασ (Harrison, 2006).  

Επιπλζον, οι κεωρίεσ μετάβαςθσ μελετϊντασ και αναλφοντασ τθν επιχείρθςθ, το 

οργανωςιακό επίπεδο των επιχειριςεων και ζνα περιοριςμζνο ςφνολο 

επιτυχθμζνων παραδειγμάτων ι πρόςφατων εξελίξεων ςτθ χωρικι οργάνωςθ 

παραγωγισ επιχειροφν να προβοφν ςε γενικεφςεισ. Αυτι λοιπόν θ περιγραφικι 

γενίκευςθ που βαςίηεται ςε παρατθριςεισ κάποιων ιςτορικϊν κοινωνικϊν δεν 

οδθγοφν πάντα ςε γενικζσ και ζγκυρεσ προβλζψεισ που μποροφν να εφαρμοςτοφν 

ςε μια πλθκϊρα οικονομικϊν και κοινωνικϊν δεδομζνων (Lovering, 1999). Τζλοσ, 

ιδιαίτερθ κριτικι ζχει αςκθκεί ςε κζματα που αφοροφν τον τρόπο με τον οποίο 

ορίηεται θ κλίμακα τθσ περιφζρειασ, θ δυναμικότθτα που χαρακτθρίηει τισ μικρζσ μθ 

κάκετα ολοκλθρωμζνεσ επιχειριςεισ, ο αντίκτυποσ τθσ δράςθσ τουσ ςτθ γενικότερθ 

οικονομικι δραςτθριότθτα, ο ρόλοσ των μεγαλφτερων επιχειριςεων (όπου ςτθν 

εποχι τθσ μαηικισ παραγωγισ κατείχαν κεντρικι κζςθ) όπωσ επίςθσ θ 

προςαρμοςτικι ικανότθτα που επιδεικνφουν οι περιφζρειεσ αναφορικά με τισ 

διάφορεσ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ δυνάμεισ που ςχθματίηονται (Lovering, 1999).   

Θ Θεςμικι – Κοινωνικοοικονομικι Προςζγγιςθ 

Θ επιςτιμθ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ πζρα από τθν αναγνϊριςθ τόςο των 

μθχανιςμϊν που προκαλοφν τθν οικονομικι μεγζκυνςθ όςο και του ρόλου τθσ 

χωρικότθτασ/τοπικότθτασ άρχιςε ςταδιακά να αντιλαμβάνεται, αποδίδοντασ 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ, ςτα ευρφτερα κοινωνικά και οικονομικά περιεχόμενα. Με άλλα 

λόγια θ χωρικι οικονομικι μεταβολι άρχιςε να ςυνδζεται με τθ ςυνολικι 

διαδικαςία μεταμόρφωςθσ τθσ καπιταλιςτικισ παραγωγισ, των κεςμϊν και τθσ 

αγοράσ (Maskell και Malmberg, 1999). Θ διαδικαςία τθσ μετατόπιςθσ, αναφζρεται 

ςτθ βιβλιογραφία ωσ «κεςμικι ςτροφι» (“instititutional turn”). Με τον όρο αυτό 

καταδεικνφεται θ αυξθμζνθ αναγνϊριςθ ςτουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ και οι οποίοι 

είναι ςε κζςθ να ςχθματοποιιςουν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Σφμφωνα με τον 

Martin (1999), θ κεςμικι ςτροφι βαςίηεται ςε διάφορεσ πθγζσ. Ωσ μια τζτοια πθγι 

αναγνωρίηεται θ υιοκζτθςθ εκ μζρουσ τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ τθσ ςχολισ τθσ 

ρφκμιςθσ και κυρίωσ τθν κοινωνικι ρφκμιςθ, τουσ κανόνεσ, τα ζκιμα, τισ κοινωνικζσ 
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νόρμεσ, ςυμβάςεισ και παρεμβάςεισ που μεςολαβοφν και υποςτθρίηουν τθν 

οικονομικι παραγωγι, ςυςςϊρευςθ και κατανάλωςθ. Ππωσ ειπϊκθκε ςε 

προθγοφμενθ ενότθτα οι κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ απζτυχαν να ςχθματοποιιςουν ςε 

ικανοποιθτικό βακμό μια κεωρθτικι βάςθ και θ οποία κα ερμθνεφςει το πλαίςο 

εκείνο εντόσ του οποίου λειτουργοφν οι οικονομικοί μθχανιςμοί. Ραρόλα αυτά 

όμωσ, οι κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ αποτζλεςαν ζνα βαςικό παράγοντα που οδιγθςε 

τθν οικονομικι γεωγραφία να αςχολθκεί με τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ δομζσ 

που προςδιορίηουν τον καπιταλιςτικό τρόπο παραγωγισ (Walker, 1989). 

 Τα τελευταία επίςθσ χρόνια, θ οικονομικι γεωγραφία ενζταξε ςτισ ακαδθμαϊκζσ 

ςυηθτιςεισ τθσ, πτυχζσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Ρολλά από τα ερωτιματα που 

κζτει πλζον θ οικονομικι γεωγραφία τίκενται ενόσ δυικοφ πλαιςίου του τφπου 

κοινωνίασ/χϊρου, πολιτιςμικϊν δομϊν/επιχειρθματικισ δράςθσ κ.α. Ουςιαςτικά, 

ωσ μια δεφτερθ πθγι αναγνωρίηεται θ λεγόμενθ «πολιτιςτικι ςτροφι» (“cultural 

turn”) (Cloke, 1997), θ οποία ςυμβάλλει ςτθν ζνταξθ τθσ κοινωνιολογίασ ςτθν 

οικονομικι επιςτιμθ, δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ ομοιότθτεσ των δφο αυτϊν 

επιςτθμονικϊν κλάδων αναφορικά με τισ κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ δράςεισ 

(Jessop και Oosterlynck, 2008). Επιπλζον, θ ςταδιακι αποςταςιοποίθςθ τθσ 

οικονομικισ επιςτιμθσ  από τθν αμιγϊσ οικονομικι προςζγγιςθ για τθν εξζταςθ 

αναπτυξιακϊν και μθ, ηθτθμάτων και καταςτάςεων με τθν παράλλθλθ απόδοςθ 

αυξθμζνθσ ςθμαςίασ ςε κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ διαδικαςίεσ και κεςμοφσ, 

αναγνωρίηεται ωσ μια τρίτθσ πθγισ δικαιολόγθςθσ τθσ κεςμικισ ςτροφισ ςε αυτό 

που ονομάηεται κεςμικότθτα/κεςμικζσ προςεγγίςεισ (institutionalism) (Amin, 1999). 

Θ οικονομικι επιςτιμθ ζχει αποδεχκεί το γεγονόσ ότι ςτθν οικονομικι 

ςυμπεριφορά ενςωματϊνονται τα δίκτυα των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και πωσ 

επθρεάηεται από κετικζσ ι αρνθτικζσ πλευρζσ εννοιϊν όπωσ θ αμοιβαιότθτα, θ 

εμπιςτοςφνθ, θ ςυνεργαςία κ.α. (Amin, 1999). Σφμφωνα με τον Thrift (2003), θ 

«πολιτιςτικι ςτροφι» θ οποία ςυμπυκνϊνει ωσ όροσ τθν παραπάνω πρόταςθ 

μπορεί να αποδοκεί πιο ςυγκεκριμζνα ςε τζςςερισ βαςικοφσ παράγοντεσ. Ο πρϊτοσ 

ςυνδζεται με τθν αυξανόμενθ κριτικι ςτθν οικονομικι επιςτιμθ και ιδίωσ ο ζντονοσ 

προβλθματιςμόσ τθσ λογικισ ςυνοχισ του νεοκλαςικοφ υποδείγματοσ ανάλυςθσ. 

Στο ίδιο πνεφμα τθσ κριτικισ, εντάςςεται ο δεφτεροσ παράγοντασ, περί τθσ 

καταςκευισ τθσ οικονομίασ ωσ ενόσ ςυνόλου κεωρθτικϊν προςεγγίςεων κακϊσ και 

τθσ ιδιαίτερα τθσ αδυναμίασ ςτθν πρόβλεψθ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ οικονομία μπορεί 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

να αντιμετωπιςκεί ωσ ζνασ τφποσ ρθτορικισ κατάςταςθσ, οφςα ςτθν πράξθ ανίκανθ 

ι ιςχυρά ανεπαρκισ για να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ για τισ οποίεσ δθμιουργικθκε. 

Ο τρίτοσ παράγοντασ ςχετίηεται με κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ διαςτάςεισ, οι οποίεσ 

εμφανίηονται όλο και ςυχνότερα ςτα οικονομικά υποδείγματα. Τζλοσ, ιδιαίτερο 

ρόλο προσ τθν «πολιτιςτικι ςτροφι» φαίνεται να διαδραματίηει ο επιχειρθματικόσ 

κόςμοσ και ιδιαίτερα θ εςτίαςθ που πραγματοποιεί ςτθν «νζα οικονομία». Το κλειδί 

τθσ «νζασ οικονομίασ» είναι θ γνϊςθ και θ μάκθςθ (εκπαίδευςθ), τα οποία 

μποροφν να οδθγιςουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ 

καλλιζργειασ ικανοτιτων και δεξιοτιτων ι ακόμα και τθσ άρρθτθσ γνϊςθσ. Πλα τα 

προθγοφμενα ςε ςυνδυαςμό με τισ διάφορεσ επιπλοκζσ που ζχουν λάβει χϊρα ςτο 

κεςμικό υπόβακρο του καπιταλιςτικοφ τρόπου παραγωγισ, ιδιαίτερα κατά τθν 

εποχι τθσ μετάβαςθσ ςε νζα κακεςτϊτα μεταφορντικισ οικονομικισ ςυςςϊρευςθσ, 

δικαιολογοφν απολφτωσ τθ κεςμικι ςτροφι (Martin, 1999).  

Στθ βιβλιογραφία ςυναντϊνται διάφοροι οριςμοί περί τθσ κεςμικότθτασ/κεςμικισ 

προςζγγιςθσ. Σφμφωνα με τον Rutherford (1996), οι κεςμοί είναι μία ρφκμιςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ ι ζνασ κανόνασ ο οποίοσ είναι κοινά αποδεκτόσ από τα μζλθ ενόσ 

κοινωνικοφ ςυνόλου, που κακορίηει τθν ςυμπεριφορά μιασ κατάςταςθσ και που 

μπορεί να λαμβάνει να λαμβάνει τθ μορφι ενόσ αυτοεποπτευόμενου κανόνα ι ενόσ 

κανόνα που εποπτεφεται από μια εξωτερικι αρχι. Ο Rutherford (1996), κεωρεί 

επίςθσ ςθμαντικι τθ διάκριςθ γενικϊν κοινωνικϊν κανόνων (κεςμικό περιβάλλον) 

και ςυγκεκριμζνων οργανωτικϊν τφπων (κεςμικζσ ρυκμίςεισ) όπου μαηί αποτελοφν 

το κεςμικό κακεςτϊσ τθσ κοινωνίασ. Οι οργανωτικοί τφποι πολλζσ φορζσ 

κεωροφνται ζνα ςφνολο κανόνων που μποροφν να ζχουν ιςχφ μόνο ςε εςωτερικό 

επίπεδο. Το κεςμικό περιβάλλον αναφζρεται τόςο ςε ανεπίςθμα ςυςτιματα 

κοινωνικϊν ςυμβάςεων, ςυνθκειϊν, εκίμων, κοινωνικϊν νορμϊν όπωσ ςυνικεισ 

τρόποι ςυλλογικισ ςυμπεριφοράσ ι καταναλωτικϊν προτφπων όςο και ςε επίςθμεσ 

δομζσ κανόνων και ρυκμίςεων όπωσ νόμοι-κανόνεσ για τον ανταγωνιςμό, τισ 

χρθματικζσ ςυναλλαγζσ, το εμπόριο, τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ, εταιρικζσ διοικιςεισ ι 

άλλων κεμάτων που ςχετίηονται με τθν πρόνοια ι τθν κοινωνικι ευθμερία. Θ 

κεςμικι ρφκμιςθ χρθςιμοποιείται με ςκοπό να αποδοκοφν οι οργανωτικζσ μορφζσ 

οι οποίεσ αποτελοφν απόρροια του κεςμικοφ περιβάλλοντοσ. Τζτοιεσ οργανωτικζσ 

μορφζσ κεωροφνται οι αγορζσ, οι επιχειριςεισ, τα εργατικά ςωματεία, θ τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, οι ρυκμιςτικοί φορείσ, το κράτοσ πρόνοιασ κ.α..  
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Ο North (1994, 1990), κεωρεί τουσ κεςμοφσ ωσ τα όρια που ζχουν καταςκευαςτεί 

από τα μζλθ ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου και ωσ ςτόχο ζχουν να οριοκετιςουν τισ 

ατομικζσ αλλθλοεπιδράςεισ και τθ γενικότερθ κοινωνικι δομι. Οι κεςμοί 

εκπορεφονται από τθν επίςθμθ ςκοπιά τθσ κοινωνικισ καταςκευισ όπωσ γενικοί 

κανόνεσ, νόμοι και ςφνταγμα κακϊσ και από τθν ανεπίςθμθ όπωσ 

ςυμπεριφοριςτικζσ νόρμεσ, κοινωνικζσ ςυμβάςεισ, αυτοεπιβαλλόμενοι κϊδικεσ 

ςυμπεριφοράσ και δεοντολογίασ. Οι δφο πλευρζσ αυτζσ, που αναλαμβάνουν μζςω 

των κεςμϊν τθν οριοκζτθςθ τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ προςδιορίηουν τθ δομι 

και το πλζγμα των κινιτρων και τθσ διάρκρωςθσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ.  

Θ «κεςμικι ςτροφι» που πραγματοποιικθκε ζχει ωσ ςτόχο να εξυπθρετιςει 

διάφορουσ λόγουσ και ςκοποφσ που ςχετίηονται με κεωρθτικοφσ και εμπειρικοφσ 

παράγοντεσ όπωσ επίςθσ και με παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων. Σφμφωνα με τον Jessop (2001), θ «κεςμικι ςτροφι» 

διακρίνεται ςε τρία είδθ, τθ κεματικι, τθ μεκοδολογικι και τθν οντολογικι. Θ 

περίπτωςθ τθσ κεματικισ ςτροφισ μπορεί να ερμθνευτεί τόςο μζςω μιασ 

ατομικιςτικισ προςζγγιςθσ όςο και μιασ περιςςότερο ολιςτικισ . θ ατομιςτικι 

προςζγγιςθ προςπακεί να ερμθνεφςει τθ κεςμικότθτα ωσ προσ τθν ερμθνευτικι τθσ 

δφναμθ και επίδραςθ ςτθν ατομικι ςυμπεριφορά ενϊ θ ολιςτικι προςζγγιςθ 

αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ευρφτερεσ πολιτιςτικζσ ι κοινωνικζσ δυναμικζσ μζςω 

των οποίων ερμθνεφονται τα φαινόμενα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςε ζνα γενικευμζνο 

επίπεδο. Μια κεματικι ςτροφι τθσ κεςμικότθτασ μπορεί να εντοπιςτεί ςε κεςμικζσ 

κρίςεισ όπωσ θ εποχι με τά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, θ ανάδυςθ υπερεκνικϊν 

οργανιςμϊν (π.χ. Ευρωπαικι Ζνωςθ) κ.α. Θ μεκοδολογικι ςτροφι τθσ κεςμικότθτασ 

μπορεί να λάβει διάφορεσ μορφζσ που ςυνδζονται με το μεςολαβθτικό ρόλο που 

επιτελεί θ κεςμικι ςτροφι ςε ςχζςθ με οντολογικζσ αντινομίεσ, επιςτθμολογικοφσ 

δυιςμοφσ και μεκοδολογικά διλιμματα τθσ κοινωνικισ επιςτιμθσ. Στισ οντολογικζσ 

αντινομίεσ μπορεί να ενταχκεί για παράδειγμα θ διαφορά ανάμεςα ςτθν ολιςτικι 

και ςτθν ατομικιςτικι προςζγγιςθ. Αναφορικά με τθ μεκοδολογικι κεςμικι ςτροφι 

λεχει διατυποωκεί ο ιςχυριςμόσ ότι θ κεςμικι προςζγγιςθ κα μποροφςε να 

λειτουργιςει κατά τρόπο ςυνδυαςτικό με τα εμπειρικά δεδομζνα ζτςι ϊςτε να 

αναπτυχκοφν γενικζσ κεωρίεσ. Τζλοσ θ κεματικι ςτροφι μπορεί να αποτελζςει 

αφετθρία για τθν επίλυςθ μεκοδολογικϊν διλθμμάτων. Για παράδειγμα, οι κεςμοί 

μπορεί να κεωρθκεί ότι μεςολαβοφν και διορκϊνουν διάφορα προβλιματα που 

ςχετίηονται με τθ χωρικότθτα, τθν κλιμάκωςθ του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ ι ότι 
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ςυμβάλλουν ςτθ δομικι ςχθματοποίθςθ πολλϊν δυναμικϊν (οικονομικϊν, 

κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν). Τζλοσ, θ οντολογικι ςτροφι, που αποτελεί τον  πιο 

ριηοςπαςτικόσ τφπο κεςμικισ ςτροφισ εςτιάηει ςτθν παραδοχι ότι οι κεςμοί 

αποτελοφν τουσ πρωταρχικοφσ άξονεσ τθσ ςυλλογικισ ηωισ και τθσ κοινωνικισ 

τάξθσ.  

Μζςω τθσ γενικότερθσ κεςμικισ ςτροφισ θ οικονομικι δραςτθριότθτα και 

ειδικότερα θ τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ μπορεί να προςεγγιςκεί με ζνα 

διαφορετικό πρίςμα. Θ ζννοια τθσ κεςμικισ πυκνότθτασ (institutional thickness) 

κατζχει κεντρικό ρόλο ςτθ ςυηιτθςθ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ, τονίηοντασ τουσ 

κεςμικοφσ, κοινωνικοφσ και πολιτιςτικοφσ παράγοντεσ που προςδιορίηουν τθ 

βιϊςιμθ οικονομικι επιτυχία. Θ κεςμικι πυκνότθτα προςφζρει τθ βάςθ για τθ 

δθμιουργία ενόσ ενοποιθμζνου ςυςτιματοσ του ανικειν ςε μια περιφζρεια κυρίωσ 

μζςω του περιφερειακοφ κοινωνικοφ κεφαλαίου. Συνεπϊσ, ο κεςμικόσ παράγοντασ 

ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να αγνοθκεί μιασ και ςε ζνα πολφ μεγάλο βακμό θ 

περιφερειακι αναπτυξιακι τροχιά βαςίηεται τόςο ςτισ οικονομικζσ δομζσ όςο και 

ςτα κεςμικά όργανα (Fuchs και Shapira, 2005).       

Μαηί με τθ κεςμικότθτα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ προςεγγίςεισ κα ςυναντιςουμε και τθν 

ζννοια του κοινωνικοφ κεφαλαίου, ωσ βαςικοφ παράγοντα ερμθνείασ των 

αναπτυξιακϊν εξελίξεων. Ο βακμόσ, για παράδειγμα, ιςχφοσ ενόσ κοινωνικοφ 

δικτφου ςχετίηεται κετικά με οικονομικζσ και μθ καταςτάςεισ (Keeble κ.α., 1999). Το 

κοινωνικό κεφάλαιο προςεγγίηεται ωσ ζνα δίκτυο κοινωνικϊν ςχζςεων, 

δραςτθριοτιτων που λειτουργεί κατά τρόπο ενωτικό ςυλλογικοποιϊντασ τα άτομα 

ςε μια κοινωνικι ομάδα που διζπεται από οριςμζνουσ κανόνεσ και βαςίηεται ςε 

οριςμζνεσ ικανότθτεσ όπωσ θ εμπιςτοςφνθ, που είναι απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 

επιβίωςθ κακϊσ και τθν μελλοντικι επίτευξθ των ςτόχων που κζτει (Farr, 2004). Ο  

Putnam (2001), προβαίνει ςτθ διάκριςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου ςε δφο 

κατθγορίεσ, αυτι τθσ ςφνδεςθσ (bonding) και τθσ γεφφρωςθσ (bringing). Το 

ςυνδετικό κοινωνικό κεφάλαιο αντιπροςωπεφει το αποκλειςτικό ςφνολο των 

ςχζςεων ομάδων ειδικϊν ςυμφερόντων, όπωσ οικογζνειεσ, ομάδεσ εκνοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν κ.α. Από τθν άλλθ το γεφυρωτικό κοινωνικό κεφάλαιο 

χρθςιμοποιείται τυπικά ςε καταςτάςεισ αλλθλεγγφθσ ι ςυναδελφικότθτασ.  Οι 

Cooke κ.α. (2005), επιβεβαιϊνουν επιπλζον τθ κετικι ςχζςθ του κοινωνικοφ 

κεφαλαίου με τθν καινοτομία και πλικοσ άλλων μελετϊν καταδεικνφουν τθ κετικι 
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επίδραςθ του ςε άλλεσ οικονομικζσ ι μθ καταςτάςεισ (π.χ. ανκρϊπινο κεφάλαιο, 

υγεία, ανιςότθτα, κ.α.) (Coleman, 1988; Putnam, 2001).  

Επζκταςθ Νεοκλαςικών Οικονομικών  

Θ ενδογενισ κεωρία   

 Θ νεοκλαςικι κεωρία και ιδιαίτερα ο τρόποσ με τον οποίο προςπακεί να 

ερμθνεφςει τα αίτια τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ μεγζκυνςθσ οδιγθςε ςτο να 

δθμιουργθκοφν προςτριβζσ με τθν παραδοςιακι κεωρία μεγζκυνςθσ. Θ 

παραδοςιακι κεωρία μεγζκυνςθσ εςτιάηει ςτθ δυναμικι διαδικαςία κατά τθν οποία 

ο λόγοσ κεφαλαίου εργαςίασ προςεγγίηει τα μακροχρόνια επίπεδα ιςορροπίασ, 

κεωρϊντασ ότι ςθμειϊνονται εγγενι χαρακτθριςτικά ςτθν οικονομία που είναι ςε 

κζςθ να προκαλζςουν τθν οικονομικι μεγζκυνςθ για παρατεταμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ. Αν ςτο οικονομικό περιβάλλον δε ςθμειωκοφν εξαιρετικισ ςθμαςίασ 

ςοκ ι κάποιου άλλου είδουσ μεταβολζσ (π.χ. τεχνολογικι μεταβολι), ζννοιεσ 

δθλαδι που δεν ερμθνεφονται επαρκϊσ από τθ νεοκλαςικι κεωρία, τότε όλεσ οι 

οικονομίεσ κα ςυγκλίνουν προσ μια  μθδενικι μεγζκυνςθ. 

 Οι μεταβολζσ του ειςοδιματοσ κεωροφνται μόνο προςωρινζσ μεταβολζσ που 

ςχετίηονται είτε με μεταβολζσ ςτο τεχνολογικό επίπεδο είτε με βραχυπρόκεςμεσ 

εξιςορροπθτικζσ διαδικαςίεσ (Todaro και Smith, 2012). Πταν μάλιςτα οι αλλαγζσ 

αυτζσ ςτο ειςόδθμα δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε βραχυπρόκεςμεσ μεταβολζσ 

του κεφαλαίου ι τθσ εργαςίασ τότε αποδίδονται ςε ζνα άλλο παράγοντα που είναι 

γνωςτόσ ωσ το κατάλοιπο του Solow (Solow’s residual) (Stern, 1991). Με άλλα λόγια 

θ νεοκλαςικι κεωρία αποδίδει τθν οικονομικι μεγζκυνςθ ςε εξωγενισ ι 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Με αυτόν τον τρόπο θ τεχνολογικι πρόοδοσ 

παρουςιάηεται ωσ ανεξάρτθτθ των αποφάςεων των οικονομικϊν δρϊντων όπωσ 

επίςθσ δεν είναι ςε κζςθ, ςφμφωνα με το εννοιολογικό πλαίςιο που προςφζρει θ 

κεωρία, να ερμθνεφςει τισ διαφορζσ των οικονομιϊν εκείνων που χαρακτθρίηονται 

από παρόμοιο τεχνολογικό επίπεδο. Επιπλζον, ςφμφωνα με τουσ Lucas (1988) και 

Romer (1994) οι διεκνείσ μιςκολογικζσ διαφορζσ και θ διαδικαςία τθσ 

μετανάςτευςθσ είναι δφςκολο να ςυμβιβαςτοφν με τθ νεοκλαςικι κεωρία. Αν όλεσ 

οι οικονομίεσ χαρακτθρίηονταν από το ίδιο τεχνολογικό επίπεδο οι εξειδικευμζνοι 

εργάτεσ που διακζτουν υψθλό ανκρϊπινο κεφάλαιο δε κα μετακινοφνταν από 

λιγότερο ςε περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ, όπου το ανκρϊπινο κεφάλαιο 
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βρίςκεται ςε αφκονία, οφτε βεβαίωσ κάποιοσ που μετακινείται από μία 

υπανάπτυκτθ περιοχι προσ μία αναπτυγμζνθ κα αποκομίςει μεγαλφτερα 

μιςκολογικά οφζλθ. Τισ ίδιεσ αδυναμίεσ και περιοριςμοφσ εντοπίηουν και οι Barro 

και Sala-i-Martin (1992) και οι Barro, Mankiw και Sala-i-Martin (1995) οι οποίοι 

παρατιρθςαν πωσ ςφμφωνα με τθ βαςικι παραδοχι τθσ νεοκλαςικι κεωρίασ των 

φκίνουςων αποδόςεων κλίμακασ του κεφαλαίου κα ζπρεπε να ςθμειϊνονται 

ςθμαντικζσ διεκνείσ/διαπεριφερειακζσ μετακινιςεισ του κεφαλαίου από τισ 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ (οι οποίεσ διακζτουν υψθλοφσ λόγουσ κεφαλαίου εργαςίασ) 

προσ τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ (οι οποίεσ διακζτουν χαμθλοφσ λόγουσ 

κεφαλαίου εργαςίασ). Σφμφωνα με τθ νεοκλαςικι ςχολι οι μετακινιςεισ αυτζσ κα 

είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςφγκλιςθσ ανάμεςα ςτισ 

χϊρεσ/περιφζρειεσ, κάτι ανάλογο όμωσ δεν παρατθρείται ςτθ πράξθ. Στθν ουςία, οι 

ςυχνζσ ανωμαλίεσ που παρατθροφνται ςτισ κεφαλαιακζσ ροζσ του αναπτυςςόμενου 

κόςμου αποτελοφν μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ για τθ μετατόπιςθ του ενδιαφζροντοσ 

από τθ νεοκλαςικι κεωρία ςε μια νζα κεωρία. 

  Πλεσ λοιπόν αυτζσ οι δυςτοκίεσ και θ γενικότερθ ανικανοποίθτθ ωσ προσ τισ 

ερμθνευτικζσ δυνατότθτεσ που γεννιοφνται από τθν παραπάνω ςυηιτθςθ οδιγθςε 

ςτθν προϊκθςθ των ενδογενϊν κεωριϊν τθσ μεγζκυνςθσ οι οποίεσ κινοφνται πζρα 

και ζξω από τθ ςυμβατικι νεοκλαςικι κεωρία αντιμετωπίηοντασ ωσ ενδογενείσ 

εκείνουσ τουσ παράγοντεσ που εμπλζκονται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και που 

είναι ςε κζςθ να προωκιςουν τθν αναπτυξιακι διαδικαςία, όπωσ τθν πλθκυςμιακι 

ανάπτυξθ, τουσ ρυκμοφσ αποταμίευςθσ, το ανκρϊπινο κεφάλαιο, τθν τεχνολογικι 

μεταβολι, όλουσ δθλαδι τουσ παράγοντεσ που θ νεοκλαςικι κεωρία τουσ 

αντιμετϊπιηε ωσ εξωγενείσ (Martin και Sunley, 1998).   

  Σφμφωνα λοιπόν με τθν ενδογενι κεωρία τθσ ανάπτυξθσ οι διακυμάνςεισ του 

ειςοδιματοσ προςδιορίηονται από το ίδιο το παραγωγικό ςφςτθμα και όχι από 

δυνάμεισ που λειτουργοφν ζξω από αυτό. Ενϊ θ νεοκλαςικι κεωρία αντιμετωπίηει 

τισ διαταραχζσ ωσ φυςικι εξζλιξθ τθσ μακροχρόνιασ ιςορροπίασ το βαςικό κίνθτρο 

τθσ ενδογενοφσ κεωρίασ είναι να ερμθνεφςει τα διάφορα επίπεδα μεγζκυνςθσ που 

ςθμειϊνονται ςτισ διάφορεσ περιοχζσ. Στον πυρινα των υποδειγμάτων τθσ 

ενδογενοφσ μεγζκυνςθσ βρίςκεται θ πρόταςθ ότι οι επενδφςεισ, οι οποίεσ 

ςτοχεφουν τόςο ςτο ανκρϊπινο όςο και ςτο φυςικό κεφάλαιο, και θ προϊκθςθ 

νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και προϊόντων μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ ζρευνασ 
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ςυνδζονται ςτενά με τθ μεγζκυνςθ χωρίσ να περιορίηονται από το κακεςτϊσ των 

φκίνουςων αποδόςεων (Crafts, 1997). Οι ενδογενείσ κεωρίεσ επιχειροφν να 

ειςάγουν να ειςάγουν αφξουςεσ αποδόςεισ ςτθ νεοκλαςικι ςυνάρτθςθ παραγωγισ 

για να προςδιορίςουν τουσ μακροχρόνιουσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ ςε ζνα υπόδειγμα 

με ενδογενοποιθμζνουσ παράγοντεσ (Martin και Sunley, 1998).  

  Τα ενδογενι υποδείγματα μεγζκυνςθσ μοιράηονται ωςτόςο κάποιεσ ομοιότθτεσ με 

τα αντίςτοιχα υποδείγματα τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ διατθρϊντασ τθ 

διαφοροποίθςθ των αρχικϊν βαςικϊν υποκζςεων και των ςυμπεραςμάτων ςτα 

οποία καταλιγουν. Βαςικό προςδιοριςτικό ςτοιχείο των υποδειγμάτων είναι θ 

δθμιουργία και θ ςυςςϊρευςθ τθσ γνϊςθσ. Αυτό βζβαια δε ςθμαίνει πωσ ςτα 

νεοκλαςικά υποδείγματα απουςίαηε ο παράγοντασ τθσ γνϊςθσ αλλά ςε αυτά τα 

υποδείγματα απουςίαηε μια ςυμπαγισ και ιςχυρι κεωρία που να μπορεί να εξθγεί 

τθ διαδικαςία τθσ ςυςςϊρευςθσ τθσ γνϊςθσ. Θ νεοκλαςικι κεωρία προςζγγιηε τθν 

ζννοια τθσ γνϊςθσ κεωρϊντασ τθν ωσ ζνα αμιγϊσ δθμόςιο αγακό. Αντίκετα θ 

ενδογενισ κεωρία ενδογενοποιεί τθ γνϊςθ μζςω των επενδφςεων γεγονόσ που 

επιτρζπει τθ δθμιουργία των αφξουςων αποδόςεων, οι οποίεσ αποτυπϊνονται με 

άμεςο ι ζμμεςο τρόπο, οι οποίεσ και τελικϊσ προςδιορίηουν το μακροχρόνιο 

ςθμείο ιςορροπίασ (Roberts και Setterfield, 2010). Θ απόρριψθ τθσ υπόκεςθσ των 

φκίνουςων αποδόςεων τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ εντοπίηεται και ςτθν περίπτωςθ 

των κεφαλαιακϊν επενδφςεων. Λδιαίτερθ ςθμαςία επίςθσ αποδίδεται από τα 

ενδογενι υποδείγματα ανάπτυξθσ ςτο ρόλο των εξωτερικοτιτων προκειμζνου να 

προςδιοριςτεί ο ρυκμόσ απόδοςθσ των κεφαλαιακϊν επενδφςεων (Todaro και 

Smith, 2012). 

  Σφμφωνα με τον Crafts (1996) υπάρχουν δφο είδθ ενδογενϊν κεωριϊν τθσ 

ανάπτυξθσ, τα υποδείγματα των ενδογενοφσ διευρυμζνου κεφαλαίου και τα 

υποδείγματα τθσ ενδογενοφσ καινοτομίασ. Θ πρϊτθ κατθγορία μπορεί να 

διαςπαςτεί ςε δφο υποκατθγορίεσ με τθν πρϊτθ να αναφζρεται ςτθ δθμιουργία 

των εξωτερικοτιτων μζςω των κεφαλαιακϊν επενδφςεων και με τθ δεφτερθ να 

αναφζρεται ςτο ρόλο του ανκρϊπινου κεφαλαίου και ςτθ ςυςχζτιςθ τθσ 

τεχνολογικισ μεταβολισ με τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ (“knowledge spillovers”) και τθσ 

μάκθςθσ που προζρχεται από τθν εμπειρία (“learning by doing”). Θ δεφτερθ 

κατθγορία, αυτισ τθσ ενδογενοφσ ανάπτυξθσ, δίνει ζμφαςθ ςτισ αποδόςεισ των 
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τεχνολογικκϊν βελτιϊςεων οι οποίεσ προζρχονται από ςκόπιμεσ και μελετθμζνεσ 

κινιςεισ των επιχειρθματιϊν. 

  Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Romer (1994,1991,1986) ιςχυρίηεται πωσ με τθν 

ενδογενοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ θ μεγζκυνςθ μπορεί να αναλυκεί πλθρζςτερα 

παρζχοντασ εναλλακτικζσ λφςεισ ςε ςχζςθ με το αδιζξοδο ςτο οποίο καταλιγει θ 

νεοκλαςικι κεωρία. Λδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτα αποτελζςματα τθσ τεχνολογικισ 

διάχυςθσ (“technological spillovers”) που ςυναντιοφνται ςτθ διαδικαςία 

βιομθχανοποίθςθσ τθσ οικονομίασ. Σε πρακτικό επίπεδο θ διαφορά του του 

τεχνολογικοφ επιπζδου ςθμαίνει πωσ θ διαδικαςία τθσ ςφγκλιςθσ ανάμεςα ςτισ 

λιγότερο και ςτισ περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ εξαρτάται από το ρυκμό τθσ 

διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ (E. Wayne Nafziger, 2006).  

  Κοινό χαρακτθριςτικό των κεωριϊν τθσ ενδογενοφσ μεγζκυνςθσ αποτελεί θ 

πεποίκθςθ πωσ θ καινοτομία, θ τεχνολογικι μεταβολι και γενικά όποια νζα ιδζα 

ενςωματωκεί ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και που είναι ςε κζςθ να ςυμβάλει ςτθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ και του κεφαλαίου κεωροφνται ωσ 

μθχανιςμοί προϊκθςθσ τθσ μεγζκυνςθσ. Από τουσ πρϊτουσ πο ςυνζδεςε τθν 

καινοτομία με τθν οικονομικι ανάπτυξθ αςκϊντασ ταυτόχρονθ μεγάλθ επιρροι ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ ςκζψθσ ιταν ο Schumpeter (2003). Σφμφωνα με 

αυτόν θ παραδοςιακι οικονομικι ςκζψθ ςε ςχζςθ με τθν οικονομικι ανάπτυξθ 

περιορίηονταν εξαιτίασ κυρίωσ τθσ μθ ζνταξθσ τθσ καινοτομίασ ςτα υποδείγματα τθσ 

γενικισ ιςορροπίασ. Θ καινοτομία περιγράφεται ωσ μία διαδικαςία «δθμιουργικισ 

καταςτροφισ» (“creative destruction”), κατά τθν οποία οι επιχειριςεισ βρίςκονται 

ςε μία ςυνεχι και αδιάκοπθ αναηιτθςθ νζων τρόπων άςκθςθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτάσ τουσ με τθν ίδια τθν καινοτομία να αποτελεί «αντικείμενο» 

διεκδίκθςθσ άςκθςθσ μονοπωλιακοφ ελζγχου. Ενϊ ςτθ νεοκλαςικι κεωρία θ 

τεχνολογία κεωρείται ζνα παγκόςμιο δθμόςιο αγακό τα νζα οικονομικά τθσ 

μεγζκυνςθσ κεωροφν πωσ το ςθμαντικότερο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του 

τεχνολογικοφ επιπζδου διαδραματίηοουν οι κρατικζσ πολιτικζσ. Στθ νεοκλαςικι 

ςκζψθ οι υπεφκυνοι δθμιουργίασ τθσ καινοτομίασ δεν ειςπράττουν κζρδθ από τισ 

ανακαλφψεισ και τισ νζεσ ιδζεσ ενϊ ςτθ νζα οικονομικι ςκζψθ τθσ μεγζκυνςθσ 

κάνει λόγο για προςωρινό ζςτω μονοπωλιακό ζλεγχο των καινοτομιϊν. Τα άτομα 

και οι επιχειριςεισ μποροφν να ελζγχουν τισ ροζσ γνϊςθσ, να ςυςτινουν διπλϊματα 

ευρεςιτεχνίασ και γενικά να επιβάλουν τιμζσ ςτθ χρισ των νζων ιδεϊν.  
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  Εντόσ του πλαιςίου τθ ςουμπετεριανισ ςκζψθσ εντάςςεται θ μάκθςθ από τθν 

εμπειρία (“learning by doing”) του Arrow (1962). Στθν περίπτωςθ αυτι θ καινοτομία 

ενςωματϊνεται ςτο υπόδειγμα ωσ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ εξαιτίασ μια 

προθγοφμενθσ αντίςτοιχθσ επζνδυςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ άποψθ αυτι του Arrow 

αποτζλεςε ζναυςμα για τθ κεωρία που ανζπτυξε ο Romer (1986), ο οποίοσ ενζταξε 

ςτθ ςυνάρτθςθ παραγωγισ μαηί με τισ υπόλοιπεσ ειςροζσ αυτι του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου. Σφμφωνα με το υπόδειγμά του το προϊόν αυξάνεται αναλογικά 

περιςςότερο με τθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ. Θ παραγόμενθ γνϊςθ δθμιουργεί κετικζσ 

εξωτερικζσ οικονομίεσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ. Ο Barro (1991) ανζπτυξε ζνα 

ενδογενζσ υπόδειγμα μεγζκυνςθσ ςτο οποίο ενςωματϊνει τθ δθμόςια 

χρθματοδότθςθ. Σ’αυτό το υπόδειγμα ςθμειϊνεται μία μθ γραμμικι ςχζςθ 

ανάμεςα ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ και ςτθν ιδιωτικι παραγωγι. Θ αφξθςθ των 

δθμοςίων δαπανϊν οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ οριακισ παραγωγικότθτασ του 

κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ, όταν λαμβάνεται υπόψθ ζνασ χαμθλόσ λόγοσ 

δθμόςιων επενδφςεων προσ τθ ςυνολικι παραγωγι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν 

δθλαδι αυξάνεται ο λόγοσ αυτόσ μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ φορολογίασ για τθ 

χρθματοδότθςθ των δθμοςίων επενδφςεων τότε ςθμειϊνεται πτωτικι πορεία ςτουσ 

ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ 

  Στο ευρφτερο πλαίςιο τθσ κεωρίασ αυτισ ςυναντάμε μία εναλλακτικι ςτρατθγικι 

ανάπτυξθσ αυτι από «τα κάτω προσ τα πάνω» (“bottom-up development”) ςτθν 

οποία ςυνδζονται οι ζννοιεσ τθσ ενδογενισ, ολοκλθρωμζνθ, τοπικι και διάχυτθ 

ανάπτυξθ (Λαγόσ, 2007). Θ εναλλακτικι αυτι πολιτικι αντιπαρατίκεται ςτθν 

προθγοφμενθ κυρίαρχθ επιςτθμονικι ςκζψθ προθγοφμενων χρονικϊν περιόδων, 

αυτι τθσ «ανάπτυξθσ από τα επάνω» (“top-down development”). Σφμφωνα με τθν 

τελευταία, μζτρα τα οποία κα εξαςφάλιηαν τθ μείωςθ των περιφερειακϊν 

ανιςοτιτων όπωσ θ αναδιανομι του ειςοδιματοσ, θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, θ 

προςζλκυςθ επενδφςεων, αποτελοφςαν τθ βαςικι αρμοδιότθτα τθσ κεντρικισ 

εξουςίασ (Novy et al., 2009). Το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ εναλλακτικισ πολιτικισ 

είναι θ δυναμικι ενεργοποίθςθ των τοπικϊν φορζων, θ ενδυνάμωςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ περιοχϊν που μοιράηονται κοινά προβλιματα και θ 

εκμετάλλευςθ των παραγωγικϊν δυνάμεων των ίδιων των περιφερειϊν (Ρολφηοσ, 

2011; Λαγόσ, 2007). Στο ευρφτερο πλαίςιο τθσ ενδογενοφσ κεωρίασ ςυναντιοφνται 

πολλά πρότυπα πολιτικϊν, πζρα από το πρότυπο τθσ ανάπτυξθσ από «τα κάτω προσ 

τα πάνω», τα οποία με τθ ςειρά τουσ επιχειροφν να αναλφςουν τισ πτυχζσ τθσ 
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αναπτυξιακισ διαδικαςίασ κακϊσ και να αποτελζςουν βάςθσ τθσ ανάπτυξθσ και του 

ςχεδιαςμοφ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ.  

Θ νζα οικονομικι γεωγραφία 

Θ νζα οικονομικι γεωγραφία (ΝΟΓ) δθμιουργικθκε, ςε ζνα αρχικό τουλάχιςτον 

επίπεδο, εντόσ ενόσ πλαιςίου νεοκλαςικισ οικονομικισ ςκζψθσ, ζχοντασ ωσ βαςικι 

επιδίωξθ τθν εφαρμογι αυςτθρϊν κεωρθτικϊν, αναλυτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν 

ςτθν οικονομία του χϊρου. Βαςικόσ εκπρόςωποσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ 

κεωρείται ο Krugman ο οποίοσ ανικει ςτουσ οικονομολόγουσ εκείνουσ που 

αποδίδουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ζννοια του χϊρου διατυπϊνοντασ μάλιςτα τθν 

άποψθ πωσ ενϊ για ζνα πολφ μεγάλο τμιμα τθσ ακαδθμαϊκισ καριζρασ του 

μελζτθςε τθν οικονομικι γεωγραφία δεν μπόρεςε να ςυλλάβει ςε πλιρθ βακμό τθν 

τθ ςθμαςία τθσ.  

Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ κεωρεί πωσ θ καλφτερθ κατανόθςθ τθσ οικονομικισ 

γεωγραφία μπορεί να προζλκει μζςω τθσ ςφγκριςθσ του νεοκλαςικοφ μοντζλου, 

του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ και τθσ εξειδίκευςθσ. Συνεπϊσ θ ΝΟΓ ταυτίηεται με 

τθ κεωρία του εμπορίου και ςε ζνα πολφ μεγάλο βακμό με τισ αφξουςεσ αποδόςεισ 

κλίμακασ χρθςιμοποιϊντασ υποδείγματα γενικισ ιςορροπίασ με ενςωμάτωςθ 

οικονομιϊν κλίμακασ, ατελείσ μορφζσ αγοράσ και διαφοροποίθςθ προϊόντων. Από 

τθν άλλθ κα πρζπει να επιςθμανκεί θ ιδιαίτερθ μνεία που πραγματοποιεί θ 

προςζγγιςθ ςτισ ζννοιεσ του μεταφορικοφ κόςτουσ, του κόςτουσ ςυναλλαγϊν, ςτθ 

χωρικι κατανομι των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, προβάλλοντασ με αυτόν τον 

τρόπο τθν πολυπλοκότθτα τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ μζςω τθσ ανάδειξθσ τθσ 

γεωγραφικισ κατανομισ των χωρικϊν οικονομικϊν δραςτθριοτιτων.  

Στθ ςυγκεκριμζνθ λοιπόν προςζγγιςθ πραγματοποιείται ζνασ ςυγκεραςμόσ 

παραδοςιακϊν χωρικϊν κεωριςεων κακϊσ και νζων που προζρχονται κατά βάςθ 

από τθ κεωρία του διεκνοφσ εμπορίου. Σφμφωνα με τισ νεοκλαςικζσ προςεγγίςεισ 

το διεκνζσ εμπόριο μπορεί να ωφελιςει περιοχζσ οι οποίεσ εξειδικεφονται ςε 

βιομθχανίεσ για τισ οποίεσ διακζτουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα (π.χ. εξαιρετικισ 

ποιότθτασ πρϊτων υλϊν, φκθνό εργατικό δυναμικό κ.α.). Θ ΝΟΓ από τθν άλλθ 

κεωρεί πωσ θ περιφερειακι εξειδίκευςθ και θ ςυγκζντρωςθ οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων  μπορεί να επθρεάςει αλλά και να επθρεαςτεί από το διεκνζσ 

εμπόριο. Για παράδειγμα με τθν αποδζςμευςθ τθσ βαςικισ υπόκεςθσ του 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

νεοκλαςικοφ υποδείγματοσ περί τθσ φπαρξθσ τζλειου ανταγωνιςμοφ και τθσ 

υιοκζτθςθσ τθσ ανάλυςθσ επί μιασ βάςθσ ατελοφσ ανταγωνιςμοφ, τότε θ αυξθμζνθ 

εξειδίκευςθ κεωρείται παράγωγοσ κατάςταςθ τθσ αυξουςϊν αποδόςεων κλίμακασ 

και όχι τθσ εκμετάλλευςθσ των διαφοροποιθμζνων εκνικϊν παραγωγικϊν 

ςυντελεςτϊν και πόρων. Θ ζννοια τθσ τοπικότθτασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ 

ζχει πολφ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςε ςχζςθ με το εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο μιασ και 

εκεί μποροφν κατά κανόνα να δθμιουργθκοφν οι κετικζσ εξωτερικότθτεσ 

(εξειδικευμζνθ αγορά εργαςίασ, μεταφορά τεχνογνωςίασ κ.α.) οι οποίεσ 

κεωροφνται κινθτιρια δφναμθ των αυξουςϊν αποδόςεων κλίμακασ. Ουςιαςτικά θ 

παραπάνω πρόταςθ ερμινευςθσ των χωρικϊν ςυγκεντρϊςεων αποτελεί βαςικι 

κεϊρθςθ των παραδοςιακϊν αςτικϊν οικονομικϊν. Θ ανάδειξθ όμωσ των εννοιϊν 

του μεταφορικοφ κόςτουσ ι του κόςτουσ ςυναλλαγϊν, που ςυνκζτουν τθν ζννοια 

τθσ απόςταςθσ, θ ΝΟΓ ζρχεται να ςυμπλθρϊςει τισ κεωριςεισ των παραδοςιακϊν 

αςτικϊν οικονομικϊν.  

Θ ςυμπλθρωματικι και ανανεωμζνθ ςυνειςφορά ςτθν γεωγραφικι οικονομικι 

ςυγκζντρωςθ πραγματοποιείται μζςω τθσ ανάδειξθσ και επεξιγθςθσ των 

κεντρομόλων και φυγόκεντρων δυνάμεων, που αποτελοφν βαςικά κεωρθτικά και 

εμπειρικά αντικείμενα τθσ προςζγγιςθσ. Αντίκετα με τθν νεοκλαςικι προςζγγιςθ το 

κεφάλαιο, θ εργαςία, θ τεχνολογία και άλλοι παράμετροι που επθρεάηουν τθν 

μεγζκυνςθ δεν χαρακτθρίηονται από τζλεια κινθτικότθτα αλλά ςυγκεντρϊνονται 

χωρικά δρϊντασ μζςα ςε ζνα πλαίςιο ανάλυςθσ των δφο δυνάμεων που 

παρατζκθκαν παραπάνω. Στισ κεντρομόλεσ δυνάμεισ ανικουν οι εςωτερικζσ 

οικονομίεσ κλίμακασ μιασ οικονομικισ παραγωγικισ μονάδασ. Οι εςωτερικζσ 

οικονομίεσ κλίμακασ μπορεί να εντοπιςτοφν για παράδειγμα ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία μζςω τθσ μείωςθσ του ςτακεροφ κόςτουσ. Οι οικονομίεσ τθσ 

ςυςπείρωςθσ και οι οικονομίεσ τθσ αςτικοποίθςθσ αποτελοφν βαςικζσ κατθγορίεσ 

των εξωτερικϊν οικονομιϊν που με τθ ςειρά τουσ αποτελοφν τμιμα των 

κεντρομόλων δυνάμεων. Με τισ οικονομίεσ τθσ ςυςπείρωςθσ αναφερόμαςτε ςτισ 

μεγάλεσ αγορζσ ενόσ παραγωγικοφ/επιχειρθματκοφ κλάδου, ςτθ μείωςθ τθσ 

χωρικισ απόςταςθσ τόςο ανάμεςα ςε παραγωγοφσ και προμθκευτζσ όςο και ςε 

παραγωγοφσ και προςφορά εξειδικευμζνθσ εργαςίασ. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει 

να τονιςτεί πωσ οι οικονομίεσ ςυςπείρωςθσ είναι εξωτερικζσ για τθν μεμονωμζνθ 

επιχείρθςθ και εςωτερικζσ για τον ςυγκεκριμζνο κλάδο με τισ οικονομίεσ 

αςτικοποίθςθσ να κεωροφνται τελείωσ εξωτερικζσ για τισ μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ 
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και να διαχζονται ςυνολικά ςτθν αναφερόμενθ αςτικι περιοχι (ςτο ςφνολο δθλαδι 

των οικονομικϊν κλάδων). Οι κεντρομόλεσ δυνάμεισ αυτζσ μεταφράηονται ςε όρουσ 

οικονομικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ με τθν οικονομικι μεγζκυνςθ που είναι 

ςε κζςθ να προκαλζςουν. Για παράδειγμα το μζγεκοσ του βιομθχανικοφ τομζα μιασ 

περιφζρειασ ςυνδζεται με αυξθμζνεσ πωλιςεισ, αμοιβζσ παραγωγικϊν 

ςυντελεςτϊν κακϊσ και μζγεκοσ και αξία καταναλωτικϊν αγακϊν. Από τθν άλλθ 

όμωσ, όπωσ ειπϊκθκε και προθγουμζνωσ, μαηί με τισ κεντρομόλεσ αναπτφςςονται 

φυγόκεντρεσ δυνάμεισ, οι οποίεσ είναι ςε κζςθ να προκαλζςουν απορρφκμιςθ τθσ 

οικονομικισ και περιφερειακισ ςυγκζντρωςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

τζτοιων δυνάμεων αποτελοφν οι αμιγϊσ χωρικά προςδιοριςμζνοι παραγωγικοί 

ςυντελεςτζσ όπωσ θ γθ, οι πρϊτεσ φλεσ ι οι εργαηόμενοι (όταν χαρακτθρίηονται από 

χαμθλι κινθτικότθτα).  

Οι φυγόκεντρεσ δυνάμεισ ςυνδζονται με τουσ ςυγκεκριμζνουσ παραγωγικοφσ 

ςυντελεςτζσ μζςω τθσ αφξθςθσ των τιμϊν τουσ εξαιτίασ τθσ αυξανόμενθσ χωρικισ 

ςυγκζντρωςθσ παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. Επιπροςκζτωσ, θ χωρικι ςυγκζντρωςθ 

ςυνδζεται με αρνθτικζσ εξωτερικζσ οικονομίεσ. Ωσ τζτοιεσ αντιμετωπίηονται ζνα 

μεγάλο πλικοσ αρνθτικϊν καταςτάςεων οι οποίεσ καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα, από 

δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ι τθ δθμιουργία εντονότερθσ 

κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ζωσ φαινόμενα αυξθμζνων ανιςοτιτων και φτϊχειασ. 

Σε όρουσ πάλι οικονομικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

που προκαλοφνται μζςω των φυγόκεντρων δυνάμεων ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ 

εντοπίηονται ςτον ανταγωνιςμό των τιμϊν. Ο ανταγωνιςμόσ αυτόσ κα εντείνεται με 

τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ του περιφερειακοφ βιομθχανικοφ τομζα με αποτζλεςμα 

να δυςχεραίνεται θ επίτευξθ μιασ τιμισ που κα είναι ικανι ϊςτε να καλυφτεί το 

κόςτοσ παραγωγισ. Αυτό με τθ ςειρά του κα προκαλεί πιζςεισ μείωςθσ των τιμϊν 

των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ τοπ αποτζλεςμα ανάμεςα ςτισ 

δφο αυτζσ αντίκετεσ δυνάμεισ κρίνεται μζςω των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν 

περιφερειακι οικονομία κακϊσ και ςτο βακμό ολοκλιρωςθσ τθσ περιφερειακισ 

οικονομίασ. Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ που απουςιάηει ο υψθλόσ βακμόσ 

οικονομικισ ολοκλιρωςθσ, δθλαδι ςθμειϊνονται δυςχζρειεσ ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ (βλ. δαςμοφσ κ.α.), τότε προκαλείται αφξθςθ του εμπορικοφ κόςτουσ 

(οι ςυναλλαγζσ επιβαρφνονται από τουσ δαςμοφσ) με πικανό αποτζλεςμα τθν 

υψθλι διαςπορά τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ. Από τθν άλλθ το μεταφορικό 

κόςτοσ μζςω τθσ παρουςίασ ιςχυρισ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ δφναται να μειωκεί 
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κακϊσ ςχθματίηεται το πρότυπο του κζντρου περιφζρειασ (τα κεντρικά ςθμεία 

ςυγκεντρϊνουν τόςο πλθκυςμό όςο και οικονομικι δραςτθριότθτα ενϊ τα 

περιφερειακά ςθμεία δζχονται απϊλεια ειςοδιματοσ). Το εμπορικό κόςτοσ με τθ 

ςειρά του μπορεί να επθρεαςτεί άμεςα από το βακμό τθσ οικονομικισ 

ολοκλιρωςθσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, οι δφο αυτζσ ζννοιεσ ςυνδζονται κατά 

τρόπο αντίςτροφο. Πςο μεγαλφτεροσ ο βακμόσ ολοκλιρωςθσ τόςο περιορίηεται το 

εμπορικό κόςτοσ με τθν γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ να μθν αποτελεί κατάλλθλθ 

επιλογι και να ςθμειϊνεται παράλλθλα διάχυςθ μετακίνθςθ τθσ παραγωγικισ 

δραςτθριότθτασ προσ διάφορα γεωγραφικά ςθμεία.  

Τζλοσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί πωσ θ γνωςτότερθ κριτικι που ζχει διατυπωκεί 

για τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ είναι θ παραμζλθςθ από τθν ανάλυςι τθσ όλων 

εκείνων των πραγματικϊν γεγονότων, ιςτορικϊν εξελίξεων, κοινωνικϊν και 

πολιτιςμικϊν παραγόντων, βαςικϊν δθλαδι παραμζτρων ερμθνείασ τθσ τοπικισ και 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Επιπλζον, κριτικι διατυπϊκθκε αναφορικά με τον τρόπο 

χρθςιμοποίθςθσ ςτθν ανάλυςθ τθσ ζννοιασ του χϊρου, ο οποίοσ από βαςικόσ 

κινθτιριοσ μοχλόσ αντιμετωπίηεται ζνα ετεροπροςδιοριςμζνο δεδομζνο. Με τθν 

ανάδειξθ απλοποιθμζνων υποκζςεων, αναγκαίων για τθν καταςκευι μακθματικϊν 

υποδειγμάτων, δε λαμβάνεται υπόψθ, τουλάχιςτον ςτθν πλιρθ ζκταςι τουσ, οι 

πικανζσ εξωτερικότθτεσ, οι οποίεσ και κατζχουν κεντρικό ρόλο ςτθν οικονομικι 

μεγζκυνςθ.   

Σο πρότυπο του Porter  

Θ ζννοια τθσ ςυγκζντρωςθσ/ομαδοποίθςθσ των επιχειριςεων 

(επιχειρθματικά/βιομθχανικά ςυμπλζγματα – clusters) μαηί με τθν ζννοια του 

ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ μποροφν να εντοπιςκοφν ςε ζνα μεγάλο πλικοσ 

γενικευμζνων ιδεϊν που αυτζσ με τθ ςειρά τουσ διαρκρϊνονται ςε μία ευρεία 

κλίμακα βιβλιογραφικϊν αναφορϊν. Το αναπτυξιακό πρότυπο υπό τθ ςυγκεκριμζνθ 

οπτικι ςυλλαμβάνεται επί τθσ βάςθσ του ενιςχυμζνου ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ βιομθχανιϊν και επιχειριςεων, τθσ ομαδοποίθςθσ αυτϊν και των 

εκνικϊν οικονομιϊν ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ αγοράσ.   

Το παραπάνω πρότυπο, με μια πρϊτθ ματιά, παραπζμπει ςτισ προςεγγίςεισ των 

βιομθχανικϊν περιοχϊν (industrial districts) και ςτισ πιο πρόςφατεσ αναλφςεισ τθσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ, αυτζσ των περιοχϊν γνϊςθσ (learning regions) ι των 
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περιοχϊν καινοτομίασ (innovative milieu), κοινό χαρακτθριςτικό των οποίων 

αποτελεί θ ιδιαίτερθ ςθμαςία που αποδίδεται ςε διακριτζσ γεωγραφικζσ 

λεπτομζρειεσ ςτισ οποίεσ λειτουργοφν οι επιχειριςεισ ενόσ κλάδου τόςο ωσ προσ τα 

χαρακτθριςτικά παραγωγισ όςο και ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ κυκλοφορίασ τθσ 

γνϊςθσ. Μία ςυηιτθςθ που αρχίηει και αποκτά περιςςότερθ ςθμαςία, δεδομζνου 

των ζντονων βιβλιογραφικϊν αναφορϊν περί τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ (learning 

economy) και τθσ άρρθτθσ ανάγκθσ , όπωσ αυτι διαμορφϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα 

πλαίςια ςκζψθσ, περί τθσ μετατροπισ των πόλεων και των περιοχϊν ςε παγκόςμια 

ανταγωνιςτικά κζντρα καινοτομίασ.  

Για τον Porter, κφριο εκπρόςωπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεωρθτικισ και εμπειρικισ 

ανάλυςθσ, θ ομαδοποίθςθ των επιχειριςεων ορίηεται ωσ οι γεωγραφικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ αλλθλοςυνδεμζνων επιχειριςεων, δικτφων εξειδικευμζνων 

προμθκευτϊν, φπαρξθ ςυςχετιηόμενων επιχειρθματικϊν και βιομθχανικϊν  κλάδων 

κακϊσ και αντίςτοιχου υποςτθρικτοφ κεςμικοφ πλαιςίου (βλ. πανεπιςτιμια, 

ςυλλογικότθτεσ κ.α.). Θ ςχθματικι απεικόνιςθ μιασ πετυχθμζνθσ ομαδοποίθςθσ 

προςφζρεται μζςω του μεταφορικοφ παραδείγματοσ των τεςςάρων πλευρϊν ενόσ 

διαμαντιοφ. Σφμφωνα λοιπόν με τον Porter, οι τζςςερισ εκείνεσ δυνάμεισ που 

οδθγοφν ςτθν επιτυχθμζνθ ομαδοποίθςθ και ςτθν ενίςχυςθ του πλεονεκτιματοσ 

είναι οι αυξανόμενεσ ροζσ πλθροφόρθςθσ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςε 

ςυςχετιηόμενεσ (ςυγγενικζσ ι υποςρτθρικτζσ) επιχειριςεισ, θ βελτίωςθ τθσ 

αντίλθψθσ τθσ αγοράσ εκ μζρουσ των επιχειριςεων εξαιτίασ τθσ παράλλθλθσ 

ςυγκζντρωςθσ αντίςτοιχων πελατϊν, θ δθμιουργία και ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ 

εξαιτίασ του αυξανόμενου ανταγωνιςμοφ των επιχειριςεων κακϊσ και θ 

εκμετάλλευςθ τοπικϊν παραγόντων (π.χ. παρουςία εξειδικευμζνου εργατικοφ 

δυναμικοφ). Σε όλα αυτά κα πρζπει να προςτεκεί θ παράμετροσ του κεμελιακοφ 

υποβάκρου τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ το οποίο ςχετίηεται με τον κοινωνικό 

ιςτό.  

Σφμφωνα πάλι με το Porter, θ επιτυχία τθσ ομαδοποίθςθ εξαρτάται από το 

κοινωνικό πλαίςιο το οποίο μπορεί αφενόσ να αποτελζςει ιςχυρό ςυνκετικό ιςτό 

και αφετζρου να ςυνειςφζρει αποφαςιςτικά ςτθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ αξίασ. 

Αναφορικά με τθν ζννοια του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ και τθσ επιχειρθματικισ 

ομαδοποίθςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ αντιπαραβάλει τθν ςυςχζτιςθ του με 

τθν ελεφκερθ διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ, τθν κατανόθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 
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των ςυναλλαγϊν, τθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ του από κοινοφ ςχθματιςμοφ 

ιεραρχθμζνων ςτόχων, τθσ διεφρυνςθσ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργικότθτασ με τθν 

ενςωμάτωςθ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων λοιπϊν ςυγγενϊν δρϊντων και 

οργανιςμϊν κακϊσ και τθν υψθλι αξιολόγθςθ τθσ διάκεςθσ προσ βελτίωςθ ωσ 

βαςικοφ επιχειρθματικοφ κινιτρου.  

Θ αναγνϊριςθ του κοινοφ ςυμφζροντοσ, θ ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ τθσ 

αλλθλεξάρτθςθσ κακϊσ και ο ενιςχυμζνοσ ρόλοσ των κοινϊν δικτφων ςυμβάλλουν 

ςτθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ το 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα δεν μπορεί να δθμιουργθκεί και να ςυντθρθκεί 

αποκλειςτικϊσ και μόνον μζςω ενεργειϊν ςτρατθγικοφ επιχειρθματικοφ 

ςχεδιαςμοφ ι επζκταςθσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ιδίωσ όταν 

επιτυχθμζνεσ επιχειριςεισ ενόσ κλάδου ςυγκεντρϊνονται ςε οριςμζνεσ τοποκεςίεσ 

μιασ εκνικισ οικονομίασ. Στθν ουςία, οι γεωγραφικζσ αυτζσ ςυγκεντρϊςεισ, που 

αποτελοφν τισ επιχειρθματικζσ ομαδοποιιςεισ (clusters) μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 

οι πλζον εκνικά ανταγωνιςτικζσ βιομθχανίεσ. Μζςω των κοινϊν και 

ςυμπλθρωματικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν τοπικζσ 

εξωτερικότθτεσ κακϊσ και ενίςχυςθ τθσ λειτουργικισ ςυμπεριφοράσ τουσ 

(παραγωγικότθτα, εμπόριο) όςο και του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. μζςα από 

όλα αυτά παρατθροφμε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, ςε κεωρθτικό επίπεδο, 

εφάπτεται με τθν νεοκλαςικι προςζγγιςθ κακϊσ και με τα οικονομικά τθσ 

γεωγραφίασ, διατθρϊντασ όμωσ διακριτζσ αποςτάςεισ.  

Ο Porter, ενϊ αναπτφςςει τθν ζννοια του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ με 

ςκοπό να τθ χρθςιμοποιιςει ωσ ερμθνευτικό μθχανιςμό τθσ δυναμικισ τθσ 

γεωγραφικισ ςυγκζντρωςθσ και παράλλθλα ωσ μοχλό ανάπτυξθσ (αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ) το τοποκετεί ςτισ χωρικζσ 

εξωτερικότθτεσ και ςτισ διαχφςεισ των ςυμπλεγμάτων και όχι ςτουσ αρχικοφσ 

φυςικοφ πόρουσ (παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ) τθσ ρικαρντιανισ ςκζψθσ. Θ 

αντίλθψθ τθσ ζννοιασ τθσ γεωγραφικισ ςυγκζντρωςθσ του Porter  ζχει προςελκφςει 

το ιδιαίτερο ενδιαφζρον των κφκλων χάραξθσ πολιτικϊν. Οι πολιτικζσ που ζχουν ωσ 

αφετθρία τθν ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ ταυτίηουν τθ γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ με 

τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ καινοτομίασ. Αντιμετωπίηουν κατά 

αυτόν τον τρόπο ωσ δυνθτικι πθγι δθμιουργίασ κετικϊν αποτελεςμάτων και τθν 

εφαρμόηουν ωσ βαςικό άξονα πολιτικισ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Θ επιλογι 
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αυτι δικαιολογεί το γεγονόσ τθσ υιοκζτθςθσ και χριςθσ του κεωρθτικοφ πλαιςίου 

του Porter για τθν καταγραφι, χαρτογράφθςθ και επιλογι πολιτικϊν κινιςεων που 

ωσ ςτόχο ζχουν τθν ενδυνάμωςθ των ομαδοποιθμζνων επιχειριςεων, ζχοντασ ωσ 

βαςικό γνϊμονα πωσ μζςω των ενεργειϊν αυτϊν κα επιτευχκεί ενίςχυςθ τθσ 

περιφερειακισ και εκνικισ παραγωγικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ. Θ 

αντιπροςωπευτικότερθ ίςωσ περίπτωςθ ταφτιςθσ τθσ ενιςχυμζνθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ αποτελεί θ περίπτωςθ των περιφερειακϊν ςυςτθμάτων 

καινοτομίασ.  

Το τελευταίο μαηί με άλλα κομβικά ςθμεία τθσ προςζγγιςθσ ςυγκεντρϊνουν τθν 

κριτικι διάκεςθ ακαδθμαϊκϊν και λοιπϊν κφκλων. Για παράδειγμα, αντικείμενο 

προβλθματιςμοφ και κριτικισ αποτελεί, ιδίωσ ςτον κφκλο των γεωγράφων θ 

προφανισ γεωγραφικι αςάφεια, αναφορικά με τθν ζλλειψθ ςυγκεκριμζνου 

χωρικοφ προςδιοριςμοφ των ορίων ενόσ επιχειρθματικοφ/βιομθχαςνικοφ 

ςυμπλζγματοσ. Επιπλζον, επιςτρζφοντασ ςτα «πρότυπα», κατά τθ ςχετικι 

βιβλιογραφία, ςυμπλζγματα (βλ. Silicon Valley) και ιδίωσ ο τρόποσ με τον οποίο 

αντιμετωπίηονται ςε αναλφςεισ ωσ ελαςτικά κεωρθτικά και εμπειρικά πρότυπα 

κακϊσ και το ιδιαίτερο ςφγχρονο ενδιαφζρον ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςι τουσ ωσ 

βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ προκαλεί διχογνωμίεσ και ζντονο 

προβλθματιςμό. Θ κυριότερθ πτυχι αυτοφ του φφουσ τθσ κριτικισ εντοπίηεται ςτθν 

αμφιςβιτθςθ των βακμίδων επιτυχίασ ανάλογων προτφπων κακϊσ και τθσ ςχετικισ 

αντιμετϊπιςισ τουσ με μία διάκεςθ πλιρουσ αντικειμενοποίθςθσ και απεξάρτθςθσ 

από άλλεσ ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ (βλ. ιδιαίτερα χωρικά 

χαρακτθριςτικά, πολιτιςμικό/κοινωνικό πλαίςιο κ.α.). 

 Θ ςυγκεκριμζνθ κριτικι μπορεί να γενικευτεί πζρα από τα «επιτυχθμζνα πρότυπα 

ςυμπλζγματα» ςε περιςςότερο εγγενείσ προβλθματικζσ καταςτάςεισ τθσ 

προςζγγιςθσ. Για παράδειγμα, εξαιτίασ τθσ «χαλαρισ» ζννοιασ του ςυμπλζγματοσ, 

δεν κακίςταται ςαφζσ ι τουλάχιςτον δεν μπορεί να υποςτθριχτεί με αρκετι 

ςαφινεια ο τρόποσ ςφνδεςθσ τθσ χωρθτικότθτασ με τθν ανταγωνιςτικότθτα, θ 

οποία και εξαρτάται από ζνα πλικοσ αλλθλζνδετων παραγόντων (ανκρϊπινο και 

κοινωνικό κεφάλαιο, οικονομικι δομι, δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ, 

επενδφςεισ, υποδομζσ κ.α.). Θ κριτικι αυτι από τθν άλλθ μπορεί να λάβει 

μεγαλφτερθ ςθμαςία αν λθφκεί υπόψθ θ άποψθ εκείνθ, θ οποία ιςχυρίηεται ότι θ 

περιφερειακι ανάπτυξθ δεν ταυτίηεται αποκλειςτικά με τθν ανταγωνιςτικότθτα. Θ 
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διατιρθςθ υψθλϊν  επιπζδων ανταγωνιςτικότθτασ, για παράδειγμα, είναι ςε κζςθ 

να προκαλοφςουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε ζνα πλικοσ μεταβλθτϊν που 

κεωροφνται ωσ προμετωπίδα τθσ πρόςφατθσ αναπτυξιακισ ςυηιτθςθσ (π.χ. 

ανεργία, υποαπαςχόλθςθ, ανιςότθτα, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ κ.α.).      

Θ προςζγγιςθ του περιβάλλοντοσ 

Θ ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει ενταχκεί με 

δυναμικό τρόπο ςε διεπιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Για αυτόν 

τον λόγο θ ζννοια ςθματοδοτείται ποικιλοτρόπωσ ανάλογα με τον επιςτθμονικό 

κλάδο που τθν χρθςιμοποιεί (οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία). Ο οριςμόσ ο οποίοσ 

ςυναντάται ςυχνότερα ςτθ βιβλιογραφία είναι αυτόσ τθσ Ραγκόςμιασ Επιτροπισ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ανάπτυξθσ – Επιτροπι Brundtland (1987), ςφμφωνα με τθν 

οποία «θ ανάπτυξθ ορίηεται ωσ εξαςφάλιςθ των αναγκϊν τθσ ςθμερινισ γενιάσ 

χωρίσ να τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ θ αντίςτοιχθ ικανοποίθςθ των μελλοντικϊν 

γενιϊν».  

Θ ενςωμάτωςθ τθσ παραμζτρου του περιβάλλοντοσ ςτθν αναπτυξιακι ςυηιτθςθ 

υπάγεται ςτθ λογικι τθσ επζκταςθσ τθσ ζννοιασ τθσ ανάπτυξθσ από τισ αμιγϊσ 

οικονομοκεντρικζσ προςεγγίςεισ ςτισ ολοκλθρωμζνεσ (ολιςτικζσ) προςεγγίςεισ. Το 

περιβάλλον ωσ μια από τισ ςθμαντικζσ ςυνιςτϊςεσ δε κα μποροφςε να αγνοθκεί 

από τθν πρόςφατθ αναπτυξιακι ςυηιτθςθ, μιασ και θ κατάςταςθ του οποίου 

επθρεάηει άμεςα τθν ποιότθτα τθσ ηωισ, τόςο των ςθμερινϊν όςο και των 

μελλοντικϊν γενιϊν. Από το 1970 ξεκίνθςε θ ςταδιακι ςυνειδθτοποίθςθ του 

αντίκτυπου τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ ςτο φυςικό περιβάλλον, τόςο ςε επίπεδο 

διεκνϊν οργανιςμϊν όςο ςε επίπεδο ακαδθμαϊκϊν, πολιτικϊν, 

κοινωνικϊν/ςυλλογικϊν, ατομικϊν πρωτοβουλιϊν. Ο αντίκτυποσ αυτόσ μάλιςτα ςε 

μεκοδολογικό επίπεδο επιχειρικθκε να ενςωματωκεί ςε ςφνκετουσ δείκτεσ 

ανάπτυξθσ με ςκοπό αφενόσ να ποςοτικοποιθκεί όςο και να αναδειχκεί θ ςθμαςία 

του. Χαρακτθριςτικά μποροφν να αναφερκοφν ο Δείκτθσ τθσ Γνιςια Ρροόδου 

(Genuine Progress Indicator), το περιβαλλοντικά κατάλλθλα προςαρμοςμζνο 

εγχϊριο προϊόν και θ γενικότερθ «πραςινοποίθςθςθ» των εκνικϊν λογαριαςμϊν. 

Επιπλζον ο ςτόχοσ του MDG εςτιάηει ςτο περιβάλλον υπό τθν ζννοια τθσ 

βιωςιμότθτασ. 
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 Θ ζννοια του περιβάλλοντοσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ ζννοια τθσ βιωςιμότθτασ ζχει 

ενταχκεί και ςτθ βιβλιογραφία τθσ οικονομικισ περιφερειακισ ανάλυςθσ.  Υπό το 

πρίςμα τθσ περιφερειακισ ανάλυςθσ ο κεντρικόσ άξονασ που ςυνδζει τισ ζννοιεσ 

τθσ περιφερειακισ μεσ τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ είναι οι περιοριςμοί που ανακφπτουν 

βάςει των περιβαλλοντικϊν πόρων. Σφμφωνα με τουσ ςθμειϊνονται δφο κεντρικζσ 

τάςεισ αναφορικά με τθν ενςωμάτωςθ τθσ παραμζτρου του περιβάλλοντοσ ςτθν 

περιφερειακι αναπτυξιακι ςυηιτθςθ. Θ μία ςχετίηεται με τθν αναγνϊριςθ του 

γεγονότοσ πωσ ςε πολλά από τα περιφερειακά προβλιματα ενυπάρχει θ διάςταςθ 

του περιβαλλοντικοφ περιοριςμοφ και θ δεφτερθ πωσ θ αποτελεςματικι διαχείριςθ 

των ανανεϊςιμων πθγϊν και θ ρφκμιςθ των περιβαλλοντικϊν εξωτερικοτιτων δεν 

μποροφν να αναλυκοφν απουςία τθσ χωρικισ διάςταςθσ. Θ ανάδειξθ του 

περιβάλλοντοσ από τθν άλλθ ζχει προκαλζςει τθ δθμιουργία διάφορων ρευμάτων 

ςκζψθσ, τα οποία μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο βαςικζσ ομάδασ, ςε 

αυτζσ που ανικουν ςτισ περιςςότερο αςκενείσ αναλφςει βιωςιμότθτασ και ςτισ 

περιςςότερο ιςχυρζσ.  

Θ ςυμβατικι ςκζψθ ςχετικά με τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ ζχει εςτιάςει ςτο 

«περιβάλλον τθσ αγοράσ» (“market environmentalism”) και ςτθ ςυνζχιςθ τθσ 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ, προςαρμοςμζνθ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ ικανότθτα του 

πλανιτθ τόςο ωσ προσ τθν παροχι πρϊτων υλϊν όςο και ωσ προσ τθν απορρόφθςθ 

περιβαλλοντικϊν ηθμιϊν να μθν δεχκεί καίρια πλιγματα. Λφςεισ και πολιτικζσ που 

εντάςςονται ςε αυτιν τθν λογικι είναι θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ (τόςο εκ 

μζρουσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ όςο και εκ μζρουσ του ευρφτερου 

κοινωνικοφ ςυνόλου) ι ανάλογθ αντιμετϊπιςθ ςτθν κατανάλωςθ (“green 

consumerism”) και τα αποτελεςματικότερα ςυςτιματα παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, 

τα οποία κα ζχουν, ανάμεςα ςτα άλλα, ωσ κφριο χαρακτθριςτικό τουσ τθ διάκεςθ 

περιοριςμϊν των παραγόμενων αποβλιτων. Ανάλογεσ λφςεισ και πολιτικζσ κακϊσ 

και θ διατφπωςθ και θ εφαρμογι ανάλογων πλαιςίων ςκζψθσ απαιτοφν ζναν 

οικολογικό εκςυγχρονιςμό (“ecological modernization”). Ο εκςυγχρονιςμόσ αυτόσ 

κα ςχετίηεται από τθ μια με τθν υιοκζτθςθ ορκολογικϊν και κατάλλθλων τεχνικϊν 

λφςεων ςτα περιβαλλοντικά προβλιματα και από τθν άλλθ ςτθ δθμιουργία 

περιςςότερο αποτελεςματικϊν κεςμϊν για τον ζλεγχο και διατιρθςθ τθσ 

βιωςιμότθτασ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί το πλαίςιο αυτό απαιτείται ουςιαςτικά 

ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ διαδραςτικότθτασ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, 
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ιςχυρόσ κρατικόσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ, αυτορρφκμιςθ επιχειρθματικϊν δράςεων 

και ιςχυρζσ κεςμικοφ χαρακτιρα πρωτοβουλιϊν και δράςεων.  

Θ «αςκενισ» αυτι προςζγγιςθ τθσ βιωςιμότθτασ αντιμετωπίηει δυςχζρειεσ ςτθν 

επίτευξθ τθσ κυρίωσ εξαιτίασ τθσ εξαςκζνιςθσ του ρόλου και τθσ κζςθσ του κράτουσ 

(παγκοςμιοποίθςθ, διεκνζσ εμπόριο), των άκαμπτων καπιταλιςτικϊν δομϊν και τθσ 

αδυναμίασ του ρόλου και του αδφναμου ρόλου των κοινωνικϊν ςυλλογικοτιτων 

ςτθν προβολι και διεκδίκθςθ των απόψεϊν τουσ. Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ωσ ςτόχοσ 

βρίκει αμφιςθμιϊν εξαιτίασ κυρίωσ του ςυμβιβαςμοφ τθσ εντόσ δφο ακραίων 

αναπτυξιακϊν προτφπων, τθν βραχυπρόκεςμθ απόλυτθ ανάπτυξθ και τθ 

μακροπρόκεςμθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Οι νεοφιλελεφκερεσ και απόλυτεσ 

καπιταλιςτικζσ δομζσ, οι οποίεσ εντοπίηονται πλζον ςε παγκόςμιο επίπεδο 

εμποδίηουν τθν επιδίωξθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Για αυτό το λόγο θ ομάδα 

ςκζψθσ τθσ  «αςκενισ» βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ προωκεί τθν ζννοια τθσ  βιωςιμότθτασ 

(π.χ. μζςω τεχνολογικϊν λφςεων και πρακτικϊν) χωρίσ να απειλείται θ φφςθ τθσ 

υπάρχουςασ οικονομικισ οργάνωςθσ. Από τθν άλλθ ο «ιςχυρόσ» τφποσ τθσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ο οποίοσ ςυνδζεται με ριηοςπαςτικότερεσ κοινωνικζσ και 

οικονομικζσ απόψεισ (πολιτικι οικολογία) αντιπαρατίκεται με τισ προκλιςεισ τθσ 

καπιταλιςτικισ οργάνωςθσ. Σε αυτόν τον τφπο τθσ βιωςιμότθτασ κεντρικό ηιτθμα 

αποτελεί θ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ κατανάλωςθσ πόρων που μποροφν να 

προκαλζςουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Σε διάφορεσ μορφζσ αυτοφ 

του τφπου θ ευθμερία δεν εκλαμβάνεται με ποςοτικοφσ πόρουσ και προωκεί τθν 

άποψθ τθσ προςαρμογισ των ανκρϊπινων αναγκϊν ςτθν πεπεραςμζνθ φφςθ του 

περιβάλλοντοσ.  

Ο κφριοσ όγκοσ τθσ βιβλιογραφίασ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ που αςχολείται με 

τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ εντοπίηεται ςτθν πρϊτθ ομάδα ςκζψθσ, με αυτι δθλαδι τθσ 

«αςκενισ» βιωςιμότθτασ. Θ υιοκζτθςθ τθσ λογικισ του οικολογικοφ 

εκςυγχρονιςμοφ επθρεάηει τθν περιφερειακι αναπτυξιακι ςκζψθ μζςω τθσ 

ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ κατά τζτοια τρόπο ϊςτε να επιλεχκοφν φιλικότερεσ 

περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ, να προτιμθκεί θ χριςθ ανανεϊςιμων πόρων όπωσ 

επίςθσ τθ χάραξθ περιςςότερων εξειδικευμζνων περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν (π.χ. 

εκμετάλλευςθ βιομθχανικϊν αποβλιτων εντόσ κοντινϊν χωρικϊν αποςτάςεων). Οι 

περιςςότερο «ιςχυρζσ» μορφζσ βιωςιμότθτασ ζχουν επθρεάςει τα κινιματα των 

πολιτϊν (grassroots), δθμιουργϊντασ κοινωνικοφσ οργανιςμοφσ με ανάλογθ 
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ατηζντα. Και οι δφο παραπάνω εκδοχζσ τθσ προςζγγιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ ζχουν 

δεχκεί κριτικι ανάλυςθ, θ οποία ζχει διαμορφωκεί ςφμφωνα με τα επιχειριματα 

που προβάλλει θ κάκε πλευρά. Ωσ εκ τοφτου, θ περιοριςμζνθ ζμφαςθ που 

αποδίδεται ςτο ρόλο του περιβάλλοντοσ εκ μζρουσ τθσ «αςκενοφσ βιωςιμότθτασ», 

ςυγκεντρϊνει ζνα τμιμα τθσ κριτικισ αυτισ. Θ ουςία τθσ κριτικισ αυτισ ζγκειται 

ςτο γεγονόσ πωσ θ διάςταςθ του περιβάλλοντοσ , υπό τθ ςυγκεκριμζνθ οπτικι, δεν 

μπορεί να ενςωματωκεί με τθν πλιρθ ζννοια και ζκταςθ ςτισ διευρυμζνεσ 

αναπτυξιακζσ ςυηθτιςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ του τφπου τθσ 

βιωςιμότθτασ, θ εμπειρία ζχει δείξει πωσ θ ςχζςθ των πραγματικϊν περιφερειακϊν 

αναγκϊν ωσ προσ τθ βιωςιμότθτα και οι αντίςτοιχεσ πράξεισ και δράςεισ που ζχουν 

αναπτυχκεί ζχουν αποδείξει τθν ζωσ τϊρα άκρωσ περιοριςμζνθ αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ.  

Θ οπτικι τθσ μετά-ανάπτυξθσ 

Θ ζννοια τθσ ανάπτυξθσ εντόσ αυτοφ του ρεφματοσ ςυλλαμβάνεται κατά ζνα τρόπο 

τελείωσ διαφορετικό από όλα όςα παρατζκθκαν ζωσ ςτιγμισ. Οι οπαδοί τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ απορρίπτουν τθ δυτικοκεντρικι ζννοια τθσ ανάπτυξθσ 

και ςε καμία περίπτωςθ δεν τθν ταυτίηουν με ζνα είδοσ ακϊασ φυςικότθτασ, θ 

οποία λίγο ζωσ πολφ ςιωπθλά ενυπάρχει ςε πολλζσ εκ των προςεγγίςεων.  

Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ τθσ μετα-ανάπτυξθσ το αναπτυξιακό πρότυπο ζτςι 

όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε ςτον πλοφςιο Βορρά ι Δφςθ, όχι μόνο δεν είναι ςε κζςθ 

να αποτελζςει πρότυπο για τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ αλλά μπορεί να 

επιφζρει δυςμενείσ επιπτϊςεισ.  

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ εκπροςϊπουσ του ςυγκεκριμζνου ρεφματοσ ο Escobar 

(1995), διατφπωςε τθν άποψθ πωσ τα πραγματικά αποτελζςματα τα οποία ζχει να 

επιδείξει θ ακολουκοφμενθ αναπτυξιακι διαδικαςία, ςτθν πλειοψθφία των κρατϊν, 

είναι θ αφξθςθ τθσ ζλλειψθσ των βαςικϊν αγακϊν, θ επιδείνωςθ των 

μακροοικονομικϊν μεγεκϊν (αφξθςθ χρεϊν και ελλειμμάτων) κακϊσ και θ 

διόγκωςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων (περικωριοποίθςθ ατόμων και κοινωνικϊν 

ομάδων μζςω τθσ αφξθςθσ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων και 

ενδυνάμωςθ του φαινομζνου τθσ φτϊχειασ). Ράλι ςφμφωνα με τον ίδιο, το 

αναπτυξιακό πρότυπο που υιοκετικθκε μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο ζχει 

αποτφχει οικτρά και πωσ μζςω οικονομικϊν, κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν ι 

οικολογικϊν πειραμάτων κα πρζπει να ανακαλυφκοφν και να παραχκοφν νζοι 
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εναλλακτικοί αναπτυξιακοί δίοδοι, οι οποίοι κα επιτρζπουν τθν καλυτζρευςθ των 

κοινωνικϊν ςυνκθκϊν. Στθν ουςία θ προςζγγιςθ αυτι δε ςτζκεται κριτικά απζναντι 

ςτα ςφγχρονα αναπτυξιακά ρεφματα μόνο ωσ προσ το αν οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 

ι περιφζρειεσ μποροφν να αναπτυχκοφν, είτε βαςιηόμενοι ςε πολιτικζσ που 

εκπορεφονται από τθν κεντρικι διοίκθςθ ι μζςω πολιτικϊν κατάλλθλα 

προςαρμοςμζνων ωσ προσ τια ανάγκεσ τισ αγοράσ, αλλά αν κα πρζπει να 

αναπτυχκοφν. 

 Με άλλα λόγια, απορρίπτει τθν εγγενι δυτικοποίθςθ τθσ αναπτυξιακι διαδικαςία 

και προτείνει τθν υποςτιριξθ κοινωνικϊν κινθμάτων με τθν παράλλθλθ διατφπωςθ 

εναλλακτικϊν λφςεων οι οποίεσ κα ομογενοποιοφν τθν αναπτυξιακι ςυηιτθςθ ςτισ 

ανάγκεσ των κοινωνικϊν. Αβζβαιο παραμζνει αν τα κοινωνικά κινιματα, ζτςι όπωσ 

αυτά ειςζρχονται ςτο ςυγκεκριμζνο αναπτυξιακό ρεφμα, προβαίνουν ςτθν 

ολοκλθρωτικι απόρριψθ του ςφγχρονου αναπτυξιακοφ προτφπου. Μπορεί για 

παράδειγμα, να παρουςιάηεται ζντονοσ προβλθματιςμόσ ωσ προσ τθν 

δυτικοκεντρικι προςζγγιςθ, τθν επζκταςθ τθσ  παραγωγισ, τθσ μείηονοσ 

αξιολόγθςθσ του καταναλωτικοφ προτφπου και τθσ ατομικισ ςυμπεριφοράσ αλλά 

παραμζνει υπό αμφιςβιτθςθ ςτο αν απορρίπτεται με τθν ίδια ευκολία θ επζκταςθ 

των βαςικϊν αναγκϊν, θ ενίςχυςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ι θ αξία τθσ 

πολιτικισ ςυμμετοχισ. Θ παραπάνω ζλλειψθ ομοφωνίασ είναι αυτι που οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ το ςυγκεκριμζνο αναπτυξιακό ρεφμα ςκζψθσ δεν μπορεί να 

διεξαχκεί εκτόσ τθσ ςυμβατικισ αναπτυξιακισ ςυηιτθςθσ αλλά εντόσ αυτισ, ι ζςτω 

ςτισ παρυφζσ τθσ. Ρζρα από τθ βαςικι απόρριψθ του παραδοςιακοφ αναπτυξιακοφ 

προτφπου, τθσ άςκθςθσ εξουςίασ δθλαδι των ανεπτυγμζνων ςτισ λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ, ωσ τον κεντρικό πυρινα τθσ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθσ, το 

μετα-αναπτυξιακό ρεφμα κινείται ανάμεςα ςε διάφορεσ πτυχζσ καλφπτοντασ και 

ενϊνοντασ διάφορεσ άλλεσ ςυγγενείσ ζννοιεσ, όπωσ αυτι τθν αντι-ανάπτυξθσ και 

των κεωριϊν τθσ εξάρτθςθσ.  

Σφμφωνα με τθ ςυμβατικι ςκζψθ τθσ ανάπτυξθσ, θ καλυτζρευςθσ των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ κα προζρκει μζςω τθσ ςφνδεςθσ με αποτελεςματικότερα ςυςτιματα 

παραγωγισ και διακυβζρνθςθσ. Θ μετάκεςθ εξουςιϊν εκ μζρουσ του ατόμου ςε 

«ειδικοφσ» και εξωτερικζσ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ (κράτοσ, χρθματοοικονομικό 

ςφςτθμα), απορρίπτεται από τθν αντι-αναπτυξιακι ςκζψθ. Θ ςυμβατικι ζννοια τθσ 

ανάπτυξθσ, ςτα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςκζψθσ, ταυτίηεται με βίαιεσ και 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

απάνκρωπεσ διαδικαςίεσ. Από τθν άλλθ οι κεωρίεσ τθσ εξάρτθςθσ ζχουν ωσ κφριο 

ςτόχο τθν ανάλυςθ τθσ υπανάπτυξθσ των χωρϊν του Νότου μζςω τθσ 

αλλθλεξάρτθςθσ με τισ χϊρεσ του Βορρά. Θ εξάρτθςθ αυτι βζβαια δεν εξαντλείται, 

αποκλειςτικά ςε οικονομικζσ διαδράςεισ (προθγμζνα τεχνολογικά προϊόντα) αλλά 

και ςε πολιτικζσ (μοντζλα πολιτικισ διοίκθςθσ) και ςε κοινωνικζσ 

(κοινωνικοπολιτιςτικζσ νόρμεσ) διαδράςεισ.  

Σε πολφ μεγάλο βακμό, θ κεωρία τθσ εξάρτθςθσ βαςίηεται ςτο ζργο του Frank που 

ςφμφωνα με τον οποίο θ ανάπτυξθ και θ υπανάπτυξθ κεωροφνται αντίκετεσ 

πλευρζσ του ίδιου νομίςματοσ και αποτελοφν αποτζλεςμα των αντικζςεων του 

καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ ανάπτυξθσ.  Σφμφωνα με τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ 

ςχολισ τθσ εξάρτθςθσ οι ανεπτυγμζνεσ/ιςχυρζσ χϊρεσ (πυρινασ) είναι ςε κζςθ να 

εκμεταλλευτοφν και να χρθςιμοποιιςουν με τζτοιο τρόπο τισ δυνάμεισ τουσ 

προκειμζνου να μθν επιτευχκεί ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ (υπόδειγμα πυρινα – 

περιφζρειασ).  

Το μετά-δομικό πλαίςιο (post-structuralistic) ςτο οποίο υπάγεται θ μετά-

αναπτυξιακι ςυηιτθςθ υποςτθρίηει επίςθσ πωσ θ ςυμβατικι ζννοια τθσ ανάπτυξθσ 

ςυμβάλλει ςτθν αποικιακι κλθρονομιά, τθσ διατιρθςθσ δθλαδι των άνιςων 

ςχζςεων μεταξφ του ανεπτυγμζνου και αναπτυςςόμενου κόςμου. Βαςικό μζριμνα 

τθσ μετά-αναπτυξιακισ ςυηιτθςθσ είναι θ ενκάρρυνςθ των περιφερειϊν κατά 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να αναηθτιςουν οι ίδιεσ απαντιςει ςτα κεντρικά αναπτυξιακά 

ερωτιματα. Από το 1990 και μετά ζχουν αναδυκεί διάφορεσ περιπτϊςει που 

ςυνδζονται με αντικαπιταλιςτικζσ δομζσ και με καταςτάςεισ που προςιδιάηουν ςτα 

κοινωνικά οικονομικά (community economics), βάςθ των οποίων αποτελεί το μετά-

αναπτυξιακό ρεφμα. Χαρακτθριςτικά μποροφν να αναφερκοφν ανάλογεσ κινιςεισ 

που ςτοχεφουν ςτθ διατφπωςθ εναλλακτικϊν οικονομικϊν πολιτικϊν 

προςανατολιςμζνων ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, όπωσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ ι 

ενδιάμεςεσ αγορζσ εργαςίασ, αγακϊν και υπθρεςιϊν. Ο φιλοςοφικόσ ιδεαλιςμόσ με 

τον καλφπτεται θ μετά-αναπτυξιακιςυηιτθςθ αποτελεί μία από τισ βαςικζσ κριτικζσ 

που ζχουν διατυπωκεί. Ο ιδεαλιςμόσ αυτόσ δεν επιτρζπει ςτουσ κιαςϊτεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ να αντιλθφκοφν ςε βάκοσ εκείνεσ τισ παραμζτρουσ  και 

να ςχθματίςουν μια όςον το δυνατό πλθρζςτερθ εικόνα για εκείνουσ τουσ  

μθχανιςμοφσ που ςυνδζονται ςτενά με τθν περιφερειακι ανάπτυξθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Χωρικι οργάνωςθ και ανκρώπινο κεφάλαιο 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ 3 - Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

Ανδρικοποφλου Ελζνθ, Θωΐδου Ελιςάβετ, Καυκαλάσ Γρθγόρθσ και δουκόπουλοσ 

Αλζξανδροσ 

 

ΜΕΡΟ Α: Οργάνωςθ του χώρου και θ γεωγραφία του ανκρώπινου δυναμικοφ  

 

1.  Ειςαγωγι: αντικείμενο και διάρκρωςθ του κεφαλαίου  

Το παρόν κεφάλαιο διερευνά τθν υπόκεςθ ότι θ χωρικι οργάνωςθ αποτελεί βαςικι 

ςυνιςτϊςα τθσ διαφοροποίθςθσ των χαρακτθριςτικϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ των 

διαφόρων περιοχϊν. Οι χωρικζσ διαφοροποιιςεισ εξετάηονται ςυνικωσ με βάςθ εδαφικζσ 

ενότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςτισ διοικθτικζσ περιοχζσ, όπωσ είναι οι περιφζρειεσ (NUTS2) 

και οι περιφερειακζσ ενότθτεσ (NUTS3), ςτισ οποίεσ διαιρείται ο εκνικόσ και ο ευρωπαϊκόσ 

χϊροσ. Το κεφάλαιο επιδιϊκει να δείξει ότι πζραν αυτϊν των ςυμβατικϊν διαιρζςεων, οι 

οποίεσ ζχουν επικρατιςει λόγω και του γεγονότοσ ότι αποτελοφν βάςθ αναφοράσ των 

ςτατιςτικϊν δεδομζνων, υπάρχουν κρίςιμεσ διαφοροποιιςεισ των βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ που αναδεικνφονται όταν αναλυκοφν ςε 

διαφορετικζσ εδαφικζσ ενότθτεσ οι οποίεσ αντανακλοφν τισ πραγματικζσ χωρο-λειτουργικζσ 

ςχζςεισ που προκφπτουν από τον τρόπο που είναι χωρικά κατανεμθμζνοσ ο πλθκυςμόσ και 

οι ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ.  

Το αντικείμενο ςυνεπϊσ αυτοφ του κεφαλαίου είναι να παρουςιάςει τισ κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ και τα μεκοδολογικά εργαλεία για τον προςδιοριςμό των εδαφικϊν ενοτιτων 

ςτισ οποίεσ κα εξεταςτεί θ ςχζςθ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ με το ανκρϊπινο δυναμικό 

προκειμζνου να ελεγχκεί θ καταλλθλότθτα των κεωριϊν και μεκόδων με βάςθ τα 

εμπειρικά δεδομζνα. Ειδικότερα, θ ερευνθτικι υπόκεςθ που εξετάηεται είναι ότι οι 

διαφορετικζσ εδαφικζσ ενότθτεσ παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε αντιςτοιχία με τα χαρακτθριςτικά τθσ χωρικισ τουσ οργάνωςθσ, 

ανάλογα δθλαδι με το αν περιλαμβάνουν ζνα πυκνό οικιςτικό δίκτυο, αν διακζτουν 

ςθμαντικοφσ αςτικοφσ οικιςμοφσ, αν κυριαρχοφνται από μια ςθμαντικι μθτροπολιτικι 

περιοχι ι αν περιζχουν κυρίωσ μικρά αςτικά κζντρα και αγροτικοφσ οικιςμοφσ.    

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τρεισ κφριεσ ενότθτεσ. Στθν πρϊτθ ενότθτα παρουςιάηεται το 

κεωρθτικό και μεκοδολογικό πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ για τθ ςχζςθ του χϊρου με το 

ανκρϊπινο δυναμικό. Ειδικότερα παρουςιάηονται οι βαςικζσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ και 
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προςεγγίςεισ ςχετικά με τον τρόπο διαμόρφωςθσ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ που 

αναφζρονται ςτο ςχθματιςμό των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ (ηϊνθ κακθμερινϊν 

μετακινιςεων εργαςίασ και Λειτουργικζσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ). Στθ δεφτερθ, ενότθτα, 

εξετάηεται διεξοδικά θ ζννοια τθσ πολυκεντρικότθτασ ωσ αναλυτικό εργαλείο περιγραφισ 

τθσ χωρικισ οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ και καταγράφονται οι 

χωρικζσ τυπολογίεσ και οι ςχετικοί οριςμοί των χωρικϊν ενοτιτων ςτον ευρωπαϊκό και 

ελλθνικό χϊρο. Στθν τρίτθ ενότθτα επιχειρείται ο ζλεγχοσ τθσ ερευνθτικισ υπόκεςθσ για τθ 

ςχζςθ του χϊρου με το ανκρϊπινο δυναμικό, με εμπειρικό πεδίο εφαρμογισ τθν 

περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

Στα ςυμπεράςματα, τζλοσ, ςυγκεντρϊνονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ πεδίου και 

γίνονται οριςμζνεσ διαπιςτϊςεισ για τθ ςχζςθ τθσ μορφισ οργάνωςθσ του χϊρου με τα 

χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

2.  Θεωρθτικό και μεκοδολογικό πλαίςιο: Αςτικζσ περιοχζσ και τοπικζσ αγορζσ 

εργαςίασ 

Από τθν πλευρά τθσ πολιτικισ οικονομίασ, ο Neil Smith (1984/2008, ςς.181-183) 

υποςτθρίηει ότι θ κινθτιρια δφναμθ του αςτικοφ ςυςτιματοσ είναι θ δυναμικι τθσ 

παραγωγισ και τα γεωγραφικά όρια τθσ αςτικισ κλίμακασ είναι πρωταρχικά 

προςδιοριςμζνα από τθν τοπικι αγορά εργαςίασ και τα όρια τθσ κακθμερινισ μετακίνθςθσ. 

Με τθν ανάπτυξθ τθσ πόλθσ υπάρχει μια ςυςτθματικι διαφοροποίθςθ μεταξφ του τόπου 

εργαςίασ και του τόπου κατοικίασ, μεταξφ του τόπου παραγωγισ και του τόπου 

αναπαραγωγισ. Το κόςτοσ τθσ μετακίνθςθσ για εργαςία είναι μία ςυνιςτϊςα τθσ εργατικισ 

δφναμθσ, μια ςυνιςτϊςα που ζχει κρίςιμθ ςθμαςία για τθ γεωγραφικι ζκφραςθ τθσ αξίασ 

τθσ εργατικισ δφναμθσ. Ζτςι, τα γεωγραφικά όρια των κακθμερινϊν αγορϊν εργαςίασ 

εκφράηουν τθ χωρικι ολοκλιρωςθ ςτθν αςτικι κλίμακα. Θ επζκταςθ του αςτικοφ χϊρου 

δεν είναι απλϊσ κζμα αυξθμζνθσ ςυγκεντροποίθςθσ των παραγωγικϊν δυνάμεων ι 

επζκταςθ τθσ κλίμακασ ςτθν οποία επιτελείται το κακθμερινό ςφςτθμα ανταλλαγισ 

ςυγκεκριμζνων μορφϊν εργαςίασ αλλά κα πρζπει να ερμθνευκεί, γενικότερα, ωσ επζκταςθ 

τθσ γεωγραφικισ εμβζλειασ τθσ κακθμερινισ αγοράσ εργαςίασ. Σφμφωνα με τθν κριτικι 

προςζγγιςθ του Smith: 

 θ κινθτιρια δφναμθ του αςτικοφ ςυςτιματοσ είναι θ δυναμικι τθσ παραγωγισ  

 θ ζκταςθ τθσ αςτικισ κλίμακασ ορίηεται από τθ χωρικι ζκταςθ των αγορϊν 

εργαςίασ  

 οι μετακινιςεισ είναι μετακινιςεισ για εργαςία. 

Οι κλίμακεσ του χϊρου ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για το πϊσ εμφανίηονται και ποιο κφριο 

χαρακτιρα ζχουν τα φαινόμενα κατανομισ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ και οι χωρικζσ 

διαφοροποιιςεισ. Οι κλίμακεσ του χϊρου ζχουν υλικι βάςθ με τθν ζννοια ότι παράγονται 
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κοινωνικά και ζχουν πραγματικζσ ςυνζπειεσ για τθν κοινωνικι ηωι. Σφμφωνα με τθν 

προςζγγιςθ τθσ πολιτικισ οικονομίασ (Smith 1984/2008, ςς.181-196): 

 θ αςτικι κλίμακα είναι θ κλίμακα τθσ αςτικισ αγοράσ εργαςίασ, θ κλίμακα τθσ 

κακθμερινισ μετακίνθςθσ, 

 θ εκνικι κλίμακα είναι το επίπεδο τθσ οργάνωςθσ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ 

πολιτικισ και τθσ ρφκμιςθσ τθσ ςυςςϊρευςθσ του κεφαλαίου, και  

 θ παγκόςμια κλίμακα είναι το επίπεδο λειτουργίασ των διεκνικϊν επιχειριςεων και 

μζςω αυτϊν τθσ διεκνοποίθςθσ του τρόπου παραγωγισ που ςτθρίηεται ςτθ 

μιςκωτι εργαςία.  

Θ αςτικι κλίμακα ειδικότερα προςδιορίηεται από τα τοπικά ι κακθμερινά αςτικά 

ςυςτιματα. Αυτά αναπαριςτοφν το χϊρο ηωισ του αςτικοφ πλθκυςμοφ και αναπτφςςονται 

μζχρι τθν γειτονικι εκείνθ περιοχι που φκάνει θ επιρροι του κάκε αςτικοφ κζντρου. Στο 

τοπικό επίπεδο του κακθμερινοφ αςτικοφ ςυςτιματοσ, οι ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτο κζντρο 

και τθ γφρω περιοχι αφοροφν τθν κακθμερινι μετακίνθςθ για εργαςία, τθν αγορά αγακϊν, 

τθν πρόςβαςθ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ αλλά και τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ (Bourne, 1975, ς.14).  

Θ ζννοια τθσ αγοράσ εργαςίασ χρθςιμοποιείται ιδθ από το 1960 για να περιγράψει τα 

κακθμερινά αςτικά ςυςτιματα όπωσ αυτά αντανακλϊνται από τισ μετακινιςεισ για 

εργαςία. Θ γεωγραφικι οριοκζτθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ προςδιορίηεται αφενόσ από τθν 

πλευρά τθσ ηιτθςθσ (δθλαδι των εργοδοτϊν) ωσ περιοχι ςτρατολόγθςθσ εργαηομζνων και 

αφετζρου, από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ (δθλαδι των εργαηομζνων)  ωσ περιοχι 

αναηιτθςθσ εργαςίασ. Στο βακμό που οι δυο περιοχζσ, δθλαδι τθσ ηιτθςθσ από τθν πλευρά 

των εργοδοτϊν και τθσ προςφοράσ από τθν πλευρά των εργαηομζνων, ςυμπίπτουν, οι 

αγορζσ εργαςίασ οριοκετοφνται χωρικά και αποκτοφν χαρακτθριςτικά ςχετικισ αυτάρκειασ. 

Από τθν άποψθ αυτι μπορεί κανείσ να αναφζρεται ςε τοπικζσ αγορζσ εργαςίασ με βάςθ 

τθν εμβζλεια τθσ ‘μετακίνθςθσ για εργαςία’. 

Οι Martin και Morrison (2003) εκτιμοφν ότι ςτθν πράξθ δεν παρατθροφνται ςυχνά και για 

μεγάλθ διάρκεια τζτοιεσ ςυμπτϊςεισ και ςυνεπϊσ τα όρια των αγορϊν εργαςίασ 

παραμζνουν διάχυτα και διαφοροποιθμζνα ανάλογα με τμιματα τθσ αγοράσ εργαςίασ, π.χ. 

επίπεδο ειδίκευςθσ, φφλο, επίπεδο αμοιβισ, κλπ. Επιπλζον, τονίηεται ότι όλεσ οι 

παράμετροι προςδιοριςμοφ των γεωγραφικϊν ορίων των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ 

μεταβάλλονται ςυνεχϊσ. Για παράδειγμα θ απόςταςθ τθσ μετακίνθςθσ για εργαςία 

μεταβάλλεται μεταξφ άλλων ανάλογα με το δίκτυο δρόμων, τα μζςα μεταφοράσ και τθν 

οργάνωςθ των περιοχϊν κατοικίασ. Υπό αυτιν τθν ζννοια, θ αγορά εργαςίασ αποτελεί ζνα 

γεωγραφικό πλαίςιο μελζτθσ των αςτικϊν φαινομζνων, του οποίου όμωσ τα όρια 

μεταβάλλονται δυναμικά ςτο πζραςμα του χρόνου.  

Θ αγορά εργαςίασ περιγράφεται και από τον όρο τθσ Λειτουργικισ Αςτικισ Ρεριοχισ (ΛΑΡ) 

που αποτελείται από τον κεντρικό αςτικό πυρινα και τισ γειτονικζσ περιοχζσ των οποίων ο 
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πλθκυςμόσ μετακινείται κακθμερινά ςτον πυρινα για εργαςία. Τα ςυνθκζςτερα κριτιρια 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν οριοκζτθςθ τθσ ΛΑΡ είναι θ πυκνότθτα, το μζγεκοσ του 

πλθκυςμοφ και των κζςεων απαςχόλθςθσ, θ χρονοαπόςταςθ από το οικονομικό κζντρο και 

κυρίωσ το ποςοςτό του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ που μεταβαίνει κακθμερινά από τθ 

γφρω περιοχι ςτον κεντρικό αςτικό πυρινα για εργαςία (Antikainen, 2005).  

Θ ζννοια τθσ αγοράσ εργαςίασ ι τθσ ΛΑΡ αντανακλά τθ διεφρυνςθ τθσ ηϊνθσ μετάβαςθσ 

από τον αςτικό πυρινα ςτισ λοιπζσ αςτικζσ και τισ αγροτικζσ περιοχζσ λόγω τθσ γριγορθσ 

ανάπτυξθσ, τθσ εξάπλωςθσ του τρόπου αςτικισ ηωισ και τθσ αςτικισ διάχυςθσ. Θ δυςκολία 

διάκριςθσ μεταξφ του αςτικοφ και του αγροτικοφ μετατοπίηει το ενδιαφζρον από τθν πόλθ 

ςε μια ευρφτερθ χωρο-λειτουργικι ενότθτα, τθ ΛΑΡ.  

3.  Οργάνωςθ του χώρου, πολυκεντρικότθτα και χωρικζσ τυπολογίεσ 

3.1. Η πολυκεντρικι χωρικι οργάνωςθ 

Θ ζννοια τθσ πολυκεντρικότθτασ ι τθσ πολυκεντρικισ χωρικισ οργάνωςθσ αποτελεί τθν πιο 

πρόςφατθ κεϊρθςθ για τθ μελζτθ τθσ οργάνωςθσ του χϊρου. Ρρόδρομοσ κεωρείται θ 

κεωρία των κεντρικϊν τόπων του Christaller που κζτει το ηιτθμα τθσ ιεραρχθμζνθσ 

κατανομισ των πόλεων. Απόκτθςε όμωσ ιδιαίτερθ ςθμαςία και διαδόκθκε ωσ βαςικι αρχι 

χωρικισ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ τθσ ανάπτυξθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρχικά με το 

Σχζδιο Ανάπτυξθσ του Κοινοτικοφ Χϊρου (ΕΕ 1999) και ςτθ ςυνζχεια με τθν Εδαφικι 

Ατηζντα που ακολοφκθςε (ΕΕ 2007). Θ αρχι τθσ πολυκεντρικότθτασ προβάλλεται ωσ 

εναλλακτικι χωρικι οργάνωςθ ςτθν υπάρχουςα μορφι κζντρου-περιφζρειασ, όπου μια 

κεντρικι περιοχι του ευρωπαϊκοφ χϊρου το γνωςτό Ρεντάγωνο, αποτελοφμενο από τισ 

πόλεισ Λονδίνο-Ραρίςι-Μιλάνο-Μόναχο-Αμβοφργο, αποτελεί τθν πιο αςτικοποιθμζνθ και 

αναπτυγμζνθ περιοχι τθσ Ευρϊπθσ, εντείνοντασ τισ ανιςότθτεσ με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό 

χϊρο. Θ πολυκεντρικότθτα προβάλλεται ωσ θ λφςθ που προωκεί τθν ανάπτυξθ και άλλων 

κζντρων ςτον ευρωπαϊκό χϊρο ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ιςόρροπθ και βιϊςιμθ χωρικι 

ανάπτυξθ.  

Θ πολυκεντρικότθτα κεωρείται ότι ςυνδζεται με τθν ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Ειδικότερα, όςον αφορά τθν οικονομικι διάςταςθ τθσ βιωςιμότθτασ, θ πολυκεντρικότθτα 

εκτιμάται ότι βελτιϊνει το οικονομικό κλίμα μιασ περιοχισ μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ 

οικονομικισ ανταγωνιςτικότθτασ των κζντρων τθσ που προωκείται από τθν ανάπτυξθ 

εξειδικευμζνων και ςυμπλθρωματικϊν λειτουργιϊν. Πςον αφορά τθν περιβαλλοντικι 

διάςταςθ, κεωρείται ότι διαςφαλίηει τουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ αποτρζποντασ τθν 

αςτικι διάχυςθ ςτθ μεγάλθ κλίμακα (Bailey και Turok, 2001), αφοφ προωκεί τθν ανάπτυξθ 

ςε υπάρχουςεσ πόλεισ/οικιςμοφσ. Πςον αφορά τθν κοινωνικι διάςταςθ, είναι ςυμβατι με 

τθν κοινωνικι ςυνοχι ωσ απόρροια τθσ μείωςθσ των οικονομικϊν ανιςοτιτων αλλά και τθσ 

ιςόρροπθσ προςβαςιμότθτασ ςτο χϊρο ςε υπθρεςίεσ και άλλεσ λειτουργίεσ.   
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Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ πολυκεντρικότθτασ είναι ότι αποτελεί ζννοια με διττι 

υπόςταςθ. Συνιςτά αναλυτικό εργαλείο που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθν 

εςωτερικι οργάνωςθ μιασ περιοχισ ι ενόσ αςτικοφ ςυςτιματοσ και ταυτόχρονα αποτελεί 

ςτόχο και εργαλείο πολιτικισ κακϊσ χρθςιμοποιείται για το ςχεδιαςμό τθσ χωρικισ 

ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ (Davoudi, 2003). Ζνα κφριο χαρακτθριςτικό τθσ 

πολυκεντρικότθτασ είναι ότι αποτελεί ζννοια πολυεπίπεδθ. Είναι αναγνωρίςιμθ ςε 

πολλαπλά χωρικά επίπεδα από το τοπικό ωσ το ευρωπαϊκό ανάλογα με τθν κλίμακα 

παρατιρθςθσ του αςτικοφ ςυςτιματοσ. Ζτςι, μπορεί να αναφζρεται α) ςτο επίπεδο τθσ 

πόλθσ (ι ενδοαςτικό επίπεδο), δθλαδι ςε μια ςυνεχι δομθμζνθ περιοχι, β) ςτο δια-αςτικό 

ι ενδοπεριφερειακό επίπεδο, το οποίο καλφπτει μια ευρφτερθ χωρικι ενότθτα θ οποία 

περιλαμβάνει όχι μόνο πόλεισ αλλά και ελεφκερεσ εκτάςεισ γθσ μεταξφ αυτϊν 

(χαρακτθριςτικά παραδείγματα Ρολυκεντρικϊν Αςτικϊν Ρεριοχϊν είναι θ περιοχι  

άντςταντ ςτθν Ολλανδία, θ περιοχι ινου-ουρ ςτθ Γερμανία και το Φλαμανδικό 

Διαμάντι ςτο Βζλγιο), και γ) ςτο εκνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Θ χριςθ τθσ πολυκεντρικότθτασ ωσ εργαλείο πολιτικισ για τθ χωρικι ανάπτυξθ χρειάηεται 

ιδιαίτερθ προςοχι, κακϊσ θ πολυκεντρικότθτα είναι δυνατό να λειτουργεί αντιφατικά ςτα 

διαφορετικά χωρικά επίπεδα. Για παράδειγμα, θ επίτευξθ τθσ πολυκεντρικότθτασ ςτο 

εκνικό επίπεδο μπορεί να ςυνεπάγεται μονοκεντρικότθτα ςτο περιφερειακό επίπεδο. Αλλά 

και θ ιςχυροποίθςθ των δευτερευόντων κζντρων με ςκοπό τθ λειτουργία τουσ ωσ αντίβαρο 

ςτον κφριο εκνικό πόλο αυξάνει τισ ανιςότθτεσ μεταξφ αυτϊν και των μικρότερων πόλεων. 

Εντοφτοισ, ο κίνδυνοσ αφξθςθσ των χωρικϊν ανιςοτιτων μπορεί να αμβλυνκεί εφόςον θ 

πολυκεντρικι ανάπτυξθ αποτελεί ταυτόχρονο ςτόχο για όλα τα χωρικά επίπεδα, που 

μπορεί να ζχει ωσ τελικό αποτζλεςμα τθν ιςοκατανομι των κζντρων ανάλογα με τθ 

ςθμαντικότθτά τουσ, και κατ’ επζκταςθ μια περιςςότερο ιςόρροπθ χωρικι ανάπτυξθ 

(Γεμενετηι, 2011, ς.93,103).      

Θ ετυμολογικι προζλευςθ τθσ πολυκεντρικότθτασ ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ πολλϊν κζντρων 

ςε μια περιοχι ζναντι τθσ ανάπτυξθσ που ςυγκεντρϊνεται ςε ζνα κζντρο. Κατ’ επζκταςθ, θ 

λογικι τθσ πολυκεντρικισ οργάνωςθσ ςτθρίηεται ςτθν ζννοια των κζντρων που ςυγκροτοφν 

και οργανϊνουν το οικιςτικό δίκτυο. Επομζνωσ, το περιεχόμενο των κζντρων, δθλαδι το 

μζγεκοσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται κάκε φορά αποτελεί 

κρίςιμο ςτοιχείο για τον προςδιοριςμό τθσ πολυκεντρικότθτασ. Οι διαφοροποιιςεισ του 

μεγζκουσ των κζντρων αλλά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά, όπωσ θ φπαρξθ ςπάνιων 

υπθρεςιϊν που ζχουν μεγάλθ ηϊνθ επιρροισ, ορίηουν τουσ πόλουσ του δικτφου οικιςμϊν 

και βοθκοφν ςτθν ιεράρχθςι τουσ (βλ. ςχετικά Αγγελίδθσ, 2000, ς.92).  

Σφμφωνα με τον οριςμό τθσ πολυκεντρικότθτασ (Kloosterman και Lambregts, 2001 ςς.718-

719; Kloosterman και Musterd, 2001, ς.628; ESPON, 2003, ς.15), μια περιοχι είναι 

πολυκεντρικι όταν: 
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1. αποτελείται από περιςςότερεσ από δφο πόλεισ που είναι ιςτορικά ανεξάρτθτεσ και 

βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ μεταξφ τουσ 

2. ςτερείται μιασ κυρίαρχθσ πόλθσ ςε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιςτικό ι άλλο 

επίπεδο και, αντίκετα, τείνει να αποτελείται από ζνα μικρό αρικμό από 

μεγαλφτερεσ πόλεισ που δε διαφζρουν τόςο πολφ μεταξφ τουσ με όρουσ μεγζκουσ 

ι ςυνολικισ οικονομικισ ςθμαςίασ και ζναν μεγαλφτερο αρικμό από μικρότερεσ 

πόλεισ  

3. οι πόλεισ δεν είναι μόνο χωρικά διακριτζσ, αλλά αποτελοφν επίςθσ ανεξάρτθτεσ 

διοικθτικά  οντότθτεσ 

4. οι πόλεισ ζχουν λειτουργικζσ ςχζςεισ και είναι ςυμπλθρωματικζσ μεταξφ τουσ. 

Θ αναγνϊριςθ και θ μζτρθςθ τθσ πολυκεντρικότθτασ ςε μια περιοχι βαςίηεται ςτθ 

διερεφνθςθ τριϊν διαςτάςεων: α) του μεγζκουσ των κζντρων, β) τθσ χωρικισ τουσ κζςθσ, 

και γ) τθσ ςυνδεςιμότθτασ μεταξφ των κζντρων. Οι διαςτάςεισ αυτζσ περιγράφουν τθ 

μορφολογικι και λειτουργικι πολυκεντρικότθτασ και αποτελοφν τουσ δφο βαςικοφσ τφπουσ 

πολυκεντρικότθτασ (ESPON, 2005, ςς.60-61).  

Ωσ κζντρο μπορεί να κεωρθκεί οποιαδιποτε ςυγκζντρωςθ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, με 

κυρίαρχεσ τον πλθκυςμό και τισ κζςεισ απαςχόλθςθσ. Το κζντρο μπορεί ακόμα να 

προςδιορίηεται από δείκτεσ οικονομικισ ςθμαςίασ, όπωσ είναι το ΑΕΡ, αλλά και από 

κάποια λειτουργικι εξειδίκευςθ. Θ εξειδίκευςθ των κζντρων μπορεί να βαςίηεται ςτισ 

αςτικζσ λειτουργίεσ τουσ, για παράδειγμα αν μια περιοχι λειτουργεί ωσ κζντρο αγοράσ, 

κζντρο εργαςίασ, κζντρο εφοδιαςμοφ, με τθν ζννοια τθσ κάλυψθσ των βαςικϊν αγακϊν, 

διοικθτικο-πολιτικό κζντρο ι ωσ οικιςτικόσ υποδοχζασ. Άλλθ εξειδίκευςθ μπορεί να αφορά 

ειδικότερα ςτο λειτουργικό διαχωριςμό τθσ εργαςίασ ωσ κζντρο εμπορίου, μεταφορϊν, 

χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, υπθρεςιϊν προσ παραγωγοφσ κ.ά. ι τθν εξειδίκευςθ ςε 

άλλεσ λειτουργίεσ, όπωσ ο πολιτιςμόσ ι ο τουριςμόσ. Με βάςθ το πϊσ ορίηεται κάκε φορά θ 

κεντρικότθτα χρθςιμοποιοφνται και οι ανάλογοι δείκτεσ, οι οποίοι προςδιορίηουν το 

μζγεκοσ των κζντρων και αναφζρονται ςυνικωσ ςτθ λειτουργικι πολυκεντρικότθτα.  

Θ χωρικι κζςθ, δθλαδι θ ανάλυςθ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ και τθσ κατανομισ των κζντρων 

ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι, περιγράφει με ςαφινεια τθ μορφολογικι πολυκεντρικότθτα. 

Αυτι προςδιορίηεται από το μζγεκοσ, τθν ζκταςθ, το ςυνολικό αρικμό των κζντρων και τισ 

μεταξφ τουσ αποςτάςεισ. Μια ομοιόμορφθ κατανομι όπου όλα τα κζντρα βρίςκονται ςε 

ςχετικά ίςεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ αποτελεί ςαφι ζνδειξθ για τθν φπαρξθ ενόσ 

πολυκεντρικοφ αςτικοφ ςυςτιματοσ, αντίκετα με τθ ςυγκζντρωςθ των κζντρων ςε ζνα 

μόνον τμιμα τθσ υπό μελζτθ περιοχισ. 

Θ ςυνδεςιμότθτα αναφζρεται ςτισ αλλθλεξαρτιςεισ και τισ ςχζςεισ μεταξφ των κζντρων και 

προςδιορίηει τθ λειτουργικι πολυκεντρικότθτα. Αυτζσ οι αλλθλεξαρτιςεισ κακορίηονται 

από τισ πολλαπλζσ ροζσ, φυςικζσ και άυλεσ. Οι φυςικζσ ροζσ αναφζρονται ςτισ 

μετακινιςεισ του πλθκυςμοφ για εργαςία, που αποτελεί και το πιο ςυνθκιςμζνο κριτιριο 
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μζτρθςθσ, αλλά και ςε μετακινιςεισ που οφείλονται ςε δραςτθριότθτεσ, αναψυχισ ι 

κατανάλωςθσ, ςτισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ, τισ ανταλλαγζσ πόρων και αγακϊν. Στισ άυλεσ 

ροζσ περιλαμβάνονται οι ροζσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (όπωσ οι τθλεφωνικζσ 

ςυνδιαλζξεισ ι θ θλεκτρονικι αλλθλογραφία) κακϊσ και θ ανταλλαγι ιδεϊν. Ακόμα και θ 

ςυνεργαςία, θ οποία μπορεί να είναι κεςμικι και πολιτικι, και να αφορά ςτθν 

αντιμετϊπιςθ κοινϊν προβλθμάτων και τθν ανάπτυξθ ςυνεργιϊν μεταξφ των πόλεων είναι 

ζνα κριτιριο για τθν ενδεχόμενθ αλλθλεξάρτθςθ. 

Γενικά, οι μζκοδοι μζτρθςθσ τθσ πολυκεντρικότθτασ είναι αρκετά ευζλικτοι και εξαρτϊνται 

από το χωρικό επίπεδο ςτο οποίο μελετάται θ πολυκεντρικότθτα. Για παράδειγμα οι άυλεσ 

ροζσ και θ ςυνεργαςία που προςδιορίηουν τθ ςυνδεςιμότθτα λαμβάνονται υπόψθ, 

ςυνικωσ, ςτα μεγαλφτερα χωρικά επίπεδα, όπωσ το εκνικό ι το ευρωπαϊκό. Αντίκετα, ςτα 

κατϊτερα χωρικά επίπεδα θ ςυνδεςιμότθτα προςδιορίηεται από τισ κακθμερινζσ 

μετακινιςεισ για εργαςία.  

3.2. Χωρικζσ τυπολογίεσ και κριτιρια οριοκζτθςθσ  

H μελζτθ τθσ οργάνωςθσ του χϊρου προχποκζτει τθν αναγνϊριςθ εδαφικϊν (χωρικϊν) 

ενοτιτων, οι οποίεσ εντοπίηονται και προςδιορίηονται βάςει ομοειδϊν χαρακτθριςτικϊν. Τα 

χαρακτθριςτικά αυτά ποικίλουν κακϊσ δφναται να αναφζρονται: 

α) Στθ γεωμορφολογία και τισ δομικζσ ιδιότθτεσ του χώρου. Οι δομικζσ ιδιότθτεσ 

αντιςτοιχοφν ςτα φυςικά χαρακτθριςτικά του χϊρου, τα οποία είναι ςχετικά ςτακερά ςτο 

πζραςμα του χρόνου, όπωσ οι καλφψεισ γθσ που ζχουν διαμορφωκεί από τθν ανκρϊπινθ 

παρζμβαςθ. 

β) Στισ λειτουργικζσ ιδιότθτεσ του χώρου. Αυτζσ ςχετίηονται με τθν πραγματικι χριςθ του 

φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ που μπορεί να ζχει ποικίλεσ μορφζσ παραγωγισ, 

κατανάλωςθσ, επικοινωνίασ. Οι λειτουργικζσ ιδιότθτεσ ςχετίηονται με τισ ςυγκεντρϊςεισ 

πλθκυςμοφ και παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων αλλά και τισ ροζσ που αφοροφν ςε 

μετακινιςεισ πλθκυςμοφ, εμπορευμάτων κ.ά. 

γ) Στα διοικθτικά ι πολιτικά όρια, που αντιςτοιχοφν ςτα διαφορετικά επίπεδα 

διακυβζρνθςθσ των εδαφικϊν ενοτιτων.  

Μια ςυςτθματικι και ςυγκεντρωτικι ταξινόμθςθ των τυπολογιϊν περιοχϊν που βαςίηεται 

ςτθν επιςκόπθςθ 56 υπαρχουςϊν τυπολογιϊν περιοχϊν που ζχουν γίνει από ευρωπαϊκοφσ 

και διεκνείσ φορείσ και οργανιςμοφσ ςτα πλαίςια μελετϊν ςχετικϊν με τθν Ευρωπαϊκι 

χωρικι ανάπτυξθ, δίνεται ςτθ μελζτθ ESPON Typology Compilation (ESPON, 2009). Θ μελζτθ 

καταλιγει ςε οχτϊ ομοιογενείσ τυπολογίεσ περιοχϊν: Αςτικζσ/μθτροπολιτικζσ περιοχζσ, 

Αγροτικζσ περιοχζσ, Διαςυνοριακζσ περιοχζσ, Ορεινζσ περιοχζσ, Νθςιϊτικεσ περιοχζσ, 

Ραράκτιεσ περιοχζσ, Αραιοκατοικθμζνεσ Ρεριοχζσ, Ρεριοχζσ Βιομθχανικισ Μετάβαςθσ. 
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Στον Πίνακα 1 γίνεται ομαδοποίθςθ των κριτθρίων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

ταξινόμθςθ των περιοχϊν ςε τυπολογίεσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: α) φυςικά, β) λειτουργικά, γ) 

διοικθτικά/πολιτικά κριτιρια. Οι αςτικζσ/μθτροπολιτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ ορίηονται 

κυρίωσ με λειτουργικά κριτιρια, ωσ εδαφικζσ ενότθτεσ που περιζχουν ςυγκεντρϊςεισ 

πλθκυςμοφ και δραςτθριοτιτων. Συχνά, για τθν οριοκζτθςι τουσ χρθςιμοποιείται 

ςυμπλθρωματικά και το κριτιριο των καλφψεων γθσ που αφορά ςτα φυςικά 

χαρακτθριςτικά τουσ. Οι ορεινζσ, νθςιωτικζσ και παράκτιεσ περιοχζσ ορίηονται με 

γεωγραφικά κριτιρια, ωσ εδαφικζσ ενότθτεσ που ζχουν κοινά φυςικά χαρακτθριςτικά. Για 

τισ ορεινζσ περιοχζσ τα ςυνικθ κριτιρια αφοροφν ςτο υψόμετρο ι/και τθν κλίςθ του 

εδάφουσ, οι τιμζσ των οποίων διαφζρουν ανάλογα με τθν προςζγγιςθ. Οι παράκτιεσ 

περιοχζσ οριοκετοφνται με βάςθ τθν απόςταςθ από τθν ακτογραμμι ι τθ γειτνίαςθ με τθ 

κάλαςςα. Επικουρικά χρθςιμοποιοφνται και τα κριτιρια του πλθκυςμοφ ι των 

παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων. Τα νθςιά ορίηονται βάςει του ςτατιςτικοφ οριςμοφ τθσ 

Eurostat, ςφμφωνα με τον οποίο το νθςί πρζπει να ζχει ζκταςθ τουλάχιςτον ενόσ τ.χλμ, να 

είναι τουλάχιςτον ςε απόςταςθ ενόσ χλμ. από τθ ςτεριά, να ζχει μόνιμο πλθκυςμό 

τουλάχιςτον πενιντα κατοίκων, να μθν ζχει μόνιμθ ςφνδεςθ με τθ ςτεριά και να μθ 

ςτεγάηει ευρωπαϊκι πρωτεφουςα. Οι διαςυνοριακζσ περιοχζσ ορίηονται ςυνικωσ με 

πολιτικά ι διοικθτικά κριτιρια με βάςθ τθν ζνταξι τουσ ςε κάποιο πλαίςιο διαςυνοριακισ 

ςυνεργαςίασ ι τα οριοκετθμζνα ςφνορα μεταξφ των κρατϊν και τθν απόςταςι τουσ από 

αυτά. Οι Αραιοκατοικθμζνεσ Ρεριοχζσ οριοκετοφνται βάςει του κριτθρίου τθσ 

πλθκυςμιακισ πυκνότθτασ, ενϊ πιο ςπάνια χρθςιμοποιείται και το κριτιριο του 

πλθκυςμοφ που ηει ςε απόςταςθ πενιντα χλμ. από ζνα ςυγκεκριμζνο τόπο. Για τισ Ρεριοχζσ 

Βιομθχανικισ Μετάβαςθσ χρθςιμοποιικθκε ζνα ειδικό κριτιριο που αφορά ςτθν φπαρξθ 

παλιϊν και εγκαταλελειμμζνων ορυχείων, το οποίο εντάςςεται ςτο κριτιριο των καλφψεων 

γθσ. Ωςτόςο, επειδι αυτό το κριτιριο κεωρικθκε ότι δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςθμερινζσ 

περιοχζσ βιομθχανικισ μετάβαςθσ τθσ Ευρϊπθσ, προτάκθκε μια νζα μεκοδολογία που 

χρθςιμοποιεί τα κριτιρια τθσ ςυμμετοχισ των κλάδων τθσ βιομθχανίασ ςτο ςυνολικό ΑΕΡ 

και τθσ απαςχόλθςθσ ςτθ βιομθχανία.  

Πίνακασ 1: Τυπολογίεσ περιοχϊν και κριτιρια οριοκζτθςθσ τουσ 

 Κριτιρια οριοκζτθςθσ τυπολογιϊν περιοχϊν 

 Φυςικά 
Λειτουργικά  

(Συγκεντρϊςεισ και οζσ) 

Διοικθτικά/ 

Ρολιτικά 
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Αςτικζσ/μθτροπολιτικζσ  Χ Χ Χ   

Αγροτικζσ  Χ Χ Χ Χ  

Διαςυνοριακζσ      Χ 

Ορεινζσ Χ      

Νθςιϊτικεσ Χ  Χ    

Ραράκτιεσ Χ  Χ Χ   

Αραιοκατοικθμζνεσ   Χ  Χ  

Ρεριοχζσ Βιομθχανικισ 

Μετάβαςθσ 
 Χ  Χ   

Ρθγι: επεξεργαςία των ςυγγραφζων 

Σθμειϊνεται πωσ οι οριςμοί αφοροφν τθν οριοκζτθςθ των περιοχϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και κατ’ επζκταςθ τα κριτιρια μπορεί να προςαρμόηονται ανάλογα με τθ γεωγραφικι 

κλίμακα μελζτθσ. Επίςθσ, είναι δυνατό να υπάρχει αλλθλοεπικάλυψθ των τυπολογιϊν 

περιοχϊν, με τθν ζννοια ότι μια εδαφικι ενότθτα μπορεί να εντάςςεται ςε περιςςότερεσ 

από μία κατθγορίεσ, για παράδειγμα να είναι παράκτια αςτικι περιοχι. 

Από τισ παραπάνω τυπολογίεσ περιοχϊν, αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςυνθκζςτερα για 

τθν περιγραφι τθσ οργάνωςθσ του χϊρου και εν γζνει τθ χωρικι ανάλυςθ, είναι οι 

αςτικζσ/μθτροπολιτικζσ περιοχζσ και κατ’ επζκταςθ οι αγροτικζσ περιοχζσ. Για το λόγο αυτό 

επιλζγεται να μελετθκοφν αναλυτικότερα. Ραρακάτω, ςτον Πίνακα 2, παρουςιάηονται τα 

ειδικότερα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό και τθν οριοκζτθςθ των 

αςτικϊν/μθτροπολιτικϊν περιοχϊν, τα οποία αναλφονται λεπτομερϊσ ςτθ ςυνζχεια (3.3), 

κακϊσ και αυτά που χρθςιμοποιοφνται για τθν ταξινόμθςθ των αςτικϊν/μθτροπολιτικϊν 

περιοχϊν με βάςθ το μζγεκοσ και τθ ςθμαςία τουσ για το αςτικό ςφςτθμα. Για όλα τα 

κριτιρια αναφζρεται θ κατϊτερθ εδαφικι ςτατιςτικι μονάδα ςτθν οποία αυτά 

εφαρμόηονται κάκε φορά. 
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Πίνακασ 2: Ειδικότερεσ τυπολογίεσ αςτικϊν/μθτροπολιτικϊν περιοχϊν και κριτιρια 

προςδιοριςμοφ τουσ  

Ρθγι 

Ειδικότερεσ 

τυπολογίεσ 

περιοχϊν 

Γε
ω

γρ
α

φ
ικ

ι
 

κλ
ίμ

α
κα

 

Κ
α

λφ
ψ

ει
σ 

γθ
σ 

Ρ
υ

κν
ό

τθ
τα

  

π
λθ

κ
υ

ς
μ

ο
φ

  

(κ
α

τ.
/τ

.χ
λμ

.)
 

Ρ
λθ

κ
υ

ς
μ

ό
σ 

Α
ς

τι
κζ

σ 

/ο
ικ

ο
νο

μ
ικ

ζσ
 

λε
ιτ

ο
υ

ρ
γί

εσ
 

Eurostat 

regional 

yearbook 

(2013) 

Ευρφτερεσ Αςτικζσ 

Ηϊνεσ 
LAU-2  Χ Χ 

Χ 

15% των 

απαςχολουμζνων 

μετακινείται 

κακθμερινά ςτο 

αςτικό κζντρο για 

εργαςία 

ΕΕΑ 

(2007) 

Αςτικζσ 

Μορφολογικζσ 

Ηϊνεσ  25 ha 

 

ςυνζχεια του 

αςτικοφ ιςτοφ 

(απόςταςθ 

<200μ.) 

   

Ρεριοχζσ εκτόσ 

Αςτικϊν 

Μορφολογικϊν 

Ηωνϊν  

αςυνζχεια του 

αςτικοφ ιςτοφ 
   

Eurostat 

(2004) 

πυκνοκατοικθμζνεσ 

περιοχζσ 

LAU-2 

 >500. Χ Χ 

ενδιάμεςεσ 

περιοχζσ 
 100-500   

αραιοκατοικθμζνεσ 

περιοχζσ 
 <100   

ESPON 

1.4.3 

(2007) 

Μθτροπολιτικζσ 

ΛΑΡ 

LAU-2 

με 

πυκνότθτα 

>650 

κατ./τ.χλμ. 

 

  >500.000  

Μεγάλεσ ΛΑΡ   >250.000  

Μεςαίεσ ΛΑΡ   >100.000  

Μικρζσ ΛΑΡ   <100.000  

ESPON 

1.1.1 

(2005) 

ESPON 

1.4.3 

(2007) 

MEGAs 

ΛΑΡ 

  Χ 
Λιψθ 

αποφάςεων   

Διοίκθςθ                

Μεταφορζσ                   

Γνϊςθ                       

Ρολιτιςμόσ/ 

Τουριςμόσ 

Διεκνικζσ / εκνικζσ 

ΛΑΡ 
  Χ 

Ρεριφερειακζσ/ 

τοπικζσ ΛΑΡ 
  Χ 

Ρθγι: επεξεργαςία των ςυγγραφζων 
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Στισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δφο είναι τα πρωταρχικά ποιοτικά κριτιρια που 

χρθςιμοποιοφνται για τον διαχωριςμό των αςτικϊν περιοχϊν από τισ αγροτικζσ. Το πρϊτο 

κριτιριο είναι μορφολογικό και αφορά ςτθ ςυνζχεια ι μθ του αςτικοφ ιςτοφ, βάςει τθσ 

οποίασ ορίηεται θ ςυνεχισ δομθμζνθ περιοχι. Το δεφτερο κριτιριο αφορά ζνα ελάχιςτο 

όριο πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ που αποτελεί το ‘κατϊφλι’ για τον οριςμό των αςτικϊν 

περιοχϊν. Οι τιμζσ των κριτθρίων αυτϊν διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθ χϊρα μελζτθσ. 

Άλλα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται για τον κακοριςμό των αςτικϊν περιοχϊν είναι θ 

πλθκυςμιακι πυκνότθτα και ο αςτικόσ ι οικονομικόσ τουσ ρόλοσ.   

Σε αρκετζσ τυπολογίεσ οι αςτικζσ/μθτροπολιτικζσ περιοχζσ ταυτίηονται με τισ ΛΑΡ, που 

ςυνιςτοφν ςτθν πραγματικότθτα τισ αγορζσ εργαςίασ που πολϊνονται γφρω από ζναν 

αςτικό πυρινα. Οι τυπολογίεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφν οριςμζνα κριτιρια για να 

ταξινομιςουν τισ ΛΑΡ ςτο αςτικό ςφςτθμα ανάλογα με τθ ςθμαςία τουσ, για παράδειγμα 

μθτροπολιτικζσ, μεγάλεσ, μεςαίεσ και μικρζσ ΛΑΡ ι MEGAs, διεκνικζσ/εκνικζσ και 

περιφερειακζσ/τοπικζσ ΛΑΡ. Αναφζρονται, δθλαδι, ςε μια εςωτερικι τυπολόγθςθ του 

μεγζκουσ και τθσ ςθμαςίασ των αςτικϊν περιοχϊν και όχι ςτθν ίδια τθν οριοκζτθςθ τουσ. 

Εντοφτοισ, θ τυπολόγθςθ αυτι είναι ςθμαντικι γιατί ιεραρχεί τα κζντρα του οικιςτικοφ 

δικτφου ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ ι το ρόλο τουσ και επιτρζπει τθ χριςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

πολυκεντρικότθτασ ωσ μεκοδολογικό εργαλείο ανάλυςθσ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ. 

3.3. Οριοκετιςεισ εδαφικών ενοτιτων  

Θ οριοκζτθςθ τθσ ΛΑΡ αποτελεί μια διακριτι τυπολογία κακοριςμοφ των αςτικϊν 

περιοχϊν. Θ ΛΑΡ περιλαμβάνει, εκτόσ από τον πυρινα, ζνα ςφνολο γειτονικϊν χωρικϊν 

ενοτιτων που –αν και με όρουσ πλθκυςμιακοφσ μπορεί να ζχουν αγροτικά 

χαρακτθριςτικά– αποτελοφν ςτθν ουςία τισ προαςτιακζσ περιοχζσ του πυρινα, κακϊσ ζνα 

ςθμαντικό ποςοςτό των  απαςχολουμζνων αυτϊν των περιοχϊν μετακινείται κακθμερινά 

ςτον πυρινα για εργαςία. Ο προςδιοριςμόσ των ορίων των ΛΑΡ ςε κάκε χϊρα ποικίλει ςε 

ςθμαντικό βακμό ανάλογα με τα ειδικότερα κριτιρια και τισ τιμζσ τουσ που επιλζγεται να 

χρθςιμοποιθκοφν (Antikainen, 2005). Ωςτόςο, ζνασ ενιαίοσ οριςμόσ τθσ ΛΑΡ δίνεται από 

τθν Ευρωπαϊκι Στατιςτικι Υπθρεςία (Eurostat regional yearbook, 2013), παρότι αυτι 

χρθςιμοποιεί τον όρο Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ. Σφμφωνα με τον οριςμό, θ Ευρφτερθ Αςτικι 

Ηϊνθ αποτελείται από τθν πόλθ και τθ ηϊνθ των κακθμερινϊν μετακινιςεων. Ειδικότερα, θ 

πόλθ προςδιορίηεται βάςει τθσ παρουςίασ του ‘αςτικοφ κζντρου’, το οποίο ςυνιςτά μια νζα 

χωρικι ζννοια που βαςίηεται ςτθν υψθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα των ςτοιχειωδϊν 

χωρικϊν οντοτιτων (κυψελϊν) που προκφπτουν από τον διαχωριςμό του χϊρου ςε 

κάναβο. Το αςτικό κζντρο ορίηεται από τισ ςυνεχόμενεσ χωρικά κυψζλεσ, θ κακεμία από τισ 

οποίεσ ζχει πυκνότθτα μεγαλφτερθ από χίλιουσ πεντακόςιουσ κατοίκουσ/τ.χλμ. και 

τουλάχιςτον πενιντα χιλιάδεσ κατοίκουσ. Πλεσ οι διοικθτικζσ ενότθτεσ επιπζδου LAU-2, των 

οποίων τουλάχιςτον το ιμιςυ του πλθκυςμοφ τουσ κατοικεί μζςα ςτο αςτικό κζντρο 

ορίηουν τθν πόλθ. Θ ηϊνθ των κακθμερινϊν μετακινιςεων ορίηεται από τισ διοικθτικζσ 
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ενότθτεσ επιπζδου LAU-2, από τισ οποίεσ τουλάχιςτον το 15% των απαςχολουμζνων 

εργάηεται ςτθν πόλθ. Οι LAU-2 ενότθτεσ, που περικλείονται από τισ προαναφερκείςεσ 

διοικθτικζσ ενότθτεσ επιπζδου LAU-2, αποτελοφν μζροσ τθσ ηϊνθσ των κακθμερινϊν 

μετακινιςεων ακόμα κι αν δεν πλθροφν το κριτιριο του 15%, ενϊ αυτζσ που δεν 

παρουςιάηουν χωρικι ςυνζχεια εξαιροφνται τθσ ηϊνθσ των κακθμερινϊν μετακινιςεων.  

Ζνασ άλλοσ οριςμόσ δίνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ (ΕΕΑ, 2011) για 

το διαχωριςμό των αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν. Αυτόσ χρθςιμοποιεί το μορφολογικό 

κριτιριο τθσ απόςταςθσ μεταξφ των δομθμζνων περιοχϊν. Με βάςθ αυτό οι περιοχζσ 

διακρίνονται ςε Αςτικζσ Μορφολογικζσ Ηϊνεσ και Ρεριοχζσ εκτόσ Αςτικϊν Μορφολογικϊν 

Ηωνϊν. Οι Αςτικζσ Μορφολογικζσ Ηϊνεσ ταυτίηονται με τισ δομθμζνεσ περιοχζσ που 

απζχουν λιγότερο από διακόςια μζτρα μεταξφ τουσ. Αυτζσ ςυνιςτοφν ςε πολλζσ 

προςεγγίςεισ και τυπολογίεσ οριοκζτθςθσ του πυρινα ι του αςτικοφ κζντρου τθσ ΛΑΡ. Το 

κριτιριο αυτό δεν εφαρμόηεται ςε υπάρχουςεσ διοικθτικζσ μονάδεσ, αλλά ςτισ εδαφικζσ 

ενότθτεσ των είκοςι πζντε εκταρίων. Κι αυτό γιατί μία αξιόπιςτθ και επίκαιρθ εφαρμογι του 

δεν πραγματοποιείται μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, αλλά μζςω δορυφορικισ διερεφνθςθσ 

τθσ μεταβολισ τθσ αςτικισ επιφάνειασ και των καλφψεων γθσ.  

Οι αγροτικζσ περιοχζσ ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων, ορίηονται ςε ςυνάρτθςθ με τισ 

αςτικζσ περιοχζσ. Στον ευρωπαϊκό χϊρο δεν υπάρχει κάποια ενιαία αναγνωριςμζνθ 

προςζγγιςθ προςδιοριςμοφ των αγροτικϊν περιοχϊν. Υπάρχουν αρκετζσ τυπολογίεσ και 

οριοκετιςεισ των αγροτικϊν περιοχϊν που βαςίηονται ςτθ διαβάκμιςθ του αςτικοφ-

αγροτικοφ. Τα ςυνθκζςτερα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται είναι οι καλφψεισ γθσ (αςτικόσ 

ιςτόσ, αγροτικι γθ, τεχνθτζσ ι φυςικζσ επιφάνειεσ κ.ά.), θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα και το 

μζγεκοσ του πλθκυςμοφ, οι παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (με ζμφαςθ ςτον πρωτογενι 

τομζα) και θ κζςθ, όςον αφορά κυρίωσ τθν απόςταςθ ι χρονοαπόςταςθ από τα αςτικά 

κζντρα. Σε μια πιο ςυνοπτικι κεϊρθςθ, οι αγροτικζσ περιοχζσ αναγνωρίηονται ωσ το 

υπόλοιπο των αςτικϊν περιοχϊν. Ζτςι, ωσ αγροτικζσ κεωροφνται όλεσ οι περιοχζσ που δεν 

κατατάςςονται ςτισ αςτικζσ. Θ εδαφικι ςτατιςτικι μονάδα NUTS 3, που αντιςτοιχεί ςτο 

διοικθτικό επίπεδο τθσ ςθμερινισ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, επιλζγεται για τθ γεωγραφικι 

εφαρμογι των κριτιριων, διότι ςε αυτιν είναι ςυνικωσ διακζςιμα τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

που απαιτοφνται για τον οριςμό των αγροτικϊν περιοχϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στθν 

περίπτωςθ προςδιοριςμοφ με βάςθ τθν απόςταςθ χρθςιμοποιείται θ κατϊτερθ εδαφικι 

ςτατιςτικι μονάδα επιπζδου LAU-2 (πρϊθν  NUTS 5). 

Συνοψίηοντασ, οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ προςδιοριςμοφ και οριοκζτθςθσ των 

εδαφικϊν ενοτιτων βαςίηονται ςε ςυνδυαςμοφσ διαφορετικϊν παραγόντων. Θ 

πολλαπλότθτα των κριτιριων επιτρζπει τθν επεξεργαςία και τθν καταςκευι νζων 

μεκοδολογιϊν για τθν ταξινόμθςθ και οριοκζτθςθ των διαφόρων τφπων περιοχϊν. Ωςτόςο, 

υπάρχουν οριςμζνα βαςικά κριτιρια που διατθροφνται ςε πολλζσ τυπολογίεσ, όπωσ το 

μζγεκοσ του πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθ διάκριςθ των αςτικϊν και αγροτικϊν 
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περιοχϊν, παρά το γεγονόσ ότι θ τιμι του μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τθν πθγι 

προζλευςθσ τθσ κάκε τυπολογίασ.  

Οι τυπολογίεσ των περιοχϊν αποτελοφν εργαλείο χωρικισ ανάλυςθσ και ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ διαφόρων φαινόμενων που άπτονται του χϊρου, αλλά και εργαλείο για τθν 

εφαρμογι των εκάςτοτε πολιτικϊν χωρικισ ανάπτυξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ είναι ςθμαντικό 

θ προτεινόμενθ μεκοδολογία για τον προςδιοριςμό και τθν οριοκζτθςθ των εδαφικϊν 

ενοτιτων να είναι απλι, να βαςίηεται ςε ςτοιχεία που είναι διακζςιμα και αξιόπιςτα και να 

εφαρμόηεται ςτο κατάλλθλο γεωγραφικό επίπεδο. 

Θ διαφοροποίθςθ των κριτιριων που χρθςιμοποιοφνται για τισ τυπολογίεσ των εδαφικϊν 

ενοτιτων καταδεικνφει τθν ευελιξία ςτθν επιλογι μεκόδου οριοκζτθςθσ των αςτικϊν και 

αγροτικϊν περιοχϊν. Θ εφαρμογι των κριτθρίων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

οριοκζτθςθ των αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν ςτον ευρωπαϊκό χϊρο δεν κρίνεται 

απόλυτα κατάλλθλθ για τθν οριοκζτθςθ των αντίςτοιχων περιοχϊν ςτον ελλθνικό χϊρο. Κι 

αυτό γιατί το ελλθνικό αςτικό ςφςτθμα διαφοροποιείται ςθμαντικά από τα ευρωπαϊκά 

αςτικά ςυςτιματα όςον αφορά κυρίωσ το πλθκυςμιακό μζγεκοσ των πόλεων. Ζτςι, για τον 

κακοριςμό των αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν ςτον ελλθνικό χϊρο χρειάηεται να 

προςαρμοςτοφν τα ποιοτικά και τα ποςοτικά όρια των κριτθρίων ςτα χαρακτθριςτικά του 

ελλθνικοφ αςτικοφ ςυςτιματοσ. Ακόμθ, κρίςιμο ςτοιχείο αποτελεί θ εδαφικι μονάδα ςτθν 

οποία κα εφαρμοςτοφν τα επιλεγμζνα κριτιρια. Θ μικρότερθ εδαφικι μονάδα εφαρμογισ 

του κριτθρίου επιτρζπει και τθν ακριβζςτερθ οριοκζτθςθ των περιοχϊν.  Ωςτόςο, 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιλογι τθσ εδαφικισ μονάδασ είναι θ διακεςιμότθτα των 

ςτατιςτικϊν ι άλλα ςτοιχείων.    

Θ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ταξινομεί τισ περιοχζσ ςε αςτικζσ και αγροτικζσ χρθςιμοποιϊντασ ωσ μοναδικό 

κριτιριο το πλθκυςμιακό μζγεκοσ. Βάςει τθσ απογραφισ του 2001, αναγνωρίηεται ωσ 

κατϊτερο χωρικό επίπεδο ςτο οποίο μπορεί γίνει θ διάκριςθ αςτικοφ-αγροτικοφ το 

Δθμοτικό ι Κοινοτικό Διαμζριςμα, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτο Σχζδιο Καποδίςτρια (Ν. 

2539/97). Μετά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Καλλικράτθ (Ν. 3852/2010), το Δθμοτικό 

ι Κοινοτικό Διαμζριςμα ταυτίηεται με τθ ςθμερινι Δθμοτικι ι Τοπικι Κοινότθτα. Ζτςι, 

ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011:  

 Αςτικι Περιοχι χαρακτθρίηεται κάκε Δθμοτικι ι Τοπικι Κοινότθτα τθσ οποίασ ο 

πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ ζχει 2000 κατοίκουσ και άνω.  

 Αγροτικι Περιοχι χαρακτθρίηεται κάκε Δθμοτικι ι Τοπικι Κοινότθτα τθσ οποίασ ο 

πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ ζχει λιγότερουσ από 2000 κατοίκουσ.  

Αυτι θ μεκοδολογία οριςμοφ των αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν παρουςιάηει το 

πλεονζκτθμα ότι χρθςιμοποιεί τθν κατϊτερθ εδαφικι ςτατιςτικι μονάδα τθσ Δθμοτικισ ι 

Τοπικισ Κοινότθτασ. Ωςτόςο, οι παραπάνω οριςμοί αποκλίνουν ςθμαντικά από αυτοφσ που 

υπάρχουν ςτον ευρωπαϊκό χϊρο, όςον αφορά κυρίωσ τθν ποιοτικι διάςταςθ του 
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κακοριςμοφ των αςτικϊν περιοχϊν βάςει τθσ ζννοιασ τθσ αγοράσ εργαςίασ ι τθσ ΛΑΡ. Αλλά 

και θ επιλογι του ποςοτικοφ ορίου των δφο χιλιάδων κατοίκων που αποτελεί το κατϊφλι 

για τθν οριοκζτθςθ αςτικϊν περιοχϊν παρουςιάηει κάποια μορφι «αυκαιρεςίασ».   

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ, κρίκθκε περιςςότερο κατάλλθλο να προςδιοριςτοφν 

οι αςτικζσ περιοχζσ με βάςθ τθν ζννοια των Λειτουργικϊν Αςτικϊν Ρεριοχϊν. Ζχοντασ ωσ 

αναφορά τον οριςμό που δίνεται από τθν Ευρωπαϊκι Στατιςτικι Υπθρεςία, πρζπει να 

επαναπροςδιοριςτεί ο οριςμόσ του πυρινα ι του ‘αςτικοφ κζντρου’ τθσ αςτικισ περιοχισ, 

ϊςτε αυτόσ να αντιςτοιχεί και να προςαρμόηεται ςτα ελλθνικά δεδομζνα λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθ διακεςιμότθτα και αξιοπιςτία των απαιτοφμενων ςτοιχείων.  

Στθν Ελλάδα το μορφολογικό κριτιριο για τθν οριοκζτθςθ του αςτικοφ πυρινα δίνεται 

ζμμεςα από τον ςτατιςτικό οριςμό των Ρολεοδομικϊν Συγκροτθμάτων (ΡΣ). Θ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ςε 

παλιότερθ απογραφι πλθκυςμοφ (ΕΣΥΕ, 1984: XVII) ορίηει τα  ΡΣ ωσ «...ομάδα 

ςυνεχόμενων διμων ι κοινοτιτων, που ο πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ ενόσ διμου ζχει 

πλθκυςμό 10.000 κατοίκουσ και άνω και προσ τον οποίο γειτνιάηουν, ςε απόςταςθ 

μικρότερθ των 200μ., οι κατοικίεσ του πολυπλθκζςτερου οικιςμοφ των άλλων διμων ι 

κοινοτιτων, ώςτε να κεωροφνται ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο, ωσ μία πόλθ». 

Ο οριςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιεί ζνα ςυνδυαςμό πλθκυςμιακϊν, διοικθτικϊν και 

μορφολογικϊν κριτθρίων για να προςδιορίςει πιο ςυγκεκριμζνα τθν «πόλθ». Κατ’ 

επζκταςθ, το κριτιριο τθσ ςυνζχειασ του αςτικοφ ιςτοφ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται με 

μζγιςτθ απόςταςθ τα  διακόςια μζτρα. μεταξφ των κτιρίων, και αυτό του ελάχιςτου 

πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ των  δζκα χιλιάδων κατοίκων μποροφν να κεωρθκοφν τα δφο 

απαραίτθτα κριτιρια για τον χαρακτθριςμό μιασ Δθμοτικισ Ενότθτασ (πρϊθν 

Καποδιςτριακοφ Διμου) ωσ αςτικοφ κζντρου (βλ. ςχετικά ESPON, 2006).  

 

4. Εμπειρικι εφαρμογι ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Στο τρίτο μζροσ του κεφαλαίου παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ εμπειρικισ 

εφαρμογισ ςτθν περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. Θ εμπειρικι εφαρμογι προχποκζτει 

τον προςδιοριςμό των εδαφικϊν ενοτιτων οι οποίεσ αποτελοφν τθν κατάλλθλθ χωρικι 

βάςθ αναφοράσ για τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ χωρικισ οργάνωςθσ και ανκρϊπινου 

δυναμικοφ.  

Σφμφωνα με τθ κεωρθτικι και μεκοδολογικι ανάλυςθ που προθγικθκε οι εδαφικζσ 

ενότθτεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εμπειρικι διερεφνθςθ προςδιορίηονται με βάςθ τθ 

διάκριςι τουσ ςε αςτικζσ και μθ αςτικζσ περιοχζσ και περιλαμβάνουν: α) τισ ενιαίεσ 

εδαφικζσ ενότθτεσ των Λειτουργικϊν Αςτικϊν Ρεριοχϊν, β) τισ εδαφικζσ ενότθτεσ που 

περιζχουν ςθμαντικά αςτικά κζντρα, και γ) τισ λοιπζσ εδαφικζσ ενότθτεσ με μικρά αςτικά 

κζντρα και αγροτικοφσ οικιςμοφσ.  



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

Εκτόσ από τισ τρεισ αυτζσ κατθγορίεσ εδαφικϊν ενοτιτων, θ εμπειρικι διερεφνθςθ 

χρθςιμοποιεί ωσ βάςθ αναφοράσ και τθ ςυμβατικι διαφοροποίθςθ με βάςθ τα διοικθτικά 

όρια των περιφερειακϊν ενοτιτων (NUTS3) για τισ οποίεσ υπάρχουν ςειρζσ ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων που δεν είναι ςυνικωσ διακζςιμεσ ςτισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ.  

Ρροκειμζνου να ενιςχυκεί θ ςυμβατότθτα των παρατθριςεων και ςυμπεραςμάτων 

επιχειρείται θ ςφνκεςθ των δυο βάςεων αναφοράσ με τον χαρακτθριςμό των διοικθτικϊν 

ενοτιτων ανάλογα με τθ ςχετικι παρουςία των τριϊν τφπων εδαφικϊν ενοτιτων που 

προκφπτουν με βάςθ τισ μετακινιςεισ κατοικίασ-εργαςίασ μζςα ςε κάκε Ρεριφερειακι 

Ενότθτα. 

4.1. Ο  προςδιοριςμόσ εδαφικών ενοτιτων  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ταφτιςθ των αςτικϊν περιοχϊν με τισ ΛΑΡ ι τισ Ευρφτερεσ Αςτικζσ 

Ηϊνεσ, όπωσ ονομάηονται από τθν Ευρωπαϊκι Στατιςτικι Υπθρεςία, και ςυνκζτοντασ τα 

μορφολογικά, λειτουργικά και διοικθτικά κριτιρια, όπωσ παρουςιάςτθκαν ςτθν ανάλυςθ 

που προθγικθκε προτείνεται θ παρακάτω μεκοδολογία οριοκζτθςθσ των εδαφικϊν 

ενοτιτων με βάςθ τισ μετακινιςεισ κατοικίασ-εργαςίασ. 

Θ προςζγγιςθ βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ ςτο επίπεδο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ (LAU- 2), κακϊσ 

αυτι είναι θ μικρότερθ γεωγραφικι μονάδα ςτθν οποία είναι διακζςιμα τα ςτοιχεία των 

θμεριςιων μετακινιςεων με ςκοπό τθν εργαςία. Τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται 

προζρχονται από τισ Απογραφζσ πλθκυςμοφ 2001 και 2011 τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. και είναι τα εξισ: 

α) Μόνιμοσ πλθκυςμόσ, β) Απαςχολοφμενοι κατά τόπο μόνιμθσ διαμονισ και ζνδειξθ τόπου 

εργαςίασ, γ) Απαςχολοφμενοι εκτόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ μόνιμθσ διανομισ κατά 

Δθμοτικι Ενότθτα εργαςίασ. Οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του 2011 αντιςτοιχοφν με τουσ 

(Καποδιςτριακοφσ) Διμουσ του 2001. 

Οι τφποι των εδαφικϊν ενοτιτων προκφπτουν ωσ εξισ: 

Αςτικά κζντρα: είναι οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ οι οποίεσ ζχουν εντόσ των ορίων τουσ ζναν 

τουλάχιςτον οικιςμό με ςυνεχι αςτικό ιςτό και ελάχιςτο μζγεκοσ δζκα χιλιάδεσ κατοίκουσ. 

Λειτουργικι Αςτικι Περιοχι (ΛΑΠ): είναι θ περιοχι που αποτελείται από τον Αςτικό 

Ρυρινα και τθ Ηϊνθ Κακθμερινϊν Μετακινιςεων. Στο πλαίςιο τθσ ΛΑΡ διακρίνονται: 

 Αςτικόσ Πυρινασ: είναι είτε ζνα Αςτικό Κζντρο ςφμφωνα με τον προθγοφμενο 

οριςμό είτε ζνα Πολεοδομικό υγκρότθμα ςφμφωνα με τον οριςμό των ΡΣ τθσ 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 Ηώνθ Κακθμερινών Μετακινιςεων: είναι θ περιοχι που περιλαμβάνει το ςφνολο 

εκείνων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων, από τισ οποίεσ ποςοςτό που υπερβαίνει το 15% 

των απαςχολουμζνων μεταβαίνει κακθμερινά ςτον αςτικό πυρινα για εργαςία και, 

επιπλζον, εμφανίηουν χωρικι ςυνζχεια μεταξφ τουσ και με τον αςτικό πυρινα.  
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Λοιπζσ αγροτικοφ τφπου περιοχζσ: είναι οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ οι οποίεσ δεν είναι Αςτικά 

κζντρα (δεν ζχουν εντόσ των ορίων τουσ οικιςμό με ελάχιςτο μζγεκοσ δζκα χιλιάδεσ 

κατοίκουσ) και δεν αποτελοφν μζροσ μιασ ΛΑΡ. Οι περιοχζσ αυτζσ περιζχουν μικρότερα 

αςτικά κζντρα και αγροτικοφσ οικιςμοφσ. 

Θ εφαρμογι των παραπάνω οριςμϊν και κριτθρίων οδθγεί ςτον προςδιοριςμό των 

εδαφικϊν ενοτιτων ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. Οι εδαφικζσ αυτζσ ενότθτεσ, 

δθλαδι οι ΛΑΡ, τα Αςτικά Κζντρα και οι Λοιπζσ Ρεριοχζσ τθσ περιφζρειασ, παρουςιάηονται 

ςτουσ Χάρτεσ 1 και  2 όπωσ ςυγκροτοφνται για τα ζτθ 2001 και 2011 αντίςτοιχα. 
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Χάρτθσ 1: Εδαφικζσ ενότθτεσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 2001 

 

Χάρτθσ 2: Εδαφικζσ ενότθτεσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 2011 
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Στουσ χάρτεσ παρατθροφνται τα εξισ: 

Καταγράφονται εννζα αςτικζσ περιοχζσ που χαρακτθρίηονται από τθν παρουςία Αςτικϊν 

Κζντρων και παραμζνουν οι ίδιεσ το 2001 και το 2011. Ρρόκειται για το Ρολεοδομικό 

Συγκρότθμα Κεςςαλονίκθσ και τα αςτικά κζντρα που αντιςτοιχοφν ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 

Κιλκίσ, Βζροιασ, Σερρϊν, Κατερίνθσ, Αλεξάνδρειασ, Γιαννιτςϊν, Ζδεςςασ και Νάουςασ. 

Από αυτζσ: 

Εντοπίηονται πζντε ΛΑΡ που οργανϊνονται  με πυρινα το Ρολεοδομικό Συγκρότθμα 

Κεςςαλονίκθσ και τα Αςτικά Κζντρα που αντιςτοιχοφν ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κιλκίσ, 

Βζροιασ, Σερρϊν και Κατερίνθσ. Αυτζσ οι ΛΑΡ παραμζνουν οι ίδιεσ για τα ζτθ 2001 και 2011, 

αλλά τα γεωγραφικά τουσ όρια μεταβάλλονται. Συγκεκριμζνα: ενϊ ο αρικμόσ των 

Δθμοτικϊν Ενοτιτων και θ ςυνολικι ζκταςθ τθσ Ηϊνθσ Κακθμερινισ Μετακίνθςθσ τθσ ΛΑΡ 

Κεςςαλονίκθσ ζχουν περιοριςτεί, οι Ηϊνεσ Κακθμερινισ Μετακίνθςθσ των τεςςάρων 

μικρότερων ΛΑΡ ζχουν  διευρυνκεί. 

Απομζνουν τζςςερα Αςτικά Κζντρα τα οποία δεν ςχθματίηουν ΛΑΡ και αντιςτοιχοφν ςτισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Αλεξάνδρειασ, Γιαννιτςϊν, Ζδεςςασ και Νάουςασ ςτο δυτικό και 

κεντρικό τμιμα τθσ περιφζρειασ. 

Οι μεταβολζσ που καταγράφονται ςτουσ χάρτεσ 1 και 2 αποτυπϊνονται ωσ προσ το μζγεκοσ 

του πλθκυςμοφ ςτον πίνακα 3, ο οποίοσ οργανϊνει τθν πλθροφορία των χαρτϊν ςε τρεισ 

μεγάλεσ κατθγορίεσ περιοχϊν που διακρίνονται ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ: α) τθν ΛΑΡ 

Κεςςαλονίκθσ, β) τισ υπόλοιπεσ αςτικζσ περιοχζσ τθσ περιφζρειασ που περιζχουν τισ άλλεσ 

τζςςερισ ΛΑΡ και τα τζςςερα αςτικά κζντρα και γ) τισ λοιπζσ αγροτικοφ τφπου περιοχζσ τθσ 

περιφζρειασ με τα μικρότερα αςτικά κζντρα και τουσ αγροτικοφσ οικιςμοφσ.  

Πίνακασ 3: Μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ κατά χωρικι 

ενότθτα, 2001 και 2011 

Χωρικζσ Ενότθτεσ 

Μόνιμοσ 

πλθκυςμόσ 

2001 

% 

Μόνιμοσ 

πλθκυςμόσ  

2011 

% 

ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ 982.941 52,4 991.513 52,7 

Λοιπζσ ΛΑΡ και Αςτικά Κζντρα  325.963 17,4 398.243 21,2 

Λοιπζσ αγροτικοφ τφπου περιοχζσ  565.693 30,2 490.302 26,1 

φνολο περιφζρειασ  1.874.597 100,0 1.880.058 100,0 

ΡΘΓΘ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφζσ πλθκυςμοφ 2001 και 2011. Επεξεργαςία των ςυγγραφζων. 

Θ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ θ οποία διατθρεί πάνω από το μιςό του πλθκυςμοφ τθσ περιφζρειασ, 

παρά τθ ςυρρίκνωςθ ςτθν ζκταςι τθσ το 2011 όπωσ αυτι  καταγράφεται ςτουσ χάρτεσ 1 και 
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2, αυξάνει ελαφρά το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ςτο ςφνολο, από 52,4% το 2001 ςε 52,7% το 

2011. Οι υπόλοιπεσ οκτϊ αςτικζσ περιοχζσ, δθλαδι οι τζςςερισ ΛΑΡ και τα τζςςερα 

μεμονωμζνα αςτικά κζντρα, αυξάνουν ςθμαντικά τον πλθκυςμό τουσ και το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ τουσ από 17,4% το 2001 ςε 21,2% το 2011, αφξθςθ που οφείλεται κυρίωσ ςτθ 

διεφρυνςθ τθσ Ηϊνθσ Κακθμερινϊν Μετακινιςεων των τεςςάρων ΛΑΡ. Οι υπόλοιπεσ 

αγροτικοφ τφπου περιοχζσ τθσ περιφζρειασ χάνουν ςθμαντικό μζροσ του πλθκυςμοφ τουσ, 

κακϊσ το ποςοςτό που καλφπτουν μειϊνεται από 30,2% του 2001 ςε 26,1% το 2011. 

4.2. Βακμόσ αςτικότθτασ περιφερειακών ενοτιτων 

Για τον χαρακτθριςμό του βακμοφ αςτικότθτασ των περιφερειακϊν ενοτιτων 

χρθςιμοποιοφνται οι χάρτεσ με τα όρια των διαφόρων τφπων των εδαφικϊν ενοτιτων και θ 

κατανομι του μόνιμου πλθκυςμοφ το 2001 και 2011. Τα ςτοιχεία των απογραφϊν 

πλθκυςμοφ 2001 και 2011 παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 4 όπου φαίνεται θ κατανομι του 

πλθκυςμοφ ςτισ επτά περιφερειακζσ ενότθτεσ (πρϊθν νομοφσ) τθσ περιφζρειασ κακϊσ και 

ςτισ αςτικζσ περιοχζσ, δθλαδι τισ ΛΑΡ και τα μεμονωμζνα αςτικά κζντρα. Ραρατθρείται ότι, 

ενϊ ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ αυξικθκε μόλισ κατά 0,3%, υπιρξαν 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν κατανομι του πλθκυςμοφ ανάμεςα ςτισ εδαφικζσ ενότθτεσ. 

Πίνακασ 4: Μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ κατά περιφερειακι 

ενότθτα και εδαφικζσ ενότθτεσ αςτικϊν περιοχϊν, 2001 και 2011 

Περιφερειακζσ Ενότθτεσ (ΠΕ) 

Μόνιμοσ 

πλθκυςμόσ 

2001 

% 

τθσ ΠΕ 

Μόνιμοσ 

πλθκυςμόσ 

2011 

% 

τθσ ΠΕ 

ΠΕ Θεςςαλονίκθσ 1.084.001 100,0 1.110.312 100,0 

ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ 982.941 90,7 991.513 89,3 

ΠΕ Θμακίασ 142.471 100,0 140.611 100,0 

ΛΑΡ Βζροιασ 61.209 43,0 64.901 46,2 

ΑΚ Νάουςασ, Αλεξάνδρειασ                              42.198 29,6 41.569 29,6 

ΠΕ Κιλκίσ 86.424 100,0 80.419 100,0 

ΛΑΡ Κιλκίσ 29.111 33,7 42.858 53,3 

ΠΕ Πζλλασ 143.957 100,0 139.680 100,0 

ΑΚ Ζδεςςασ, Γιαννιτςϊν 57.511 40,0 59.408 42,5 

ΠΕ Πιερίασ 126.412 100,0 126.698 100,0 

ΛΑΡ Κατερίνθσ 63.248 50,0 93.832 74,1 
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ΠΕ ερρών 194.483 100,0 176430 100,0 

ΛΑΡ Σερρϊν 72.686 37,4 95.675 54,2 

ΠΕ Χαλκιδικισ 96.849 100,0 105.908 100,0 

ΑΚ ΡΕ Χαλκιδικισ 0 0 0 0 

φνολο περιφζρειασ 1.874.597  1.880.058  

Αςτικζσ περιοχζσ περιφζρειασ 1.308.904 69,8 1.389.756 73,9 

ΡΘΓΘ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφζσ πλθκυςμοφ 2001 και 2011. Επεξεργαςία των ςυγγραφζων. 

Ραρουςιάηονται ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν αναλογία του αςτικοφ πλθκυςμοφ τόςο μεταξφ 

των περιφερειακϊν ενοτιτων όςο και μεταξφ των δυο περιόδων 2001 και 2011. Οι ΡΕ 

Κεςςαλονίκθσ και Θμακίασ ζχουν τθ μεγαλφτερθ αναλογία αςτικοφ πλθκυςμοφ (γφρω ςτο 

90% και 75% αντίςτοιχα). Οι υπόλοιπεσ περιφερειακζσ ενότθτεσ ζχουν χαμθλότερθ του 50% 

αναλογία του αςτικοφ πλθκυςμοφ το 2001, αλλά θ αναλογία αυτι αυξάνει για οριςμζνεσ 

ςθμαντικά το 2011 (θ ΡΕ Ριερίασ πλθςιάηει το 75% το 2011). 

Θ αναλογία του αςτικοφ πλθκυςμοφ ςτισ περιφερειακζσ ενότθτεσ κακϊσ και το είδοσ των 

εδαφικϊν ενοτιτων που περιζχουν (ΛΑΡ και αςτικά κζντρα) αποτελεί ζνδειξθ του βακμοφ 

τθσ «αςτικότθτασ» κάκε περιφερειακισ ενότθτασ. Ο χαρακτθριςμόσ τθσ αςτικότθτασ των 

περιφερειακϊν ενοτιτων είναι χριςιμοσ επειδι ςυνκζτει τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ των  

εδαφικϊν ενοτιτων,  επιτρζποντασ ζτςι τθν αναγωγι των αποτελεςμάτων δεικτϊν και 

αναλφςεων που ςτθρίηονται ςε ςτατιςτικά δεδομζνα διακζςιμα ςε επίπεδο περιφερειακισ 

ενότθτασ και ςτισ εδαφικζσ ενότθτεσ των μετακινιςεων κατοικίασ-εργαςίασ. Αναλυτικά, και 

με βάςθ τα ςτοιχεία των χαρτϊν και του πίνακα 4, ο χαρακτθριςμόσ του βακμοφ 

αςτικότθτασ των επτά περιφερειακϊν ενοτιτων παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 5. 

Πίνακασ 5: Αξιολόγθςθ του βακμοφ αςτικότθτασ. Χαρακτθριςμόσ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ 

ςε ΛΑΡ και αςτικά κζντρα των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (ΡΕ).  

Περιφερειακζσ  

Ενότθτεσ  

% Αςτικόσ 

πλθκυςμόσ ςτο 

ςφνολο του 

πλθκυςμοφ τθσ ΠΕ 

το 2001 

% Αςτικόσ 

πλθκυςμόσ ςτο 

ςφνολο του 

πλθκυςμοφ τθσ ΠΕ 

το 2011 

Παρατθριςεισ 

ΠΕ Θεςςαλονίκθσ 90,7 89,3 
πλιρωσ αςτικοποιθμζνθ 

περιοχι 

ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ  

Λςχυρό 

μθτροπολιτικό 

κζντρο 

Λςχυρό 

μθτροπολιτικό 

κζντρο 

ζχαςε λίγο  

(-1,4 ποςοςτιαίεσ) 
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ΠΕ Θμακίασ 72,6 75,7 
ςθμαντικά αςτικοποιθμζνθ 

περιοχι 

ΛΑΡ Βζροιασ  

Αςτικά Κζντρα Νάουςασ 

και   Αλεξάνδρειασ 

Λςχυρό αςτικό 

ςφςτθμα: ΛΑΡ και 

δφο αςτικά κζντρα 

Λςχυρό αςτικό 

ςφςτθμα: ΛΑΡ και 

δφο αςτικά κζντρα 

Μικρι αφξθςθ 

(+3,1 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

ΠΕ Κιλκίσ 33,7 53,3 
μζτρια αςτικοποιθμζνθ 

περιοχι 

ΛΑΡ Κιλκίσ Αςκενισ ΛΑΡ 
ΛΑΡ μζτριασ 

δυναμικότθτασ 

Λςχυροποιικθκε 

(+19,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

ΠΕ Πζλλασ 40,0 42,5 δυο αδφναμα αςτικά κζντρα 

Αςτικά Κζντρα Ζδεςςασ 

και Γιαννιτςϊν 

Δφο αδφναμα 

αςτικά κζντρα 

Δφο αδφναμα 

αςτικά κζντρα 

Μικρι αφξθςθ 

(+2,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

ΠΕ Πιερίασ 50,0 74,1 
ιςχυρζσ τάςεισ 

αςτικοποίθςθσ 

ΛΑΡ Κατερίνθσ 
ΛΑΡ μζτριασ 

δυναμικότθτασ 
Λςχυρι ΛΑΡ 

Λςχυροποιικθκε (+24,0 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

 ΠΕ ερρών 37,4 54,2 
μζτρια αςτικοποιθμζνθ 

περιοχι 

ΛΑΡ Σερρϊν Αςκενισ ΛΑΡ 
ΛΑΡ μζτριασ 

δυναμικότθτασ 

Λςχυροποιικθκε (+16,9 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

ΠΕ Χαλκιδικισ 0,00 0,00 
μθ-αςτικοποιθμζνθ χωρίσ 

αςτικά κζντρα 

Αςτικζσ περιοχζσ τθσ 

περιφζρειασ  
69,8 73,9 

Μικρι αφξθςθ 

(+4,1 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

Αςτικζσ περιοχζσ (εκτόσ 

τθσ ΠΕ Θεςςαλονίκθσ) 

τθσ περιφζρειασ  

41,2 51,7 
Ιςχυροποιικθκαν (+10,5 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

ΡΘΓΘ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφζσ πλθκυςμοφ 2001 και 2011. Επεξεργαςία των ςυγγραφζων. 

 

4.3. Διαφοροποιιςεισ του ανκρώπινου δυναμικοφ  

Θ υπόκεςθ εργαςίασ τθσ ζρευνασ είναι ότι τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

κα διαφοροποιοφνται ανάλογα τόςο με τισ τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ χωρικϊν ενοτιτων 

όςο και με το βακμό αςτικότθτασ κάκε περιφερειακισ ενότθτασ. Στθ ςυνζχεια 
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παρουςιάηονται δυο χαρακτθριςτικά παραδείγματα διαφοροποίθςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ με βάςθ, αφενόσ, τθν πιλοτικι εφαρμογι δεικτϊν με τα διακζςιμα ςτατιςτικά 

δεδομζνα και, αφετζρου, τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων τθσ εμπειρικισ ζρευνασ 

ςε επίπεδο χωρικϊν και περιφερειακϊν ενοτιτων.  

 

4.3.1. Πιλοτικι εφαρμογι δεικτών 

Θ πιλοτικι εφαρμογι επιλεγμζνων δεικτϊν επιτρζπει τθν εξζταςθ του ρόλου τθσ 

ςυνιςτϊςασ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ και τθ χωρικι διαφοροποίθςθ ςτο 

επίπεδο των επτά περιφερειακϊν ενοτιτων (NUTS3) τθσ περιφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ (NUTS2). Ο υπολογιςμόσ των δεικτϊν για το 2001 και 2010 επιτρζπει τον 

ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ των δεικτϊν και των υποκζςεων ςτθ διάρκεια μιασ μακράσ 

περιόδου και τθ διατφπωςθ νζων υποκζςεων και ερμθνειϊν για τον ρόλο του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ. Τα ςτοιχεία προζρχονται από τθ βάςθ δεδομζνων του 

προγράμματοσ που περιλαμβάνει κυρίωσ ςτοιχεία τθσ EUROSTAT και τθσ ΕΛΣΤΑΤ και 

ςυμπλθρωματικζσ πθγζσ και επεξεργαςίεσ όπου χρειάςτθκε. Οι δείκτεσ ορίηονται ωσ εξισ: 

Δείκτθσ ανάπτυξθσ/ευθμερίασ ΑΕΠ(ΜΑΔ). Το κατά κεφαλι Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν 

(ΑΕΡ) των περιφερειακϊν ενοτιτων δεν κα πρζπει να κεωρείται αυτόματα ζνδειξθ του 

επιπζδου ευθμερίασ κακϊσ εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ θ παραμζνουςα αξία ςτθν 

περιοχι ι θ κατανομι του ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Μια ςχετικι διόρκωςθ 

ειςάγεται με τον δείκτθ Μονάδων Αγοραςτικισ Δφναμθσ (ΜΑΔ) ο οποίοσ χρθςιμοποιείται 

για τθν κατάταξθ των περιφερειακϊν ενοτιτων. 

Δείκτθσ επίδοςθσ αγοράσ εργαςίασ ΕΑΕ. Δείκτθσ επίδοςθσ αγοράσ εργαςίασ ΕΑΕ. Θ 

κατάταξθ των περιφερειακϊν ενοτιτων ςτον Πίνακα 6 προκφπτει από τθ ςφνκεςθ δυο 

βαςικϊν δεικτϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ: (α) ο πρϊτοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθ ςυμμετοχι 

του μθ ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτο ςυνολικό πλθκυςμό με τισ χαμθλότερεσ τιμζσ του δείκτθ να 

κεωροφνται ωσ ζνδειξθ ψθλότερου επιπζδου ανάπτυξθσ και εκςυγχρονιςμοφ ενόσ τοπικοφ 

κοινωνικο-οικονομικοφ ςυςτιματοσ. (β) ο δεφτεροσ δείκτθσ αναφζρεται ςτο ποςοςτό 

ανεργίασ, δθλαδι τθ ςυμμετοχι των ανζργων ςτο ςυνολικό εργατικό δυναμικό, με τισ 

χαμθλότερεσ τιμζσ του δείκτθ να κεωροφνται ωσ ζνδειξθ ψθλότερου επιπζδου 

ανταγωνιςτικότθτασ ενόσ τοπικοφ παραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Ο ςφνκετοσ δείκτθσ επίδοςθσ 

αγοράσ εργαςίασ υπολογίηεται ωσ ο μζςοσ όροσ του ακροίςματοσ των δυο δεικτϊν μετά 

από αναγωγι των μεταβλθτϊν ςε τιμζσ μεταξφ 0 και 1 με βάςθ τθ μζκοδο min-max. 

Σφμφωνα με αυτι τθ μζκοδο από κάκε τιμι τθσ μεταβλθτισ αφαιρείται θ ελάχιςτθ τιμι και 

το αποτζλεςμα διαιρείται με τθ διαφορά τθσ ελάχιςτθσ από τθ μζγιςτθ τιμι. (UNDP, 2010). 
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Πίνακασ 6: Κατάταξθ περιφερειακϊν ενοτιτων και ςυςχζτιςθ δεικτϊν επίδοςθσ αγοράσ 

εργαςίασ και ανάπτυξθσ/ευθμερίασ 

Δείκτθσ 

Ανάπτυξθσ 

Δείκτθσ Επίδοςθσ 

Αγοράσ Εργαςίασ 

Δείκτθσ 

Ανάπτυξθσ 

Δείκτθσ Επίδοςθσ 

Αγοράσ Εργαςίασ 

2001 2010 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ                                                                                                       ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ                                                                                                       ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ                                                                                                         ΡΕΛΛΘΣ                                                                                                             

ΘΜΑΚΛΑΣ                                                                                                            ΡΕΛΛΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ                                                                                                       ΘΜΑΚΛΑΣ                                                                                                            

ΚΛΛΚΛΣ                                                                                                             ΡΛΕΛΑΣ                                                                                                            ΡΛΕΛΑΣ                                                                                                            ΡΛΕΛΑΣ                                                                                                            

ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ                                                                                                         ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ                                                                                                         ΡΕΛΛΘΣ                                                                                                             ΣΕΩΝ                                                                                                             

ΡΛΕΛΑΣ                                                                                                            ΘΜΑΚΛΑΣ                                                                                                            ΘΜΑΚΛΑΣ                                                                                                            ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ                                                                                                       

ΡΕΛΛΘΣ                                                                                                             ΣΕΩΝ                                                                                                             ΚΛΛΚΛΣ                                                                                                             ΚΛΛΚΛΣ                                                                                                             

ΣΕΩΝ                                                                                                             ΚΛΛΚΛΣ                                                                                                             ΣΕΩΝ                                                                                                             ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ                                                                                                         

 

Θ ενότθτα Κεςςαλονίκθσ διατθρεί ψθλζσ επιδόςεισ τόςο ςτθν αγορά εργαςίασ όςο και τθν 

ανάπτυξθ, θ ενότθτα Χαλκιδικισ διατθρείται ςτισ μεςαίεσ και θ ενότθτα Σερρϊν ςτισ 

χαμθλζσ επιδόςεισ.  

Διαφορετικι ςυμπεριφορά ζχουν οι υπόλοιπεσ τζςςερισ ενότθτεσ. Οι ενότθτεσ Θμακίασ και 

Κιλκίσ παρά τθν ψθλι επίδοςθ ςτθν ανάπτυξθ ζχουν πολφ χαμθλι επίδοςθ ςτθν αγορά 

εργαςίασ ενϊ το ακριβϊσ αντίκετο ςυμβαίνει ςτισ ενότθτεσ Ρζλλασ και Ριερίασ.  

Θ κατάταξθ των περιφερειακϊν ενοτιτων με βάςθ τουσ δφο δείκτεσ παρουςιάηεται ςτο 

Διάγραμμα 1. 
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Διάγραμμα 1: Επίδοςθ αγοράσ εργαςίασ ΕΑΕ και επίπεδο ανάπτυξθσ ΑΕΡ(ΜΑΔ), 2001 και 

2010 

  

Οι καλφτερεσ επιδόςεισ αγοράσ εργαςίασ, δθλαδι οι χαμθλότερεσ τιμζσ του δείκτθ lmp, 

απεικονίηονται ωσ ψθλότερεσ τιμζσ του δείκτθ ΕΑΕ, ϊςτε να αντιςτοιχοφν με τισ καλφτερεσ 

επιδόςεισ του δείκτθ ΑΕΡ(ΜΑΔ). 

ΡΘΓΘ: Thoidou, Kafkalas and Kakderi 2014 

Ππωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 1, οι περιφερειακζσ ενότθτεσ το 2001 χαρακτθρίηονται από 

το γεγονόσ ότι οι επιδόςεισ τουσ ωσ προσ τουσ δείκτεσ Αγοράσ Εργαςίασ και Ανάπτυξθσ είναι 

υψθλζσ για τθν ενότθτα Κεςςαλονίκθσ, μεςαίεσ για τθν ενότθτα Χαλκιδικισ και χαμθλζσ για 

τθν ενότθτα Σερρϊν. Οι υπόλοιπεσ τζςςερισ ενότθτεσ τθσ περιφζρειασ παρουςιάηουν 

διαφορετικι ςυμπεριφορά. Συγκεκριμζνα οι ενότθτεσ Θμακίασ και Κιλκίσ ζχουν υψθλι 

επίδοςθ ςτθν ανάπτυξθ αλλά πολφ χαμθλι επίδοςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, ενϊ το ακριβϊσ 

αντίκετο ςυμβαίνει με τισ ενότθτεσ Ρζλλασ και Ριερίασ.  

Οι αντίςτοιχεσ επιδόςεισ για το 2010 δείχνουν μια διαφοροποιθμζνθ εικόνα. Με εξαίρεςθ 

τισ ενότθτεσ Κιλκίσ και Ριερίασ που ζχουν παρόμοιεσ επιδόςεισ ςτουσ δυο δείκτεσ, οι 

υπόλοιπεσ περιφερειακζσ ενότθτεσ παρουςιάηουν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ των δυο δεικτϊν 

που φαίνεται πϊσ κινοφνται αντίςτροφα. Θ πλζον ζντονθ απόκλιςθ εμφανίηεται ςτθν 

ενότθτα Χαλκιδικισ θ οποία ζχει τθν καλφτερθ επίδοςθ ωσ προσ τον δείκτθ Ανάπτυξθσ και 

τθ χειρότερθ ωσ προσ τθν Αγορά Εργαςίασ. 

Οι κατατάξεισ αυτζσ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα χαρακτθριςτικά και οι επιδόςεισ των 

αγορϊν εργαςίασ με βάςθ τον ςφνκετο δείκτθ επίδοςθσ δεν ςυμβαδίηουν με τον δείκτθ 

ανάπτυξθσ. Οι αποκλίςεισ είναι πολλζσ και μθ ςυςτθματικζσ, γεγονόσ που υπογραμμίηει τθν 

ανεπάρκεια των μεμονωμζνων ςυμβατικϊν ι ςυνικων δεικτϊν να απεικονίςουν τθν 

αναπτυξιακι δυναμικι των περιφερειϊν. 
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4.3.2. Αξιοποίθςθ τθσ εμπειρικισ ζρευνασ  

Θ ανάλυςθ που παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια ςτθρίηεται ςτα ερωτθματολόγια που ζγιναν 

ςτθν περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. Συνολικά ζγιναν 526 ερωτθματολόγια με τυχαίο 

τρόπο ςυλλογισ μζςω τθλεφωνικισ. Ο αρικμόσ τουσ είναι επαρκισ για να εξαχκοφν 

ςυμπεράςματα για τισ χωρικζσ και περιφερειακζσ ενότθτεσ. Συγκεκριμζνα, ζγιναν 244 

ερωτθματολόγια ςτθ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ, 173 ςτισ υπόλοιπεσ ΛΑΡ και αςτικά κζντρα και 

109 ςτισ λοιπζσ περιοχζσ, με αναλογία απαντιςεων ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό του 2011 

από 2,2 ζωσ 4,3 ανά 10.000 κατοίκουσ. Επαρκισ είναι και ο αρικμόσ των ερωτθματολογίων 

ςτισ περιφερειακζσ ενότθτεσ με αρικμό που κυμαίνεται από 25 ερωτθματολόγια (ΡΕ Κιλκίσ) 

ςε 55 (ΡΕ Θμακίασ) και 266 (ΡΕ Κεςςαλονίκθσ) και με αναλογίεσ ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό 

που κυμαίνονται μεταξφ 2,2 και 4,3 ερωτθματολόγια ανά 10.000 κατοίκουσ. 

1) Κατάςταςθ απαςχόλθςθσ του ανκρώπινου δυναμικοφ 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των ερωτθματολογίων δείχνουν, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 

7, ότι το 44,9% των ερωτϊμενων είναι εργαηόμενοι, το 12,3% άνεργοι που αναηθτοφν 

εργαςία και το 42,7% δεν εργάηονται για διάφορουσ λόγουσ (είναι μακθτζσ/ςπουδαςτζσ, 

ςυνταξιοφχοι ι νοικοκυρζσ). 

Πίνακασ 7: Κατάςταςθ απαςχόλθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

  Κατάςταςθ Απαςχόλθςθσ 

Τόποσ Κατοικίασ 
Εργαηόμ

ενοι 
% Άνεργοι % 

Μθ      

ενεργοί 
% ΤΝΟΛΟ 

Χωρικζσ ενότθτεσ          

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 119 48,8 27 11,1 98 40,2 244 

Λοιπζσ ΛΑΡ και Αςτικά 

Κζντρα 
71 41,0 20 11,6 82 47,4 173 

Λοιπζσ Ρεριοχζσ 46 42,2 18 16,5 45 41,3 109 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 236 44,9 65 12,4 225 42,8 526 

Περιφερειακζσ ενότθτεσ               

Κεςςαλονίκθσ  127 47,7 31 11,7 108 40,6 266 

Θμακίασ 25 45,5 7 12,7 23 41,8 55 

Κιλκίσ 7 28,0 2 8,0 16 64,0 25 

Ρζλλασ 27 51,9 5 9,6 20 38,5 52 

Ριερίασ 15 34,1 6 13,6 23 52,3 44 
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Σερρϊν 19 39,6 6 12,5 23 47,9 48 

Χαλκιδικισ 16 44,4 8 22,2 12 33,3 36 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 236 44,9 65 12,3 225 42,7 526 

ΡΘΓΘ: Επεξεργαςία ερωτθματολογίων 

Συγκριτικά με το ςφνολο τθσ περιφζρειασ, θ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ ζχει το υψθλότερο ποςοςτό 

εργαηομζνων και τα χαμθλότερα ποςοςτά ανεργίασ και μθ ενεργοφ πλθκυςμοφ. Τα 

υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ ζχουν οι μθ αςτικζσ περιοχζσ και τα υψθλότερα ποςοςτά μθ 

ενεργοφ πλθκυςμοφ οι λοιπζσ αςτικζσ περιοχζσ. Σε επίπεδο περιφερειακϊν ενοτιτων, τα 

υψθλότερα ποςοςτά εργαηομζνων παρουςιάηονται ςτισ ΡΕ Ρζλλασ, Κεςςαλονίκθσ και 

Θμακίασ, των ανζργων ςτισ ΡΕ Χαλκιδικισ και Ριερίασ και του μθ ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτισ 

ΡΕ Κιλκίσ, Ριερίασ και Σερρϊν. Τα υψθλά ποςοςτά εργαηομζνων είναι ίςωσ ζνδειξθ μιασ πιο 

δυναμικισ ςυγκριτικά οικονομίασ των περιοχϊν αυτϊν, ενϊ τα υψθλότερα ποςοςτά 

ανεργίασ οφείλονται πικανότθτα ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ 

ςτισ κατεξοχιν τουριςτικζσ περιοχζσ τθσ περιφζρειασ, τθν Ριερία και Χαλκιδικι.  

2)  Ο ςχθματιςμόσ των αγορών εργαςίασ 

Ο ςχθματιςμόσ των αγορϊν εργαςίασ ςυνδζεται με τθν ανάλυςθ που προθγικθκε και το 

ςχθματιςμό των Λειτουργικϊν Αςτικϊν Ρεριοχϊν που αποτελοφνται από τθ Ηϊνθ 

Κακθμερινϊν Μετακινιςεων γφρω από ζναν αςτικό πυρινα (αςτικό κζντρο ι το 

Ρολεοδομικό Συγκρότθμα Κεςςαλονίκθσ). Τθ Ηϊνθ Κακθμερινϊν Μετακινιςεων εξετάηει ο 

διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ κατοικίασ-εργαςίασ που ζγινε μζςω των ερωτθματολογίων και 

αναφζρεται βζβαια μόνον ςτουσ εργαηόμενουσ. Στον πίνακα 8 παρουςιάηεται θ ςχζςθ 

κατοικίασ-εργαςίασ ςτισ χωρικζσ και περιφερειακζσ ενότθτεσ.  

Πίνακασ 8: Σχζςθ τόπου κατοικίασ-τόπου εργαςίασ  

 

Τόποσ εργαςίασ 

Τόποσ Κατοικίασ 

εντόσ τθσ 

ίδιασ 

περιοχισ 

ςε άλλθ 

περιοχι 

τθσ ΠΚΜ 

Άλλοσ* 

ΤΝΟΛΟ 

απαντιςε

ων 

 εντόσ τθσ 

ίδιασ 

περιοχισ 

Χωρικζσ ενότθτεσ   

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 103 6 2 111 92,8 

Λοιπζσ ΛΑΡ και Αςτικά 

Κζντρα 
57 3 5 65 87,7 

Λοιπζσ Ρεριοχζσ 33 7 2 42 78,6 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 193 16 9 218 88,5 
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Περιφερειακζσ ενότθτεσ 

     Κεςςαλονίκθσ  112 3 3 118 94,9 

Θμακίασ 22 1   23 95,7 

Κιλκίσ 5     5 100,0 

Ρζλλασ 24 1 1 26 92,3 

Ριερίασ 12   2 14 85,7 

Σερρϊν 17   1 18 94,4 

Χαλκιδικισ 14     14 100,0 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 206 12 7 218 94,5 

* Ο τόποσ εργαςίασ αναφζρεται ωσ «άλλοσ» όταν δεν προςδιορίηεται χωρικά (εργαςία ςτισ 

μεταφορζσ, εκτόσ νομοφ, ςτθν επαρχία ι ςτο εξωτερικό).  

Ο πίνακασ δείχνει ότι ςχεδόν όλεσ οι μετακινιςεισ για εργαςία που καταγράφθκαν με τα 

ερωτθματολόγια γίνονται εντόσ τθσ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ (92,8%) αλλά και ςτο εςωτερικό των 

άλλων δφο χωρικϊν ενοτιτων, αν και ςε μικρότερεσ αναλογίεσ. Σε επίπεδο περιφερειακισ 

ενότθτασ φαίνεται ότι ςε όλεσ το ςφνολο ςχεδόν των μετακινιςεων γίνεται ςτο εςωτερικό 

τουσ. Μικρζσ διαφορζσ εμφανίηονται λόγω των μθ προςδιοριςμζνων μετακινιςεων και 

μόνον ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ μεταξφ των κοντινϊν ΡΕ. 

Ο επόμενοσ πίνακασ 9 δείχνει τον προθγοφμενο τόπο εργαςίασ και ςτθν ερϊτθςθ αυτι 

απάντθςαν όλοι οι ερωτϊμενοι, ανεξάρτθτα από τθ ςθμερινι τουσ κατάςταςθ εργαςίασ 

είτε είναι εργαηόμενοι, άνεργοι ι ςυνταξιοφχοι. Ζτςι, οι απαντιςεισ ωσ προσ τον τόπο τθσ 

προθγοφμενθσ εργαςίασ είναι ςθμαντικά περιςςότερεσ από αυτζσ για το ςθμερινό τόπο 

εργαςίασ. 

Πίνακασ 9: Τόποσ προθγοφμενθσ εργαςίασ 
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Χωρικζσ ενότθτεσ  

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 116 5 5 4 4 134 86,6 

Λοιπζσ ΛΑΡ και Αςτικά 

Κζντρα 
66 13 2 8 5 94 70,2 
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Λοιπζσ Ρεριοχζσ 38 18 3   3 62 61,3 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 220 36 10 12 12 290 75,9 

Περιφερειακζσ ενότθτεσ  

Κεςςαλονίκθσ  127 5 6 4 4 146 87,0 

Θμακίασ 21 5   2   28 75,0 

Κιλκίσ 12 2       14 85,7 

Ρζλλασ 20 2 1   2 25 80,0 

Ριερίασ 20 3   4 1 28 71,4 

Σερρϊν 22 2 3 2   29 75,9 

Χαλκιδικισ 15 4     1 20 75,0 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 237 23 10 12 8 290 81,7 

* Αλλοφ ςτθν Ελλάδα ι/και δεν προςδιορίηεται θ χωρικι ενότθτα εντόσ τθσ περιφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Στθν πλειονότθτά τουσ, οι προθγοφμενοι τόποι εργαςίασ είναι ςτισ ίδιεσ χωρικζσ ενότθτεσ 

με τουσ ςθμερινοφσ τόπουσ κατοικίασ, αν και με χαμθλότερα ποςοςτά: ςτθ ΛΑΡ 

Κεςςαλονίκθσ κατά 86,6%, ςτισ λοιπζσ αςτικζσ περιοχζσ κατά 70,2% και ςτισ μθ αςτικζσ 

περιοχζσ κατά 61,3%. Θ ςχζςθ αυτι επιβεβαιϊνει τθ ςχετικι ςτακερότθτα των Ηωνϊν 

Κακθμερινϊν Μετακινιςεων και για τθν τωρινι και για τθν προθγοφμενθ εργαςία. Ριο 

ςτακερι από τθν άποψθ αυτι εμφανίηεται θ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ με μικρι διαφορά (μόνον 

6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ), γεγονόσ που ςθμαίνει ότι προθγοφμενθ και ςθμερινι εργαςία 

ζχουν αναηθτθκεί ςτο εςωτερικό τθσ Ρ ι αλλιϊσ ότι δεν υπάρχει ςθμαντικό ρεφμα 

μετακίνθςθσ ςε αναηιτθςθ εργαςίασ εκτόσ τθσ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ. Αντίκετα, οι διαφορζσ 

του τόπου προθγοφμενθσ και ςθμερινισ εργαςίασ είναι αρκετά μεγαλφτερεσ ςτισ δφο άλλεσ 

χωρικζσ ενότθτεσ, γεγονόσ που δείχνει ότι εκεί θ κινθτικότθτα εργαςίασ από άλλεσ περιοχζσ 

είναι λίγο μεγαλφτερθ.  

Αν επικεντρωκοφμε ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ προθγοφμενθ εργαςία δεν ιταν ςτθν ίδια 

περιοχι αλλά αλλοφ ςε άλλθ χωρικι ενότθτα, ςτθν Ακινα ι ςτο εξωτερικό ζχουμε κάποια 

ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα.  Ραρά το μικρό αρικμό απαντιςεων ςε ςχζςθ με το ςφνολο, 

το πολφ ενδιαφζρον δεδομζνο του πίνακα είναι ότι θ προθγοφμενθ εργαςία ςτισ λοιπζσ 

αγροτικοφ τφπου περιοχζσ περιζχει ζνα ςθμαντικό ποςοςτό που μετακινικθκε προσ αυτζσ 

από τισ δφο άλλεσ χωρικζσ ενότθτεσ, τθ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ και τισ λοιπζσ ΛΑΡ και αςτικά 

κζντρα. Στθν ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ, ο τόποσ προθγοφμενθσ εργαςίασ ιταν εξίςου ςε άλλθ 

χωρικι ενότθτα τθσ περιφζρειασ, ςτθν Ακινα, ςτο εξωτερικό αλλά και ςτθν υπόλοιπθ 

Ελλάδα. Στισ λοιπζσ ΛΑΡ και αςτικά κζντρα, υπεριςχφει ο τόποσ εργαςίασ ςε άλλθ χωρικι 
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ενότθτα και ςτο εξωτερικό. Οι παραπάνω παρατθριςεισ επιτρζπουν να διατυπϊςουμε τθν 

υπόκεςθ (με το ςοβαρό μειονζκτθμα του μικροφ αρικμοφ των παρατθριςεων) ότι θ 

Κεςςαλονίκθ ζχει προςελκφςει εργαηομζνουσ από διάφορεσ περιοχζσ, είναι δθλαδι 

«πολυςυλλεκτικι», και ότι υπάρχει ζνα μικρό ρεφμα αφενόσ από τθν Ακινα προσ τισ λοιπζσ 

αγροτικοφ τφπου περιοχζσ και αφετζρου από το εξωτερικό προσ τισ λοιπζσ αςτικζσ περιοχζσ 

τθσ περιφζρειασ. 

Σε επίπεδο περιφερειακϊν ενοτιτων, ο προθγοφμενοσ τόποσ εργαςίασ είναι ςτο εςωτερικό 

τθσ ίδιασ περιφερειακισ ενότθτασ, με ποςοςτά που κυμαίνονται από 71% ζωσ και 87%. Τα 

υψθλότερα εμφανίηονται ςτισ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ και Κιλκίσ και τα χαμθλότερα ςτισ ΡΕ 

Ριερίασ, Θμακίασ και Χαλκιδικισ. Μικροί αρικμοί εργαηομζνων ςε όλεσ τισ ΡΕ ζχουν 

προθγοφμενο τόπο εργαςίασ ςτθν ΡΕ Κεςςαλονίκθσ, ενϊ μικροφσ αρικμοφσ προθγοφμενθσ 

εργαςίασ ςε άλλεσ ΡΕ ζχουν οι ΡΕ Κεςςαλονίκθσ και Θμακίασ. Αρκετζσ περιπτϊςεισ 

προθγοφμενθσ εργαςίασ «αλλοφ ςτθν Ελλάδα» εμφανίηονται ςτθν ΡΕ Κεςςαλονίκθσ αλλά 

και ςτισ ΡΕ Ριερίασ, Σερρϊν και Ρζλλασ. Τθρουμζνων των αναλογιϊν (των μικρϊν 

αρικμϊν), μποροφμε να κάνουμε τθν υπόκεςθ ότι είναι, όλεσ αυτζσ, περιοχζσ που 

προςελκφουν εργαηόμενουσ και από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ. 

3) Βαςικά χαρακτθριςτικά του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ  

Χαρακτθριςτικά ωσ προσ το φφλο  

Θ αναλογία ανδρϊν-γυναικϊν ςτο ςφνολο των ερωτθματολογίων, ενϊ ςτον πραγματικό 

πλθκυςμό θ αναλογία προςεγγίηει το 50% με υπερίςχυςθ των γυναικϊν, ςτο δείγμα που 

ςυλλζξαμε θ αναλογία είναι περίπου 2 προσ 3 (34% προσ 66%). Αυτό είναι αποτζλεςμα τθσ 

τυχαίασ επιλογισ του δείγματοσ και τθσ μεκόδου ςυλλογισ του (του ςυνδυαςμοφ τθσ ϊρασ 

και του τόπου – ςτθν κατοικία – που πικανόν απζκλειε άνδρεσ εργαηόμενουσ). Θ κατανομι 

τθσ αναλογίασ ανδρϊν-γυναικϊν μεταξφ τόςο των χωρικϊν όςο και των περιφερειακϊν 

ενοτιτων δεν εμφανίηει ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ. 

Χαρακτθριςτικά ωσ προσ τθν θλικία 

Ο πίνακασ 10 δείχνει τθν κατανομι του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ ςε τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ 

θλικιϊν: ζωσ 39 ετϊν, 40-64 ετϊν και άνω των 65 ετϊν. Στο ςφνολο τθσ περιφζρειασ το 

29,8% του πλθκυςμοφ ανικει ςτισ θλικίεσ ζωσ 39 ετϊν, το 60,5% ςτισ θλικίεσ 40-64 ετϊν και 

το 9,7% ςτισ θλικίεσ άνω των 65 ετϊν. Οι διαφορζσ μεταξφ των χωρικϊν ενοτιτων δεν είναι 

μεγάλεσ (δεν ξεπερνοφν τισ 2,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ). Ελαφρά υψθλότερα ποςοςτά 

ςυγκριτικά με το μζςο όρο τθσ περιφζρειασ ςυγκεντρϊνονται ωσ εξισ: των νζων θλικιϊν 

ζωσ 39 ετϊν ςτισ λοιπζσ αγροτικοφ τφπου περιοχζσ (32,1%), των μεςαίων θλικιϊν 40-65 

ετϊν ςτισ λοιπζσ ΛΑΡ και αςτικά κζντρα τθσ περιφζρειασ (61,8%) και των θλικιωμζνων άνω 

των 65 ετϊν ςτθ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ (11,5%). Είναι ζνα φαινόμενο που κα περίμενε κανείσ 

να είναι αντίςτροφο, οι νεαρότερεσ θλικίεσ ςτα αςτικά κζντρα και οι μεγαλφτερεσ ςτισ 

αγροτικοφ τφπου περιοχζσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ίςωσ είναι λογικό οι «ςυνταξιοφχοι» να 
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επιλζγουν κατοικία ςτθ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ για διάφορουσ λόγουσ (π.χ. άνεςθ ςτισ 

εξυπθρετιςεισ, καλφτερο ςφςτθμα υγείασ).  

 

Πίνακασ 10: Κατανομι του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ κατά ομάδα θλικιϊν  

 

ζωσ 
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ετών 
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ΤΝΟΛ
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Χωρικζσ ενότθτεσ  

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 71 29,1 145 59,4 28 11,5 244 

Λοιπζσ ΛΑΡ και Αςτικά 

Κζντρα 
51 29,5 107 61,8 15 8,7 173 

Λοιπζσ Ρεριοχζσ 35 32,1 66 60,6 8 7,3 109 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 157 29,8 318 60,5 51 9,7 526 

Περιφερειακζσ ενότθτεσ  

Κεςςαλονίκθσ  74 27,8 164 61,7 28 10,5 266 

Θμακίασ 13 23,6 40 72,7 2 3,6 55 

Κιλκίσ 5 20,0 16 64,0 4 16,0 25 

Ρζλλασ 17 32,7 30 57,7 5 9,6 52 

Ριερίασ 17 38,6 19 43,2 8 18,2 44 

Σερρϊν 17 35,4 27 56,3 4 8,3 48 

Χαλκιδικισ 14 38,9 22 61,1   0,0 36 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 157 29,8 318 60,5 51 9,7 526 

 

Μικρζσ διαφορζσ παρουςιάηονται και ςε επίπεδο περιφερειακϊν ενοτιτων. Τα υψθλότερα 

ποςοςτά ςυγκριτικά με το μζςο όρο τθσ περιφζρειασ των νζων θλικιϊν ζωσ 39 ετϊν 

εμφανίηονται ςτισ ΡΕ Χαλκιδικισ, Ριερίασ, Σερρϊν και Ρζλλασ, των μεςαίων θλικιϊν ζωσ 39 

ετϊν ςτισ ΡΕ Θμακίασ και Κιλκίσ και των θλικιωμζνων άνω των 65 ετϊν ςτισ ΡΕ Ριερίασ και 

Κιλκίσ.  

Χαρακτθριςτικά ωσ προσ το επίπεδο εκπαίδευςθσ 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

Ο πίνακασ 11 δείχνει το επίπεδο εκπαίδευςθσ του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ ςε τρεισ μεγάλεσ 

ομάδεσ: τουσ αποφοίτουσ τριτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ . 

Στο ςφνολο τθσ περιφζρειασ το 44,1% του πλθκυςμοφ είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, το 40,7% δευτεροβάκμιασ και το 15,2% πρωτοβάκμιασ.  

Το επίπεδο εκπαίδευςθσ διαφοροποιείται ςθμαντικά μεταξφ των χωρικϊν ενοτιτων. Θ ΛΑΡ 

Κεςςαλονίκθσ ςυγκεντρϊνει το υψθλότερο ποςοςτό αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(51,6% - πάνω από μιςό των ερωτθκζντων 7,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ πάνω από το μζςο όρο 

τθσ περιφζρειασ). Οι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ δεν παρουςιάηουν 

ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των χωρικϊν ενοτιτων (οι διαφορζσ τουσ από το μζςο όρο 

δεν ξεπερνοφν τθν 1 ποςοςτιαία μονάδα). Αντίκετα, οι απόφοιτοι πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ζχουν υψθλά ποςοςτά αποφοίτων ςτισ λοιπζσ αγροτικοφ τφπου περιοχζσ 

(24,8% - 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ πάνω από το μζςο όρο τθσ περιφζρειασ) και ςτισ λοιπζσ 

ΛΑΡ και αςτικά κζντρα (20,2% - 5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ πάνω από το μζςο όρο τθσ 

περιφζρειασ).  

Πίνακασ 11: Κατανομι του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ 
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Χωρικζσ ενότθτεσ 
 

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 126 51,6 100 41,0 18 7,4 244 

Λοιπζσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ 69 39,9 69 39,9 35 20,2 173 

Λοιπζσ Ρεριοχζσ 37 33,9 45 41,3 27 24,8 109 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 232 44,1 214 40,7 80 15,2 526 

Περιφερειακζσ ενότθτεσ  

Κεςςαλονίκθσ  138 51,9 103 38,7 25 9,4 266 

Θμακίασ 22 40,0 22 40,0 11 20,0 55 

Κιλκίσ 8 32,0 11 44,0 6 24,0 25 

Ρζλλασ 20 38,5 22 42,3 10 19,2 52 

Ριερίασ 10 22,7 21 47,7 13 29,5 44 

Σερρϊν 22 45,8 17 35,4 9 18,8 48 

Χαλκιδικισ 12 33,3 18 50,0 6 16,7 36 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 232 44,1 214 40,7 80 15,2 526 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

 

Το επίπεδο εκπαίδευςθσ μεταξφ των περιφερειακϊν ενοτιτων ζχει ωσ εξισ: Θ ΡΕ 

Κεςςαλονίκθσ ακολουκεί τα χαρακτθριςτικά τθσ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ και ζχει το υψθλότερο 

ποςοςτό αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (51,9%). Πλεσ οι υπόλοιπεσ ΡΕ 

παρουςιάηουν αυξθμζνα ποςοςτά αποφοίτων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυγκριτικά με 

το μζςο όρο τθσ περιφζρειασ. Το φαινόμενο αυτό είναι πολφ πιο ζντονο ςτισ ΡΕ Ριερίασ 

(29,5% - 14,3  ποςοςτιαίεσ μονάδεσ πάνω από το μζςο όρο τθσ περιφζρειασ) και Κιλκίσ (24% 

- ςχεδόν 9 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ πάνω από το μζςο όρο τθσ περιφζρειασ). Οι διαφορζσ από 

το μζςο όρο είναι μικρότερεσ ςτισ ΡΕ Θμακίασ, Ρζλλασ και Σερρϊν και ελάχιςτεσ ςτθν ΡΕ 

Χαλκιδικισ. Τα υψθλότερα ποςοςτά αποφοίτων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

εμφανίηονται ςτισ ΡΕ Χαλκιδικισ, Ριερίασ και Κιλκίσ. Ρρόκειται για τισ ΡΕ που ζχουν και τα 

χαμθλότερα ποςοςτά αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Χαρακτθριςτικά ωσ προσ τον τόπο προθγοφμενθσ κατοικίασ 

Ο πίνακασ 12 δείχνει τθ γεωγραφικι κινθτικότθτα και καταγράφοντασ τον τόπο 

προθγοφμενθσ κατοικίασ με τθ διάκριςθ εάν ιταν ςτθν ίδια περιοχι με τθ ςθμερινι 

κατοικία, ςε άλλθ περιοχι ςτθν Κεντρικι Μακεδονία, ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.1 

Πίνακασ 12: Κατανομι του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ κατά τόπο προθγοφμενθσ κατοικίασ 
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Χωρικζσ ενότθτεσ  

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 4 2,9 18 13,2 70 51,5 44 32,4 136 

Λοιπζσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ 3 2,9 29 28,4 40 39,2 30 29,4 102 

                                                      

1 Στθ ςχετικι ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου ερϊτθςθ καταγράφθκαν όλοι οι προθγοφμενοι τόποι κατοικίασ. Θ 

ταξινόμθςθ των απαντιςεων ζγινε με τισ εξισ παραδοχζσ: 

 ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΥΗ = όηαλ αλαθέξεηαη κόλνλ ε πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο θαηνηθίαο κε όπνηα ηαμηλόκεζε έρεη 

ν πίλαθαο 1 ή 2 (είηε λνκόο είηε ΛΑΠ θ.ά.) 

 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = όηαλ αλαθέξνληαη κόλνλ νηθηζκνί ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (αθόκα  

θαη αλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νηθηζκνί ηεο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΥΗ) 

 ΕΛΛΑΔΑ = όηαλ αλαθέξνληαη κόλνλ νηθηζκνί ηεο Ειιάδαο (αθόκα  θαη αλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νηθηζκνί ηεο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

 ΕΞΧΣΕΡΙΚΟ = όηαλ αλαθέξνληαη νηθηζκνί θαη ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ (αθόκα  θαη αλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νηθηζκνί ηεο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο ΕΛΛΑΔΑ) 

 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

Λοιπζσ Ρεριοχζσ - - 33 45,8 23 31,9 16 22,2 72 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 7 2,3 80 25,8 133 42,9 90 29,0 310 

Περιφερειακζσ ενότθτεσ  

Κεςςαλονίκθσ  7 4,7 18 12,0 75 50,0 50 33,3 150 

Θμακίασ 1 3,0 9 27,3 16 48,5 7 21,2 33 

Κιλκίσ     10 55,6 4 22,2 4 22,2 18 

Ρζλλασ 1 3,1 11 34,4 10 31,3 10 31,3 32 

Ριερίασ     7 28,0 10 40,0 8 32,0 25 

Σερρϊν     10 33,3 11 36,7 9 30,0 30 

Χαλκιδικισ     14 63,6 6 27,3 2 9,1 22 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 9 2,9 79 25,5 132 42,6 90 29,0 310 

 

Στο ςφνολο τθσ περιφζρειασ, θ προθγοφμενθ κατοικία ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ (42,9%) 

ιταν κάπου αλλοφ ςτθν Ελλάδα εκτόσ τθσ περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Επίςθσ, θ 

προθγουμζνθ κατοικία ςπάνια ιταν ςτθν ίδια περιοχι (2,3%). Οι ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ 

που ςυμβαίνει αυτό είναι ςτισ αςτικζσ γενικά περιοχζσ και δεν εμφανίηεται καμία 

περίπτωςθ ςτισ αγροτικοφ τφπου περιοχζσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι αν και όταν 

μετακινθκοφν από τισ αυτζσ δεν κα επιλζξουν μια ίδιου τφπου περιοχι αλλά κα 

κατευκυνκοφν ςε αςτικζσ περιοχζσ. Στθν ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ ςυγκριτικά με τθν περιφζρεια 

υψθλά ποςοςτά είχαν προθγοφμενθ κατοικία κάπου αλλοφ ςτθν Ελλάδα (πάνω από τισ 

μιςζσ περιπτϊςεισ) και ςτο εξωτερικό, ενϊ πολφ περιοριςμζνοσ αρικμόσ είχε προθγοφμενθ 

κατοικία μόνον ςτθν Κεντρικι Μακεδονία (12,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ κάτω από το μζςο 

όρο τθσ περιφζρειασ). Συγκριτικά, επίςθσ, ςτισ λοιπζσ ΛΑΡ και αςτικά κζντρα υπεριςχφουν 

ελαφρά τα ποςοςτά αυτϊν που είχαν προθγοφμενθ κατοικία μόνον ςτθν Κεντρικι 

Μακεδονία, είναι ελαφρά μικρότερα τα ποςοςτά αυτϊν που είχαν προθγοφμενθ κατοικία  

κάπου αλλοφ ςτθν Ελλάδα και είναι κοντά ςτο μζςο όρο τα αντίςτοιχα του εξωτερικοφ. 

Τζλοσ, ςτισ αγροτικοφ τφπου περιοχζσ είναι πολφ ςθμαντικά τα ποςοςτά αυτϊν που είχαν 

κατοικία κάπου αλλοφ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία (20 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ πάνω από το 

μζςο όρο τθσ περιφζρειασ), και είναι χαμθλά τα αντίςτοιχα για το εξωτερικό και ιδίωσ για 

τθν Ελλάδα (11 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ κάτω από το μζςο όρο τθσ περιφζρειασ).  

Συνοψίηοντασ, κα μποροφςαμε να κάνουμε τθν υπόκεςθ ότι θ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ 

προςελκφει κατοίκουσ από όλθ τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, οι αγροτικοφ τφπου περιοχζσ 

δζχονται κατοίκουσ κυρίωσ από άλλεσ περιοχζσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και οι λοιπζσ 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

ΛΑΡ και αςτικά κζντρα αποτελοφν μια ενδιάμεςθ περίπτωςθ πιο κοντά ςτα χαρακτθριςτικά 

των αγροτικοφ τφπου περιοχϊν. 

Σε επίπεδο Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, θ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ ζχει παρόμοια χαρακτθριςτικά με 

τθν ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ (υψθλά ποςοςτά προθγοφμενθσ κατοικίασ ςε Ελλάδα και 

εξωτερικό) κυρίωσ λόγω του ότι θ ΛΑΡ καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ΡΕ. Συγκριτικά 

όμωσ με άλλεσ περιοχζσ, και παρά το ότι τα ποςοςτά είναι γενικά χαμθλά, θ ΡΕ 

Κεςςαλονίκθσ ζχει υψθλά ποςοςτά προθγοφμενθσ κατοικίασ ςτθν ίδια περιοχι (και 

ςυγκριτικά με το εςωτερικό τθσ ΛΑΡ βλ. προθγοφμενο πίνακα), γεγονόσ που ςθμαίνει ότι θ 

ΛΑΡ προςελκφει κατοίκουσ και από τισ μθ αςτικζσ περιοχζσ τθσ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ.  

Χαμθλά ποςοςτά προθγοφμενθσ κατοικίασ ςτθν ίδια περιοχι ζχει θ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ, 

κυρίωσ λόγω του ότι θ αςτικι περιοχι, θ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ 

τθσ ΡΕ. Σε αυτό οφείλεται και το ότι θ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ ζχει παρόμοια χαρακτθριςτικά με 

τθν ΛΑΡ (υψθλά ποςοςτά προθγοφμενθσ κατοικίασ ςε Ελλάδα και εξωτερικό).  

Ράρα πολφ υψθλά ποςοςτά προθγοφμενθσ κατοικίασ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία ζχει θ ΡΕ 

Χαλκιδικισ, περιοχι που χαρακτθρίηεται ολόκλθρθ ωσ μθ αςτικι λόγω του ότι δεν περιζχει 

αςτικζσ περιοχζσ (καμία ΔΕ με αςτικό κζντρο αν των 10.000 κατοίκων). Είδαμε πριν ότι 

αυτά τα υψθλά ποςοςτά χαρακτθρίηουν τισ μθ αςτικζσ περιοχζσ (επιβεβαιϊνεται ζτςι και ο 

χαρακτιρασ τθσ ΔΕ ωσ κακαρά μθ αςτικι περιοχι).  

Ραρόμοια εικόνα παρουςιάηει και θ ΡΕ Κιλκίσ που ζχει εξίςου πολφ υψθλά ποςοςτά 

προθγοφμενθσ κατοικίασ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία και ςθμαντικά μικρότερα, όπωσ και θ 

ΡΕ Χαλκιδικισ, αλλοφ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  Ραρά τθν ενίςχυςθ του μεγζκουσ τθσ 

ΛΑΡ Κιλκίσ, φαίνεται ότι υπεριςχφει το γεγονόσ ότι θ ΡΕ Κιλκίσ ζχει χαρακτθριςτικά μθ 

αςτικϊν περιοχϊν. 

Θ ΡΕ Ρζλλασ πλθςιάηει ςε αυτό το πρότυπο λόγω του ότι ζχει ςθμαντικι απουςία 

προθγοφμενθσ κατοικίασ από αλλοφ ςτθν Ελλάδα αλλά ζχει ελαφρά υψθλότερα ποςοςτά 

προθγοφμενθσ κατοικίασ ςτο εξωτερικό και όχι τόςο υψθλά ποςοςτά προθγοφμενθσ 

κατοικίασ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία όπωσ οι ΡΕ Χαλκιδικισ και Κιλκίσ. 

Οι ΡΕ Ριερίασ και Σερρϊν βρίςκονται γενικά ςε μια ενδιάμεςθ κζςθ κακϊσ δεν 

διαφοροποιοφνται ςθμαντικά από το μζςο όρο τθσ περιφζρειασ. 

Τζλοσ, θ ΡΕ Θμακίασ είναι λίγο διαφορετικι επειδι παρουςιάηει υψθλά ποςοςτά 

προθγοφμενθσ κατοικίασ κάπου αλλοφ ςτθν Ελλάδα (όςο ςχεδόν και θ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ 

αλλά ζχει ελαφρά υψθλότερα από το μζςο όρο ποςοςτά προθγοφμενθσ κατοικίασ ςτθν 

Κεντρικι Μακεδονία)  και παρουςιάηει επίςθσ πολφ χαμθλότερα ποςοςτά προθγοφμενθσ 

κατοικίασ ςτο εξωτερικό.  

Τζλοσ, θ ΡΕ Θμακίασ και θ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ είναι οι μόνεσ που προςελκφουν κατοίκουσ 

από κάπου αλλοφ ςτθν Ελλάδα. 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

 

4) Βαςικά χαρακτθριςτικά των εργαηομζνων  

Χαρακτθριςτικά ωσ προσ το φφλο  

Για τθν άνιςθ κατανομι των ανδρϊν-γυναικϊν ςτο δείγμα των ερωτθκζντων ζγιναν 

παρατθριςεισ ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο για το ςυνολικό πλθκυςμό του δείγματοσ. Θ ίδια 

ανιςότθτα παρουςιάηεται και ςτουσ εργαηόμενουσ, αν και ο αρικμόσ των εργαηομζνων 

ανδρϊν είναι ελαφρά υψθλότεροσ από των εργαηομζνων γυναικϊν ςε ςφγκριςθ με τον 

ςυνολικό πλθκυςμό (θ αναλογία εργαηομζνων ανδρϊν-γυναικϊν είναι 37,7%-62,3% ζναντι 

34,2%-65,8% ςτο ςυνολικό πλθκυςμό). Συμβαίνει όμωσ και ζνα πολφ ενδιαφζρον 

φαινόμενο ωσ προσ το πϊσ διαφοροποιείται θ αναλογία αυτι ανάλογα με τθ χωρικι 

ενότθτα. Στθ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ είναι ςυγκριτικά πολφ υψθλότερθ θ αναλογία 

εργαηόμενων γυναικϊν από ότι ςτο ςφνολο, ενϊ ςτισ λοιπζσ ΛΑΡ και αςτικά κζντρα, όπωσ 

ακόμα περιςςότερο ςτισ λοιπζσ αγροτικοφ τφπου περιοχζσ τθσ περιφζρειασ, είναι 

ςυγκριτικά υψθλότερθ θ αναλογία εργαηόμενων ανδρϊν. Αυτι είναι μια ενδιαφζρουςα 

διαφοροποίθςθ που χαρακτθρίηει ζνα μθτροπολιτικό κζντρο, όπωσ θ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ. 

Πςο μικρότερα τα αςτικά κζντρα και οι λοιποί οικιςμοί τόςο μικρότερθ και θ αναλογία 

εργαηόμενων γυναικϊν ςτο δείγμα (ζνδειξθ αγροτικοφ χαρακτιρα?). Σε επίπεδο 

περιφερειακϊν ενοτιτων, θ εικόνα που ςχθματίςαμε για τθ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ 

επαναλαμβάνεται με μικρζσ διαφορζσ ςτθν ΡΕ Κεςςαλονίκθσ, ενϊ όλεσ οι υπόλοιπεσ ΡΕ 

ακολουκοφν το πρότυπο των λοιπϊν αγροτικοφ τφπου περιοχϊν τθσ περιφζρειασ με λίγεσ 

εξαιρζςεισ: τθν ΡΕ Κιλκίσ όπου το ποςοςτό των εργαηόμενων γυναικϊν είναι πολφ χαμθλό 

και τισ ΡΕ Σερρϊν και Χαλκιδικισ όπου το ποςοςτό των εργαηόμενων γυναικϊν είναι 

ελαφρά ψθλότερο από το μζςο όρο.  

Χαρακτθριςτικά ωσ προσ τθν θλικία 

Πίνακασ 13: Κατανομι των εργαηομζνων κατά ομάδεσ θλικιϊν 
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Χωρικζσ ενότθτεσ  

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 35 29,4 81 68,1 3 2,5 119 

Λοιπζσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ 24 33,8 47 66,2   
 

71 

Λοιπζσ Ρεριοχζσ 13 28,3 31 67,4 2 4,3 46 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 72 30,5 159 67,4 5 2,1 236 

Περιφερειακζσ ενότθτεσ  



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

Κεςςαλονίκθσ  36 28,0 88 69,3 3 2,4 127 

Θμακίασ 7 28,3 18 72,0   

 

25 

Κιλκίσ 3 42,9 4 57,1     7 

Ρζλλασ 6 22,2 20 74,1 1 3,7 27 

Ριερίασ 6 40,0 8 53,3 1 6,7 15 

Σερρϊν 6 31,6 13 68,4     19 

Χαλκιδικισ 8 50,0 8 50,0     16 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 72 30,5 159 67,4 5 2,1 236 

 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό εργαηομζνων ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ ανικει ςτισ θλικίεσ 40-

64 ετϊν (67,4%). ΟΛ διαφορζσ ςτισ διάφορεσ χωρικζσ ενότθτεσ είναι μικρζσ. Στθ ΛΑΡ 

Κεςςαλονίκθσ υπεριςχφουν ελαφρά ςε ςχζςθ με το μζςο όρο οι θλικίεσ 40-64 ετϊν (68,1%) 

και ςτισ λοιπζσ ΛΑΡ και αςτικά κζντρα οι νεαρότερεσ θλικίεσ ζωσ 39 ετϊν (33,8%). Ελάχιςτοι 

εργαηόμενοι ζχουν θλικία άνω των 65 ετϊν ςτθ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ και τισ λοιπζσ περιοχζσ.  

Σε επίπεδο περιφερειακϊν ενοτιτων οι αρικμοί των εργαηομζνων του δείγματοσ πζφτουν 

και ςτθν ΡΕ Κιλκίσ είναι μόλισ 7 άτομα. Τα ςυμπεράςματα λοιπόν δεν είναι αξιόπιςτα. Θ 

εικόνα ςτθν ΡΕ Κεςςαλονίκθσ πλθςιάηει αυτι τθσ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ. Ενιςχυμζνεσ οι 

μεγαλφτερεσ θλικίεσ 40-64 ετϊν είναι ςτισ ΡΕ Ρζλλασ και Θμακίασ και των νεαρότερων 

θλικιϊν ζωσ 39 ετϊν ςτισ ΡΕ Χαλκιδικισ και Ριερίασ. 

Χαρακτθριςτικά ωσ προσ το επίπεδο εκπαίδευςθσ 

Πίνακασ 14: Κατανομι των εργαηομζνων κατά εκπαίδευςθσ 
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Χωρικζσ ενότθτεσ 
 

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 72 60,5 43 36,1 4 3,4 119 

Λοιπζσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ 36 50,7 23 32,4 12 16,9 71 

Λοιπζσ Ρεριοχζσ 17 37,0 19 41,3 10 21,7 46 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 125 53,0 85 36,0 26 11,0 236 

Περιφερειακζσ ενότθτεσ  



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

Κεςςαλονίκθσ  78 61,4 44 34,6 5 3,9 127 

Θμακίασ 12 48,0 9 36,0 4 16,0 25 

Κιλκίσ 3 42,9 3 42,9 1 14,3 7 

Ρζλλασ 11 40,7 11 40,7 5 18,5 27 

Ριερίασ 3 20,0 7 46,7 5 33,3 15 

Σερρϊν 11 57,9 5 26,3 3 15,8 19 

Χαλκιδικισ 7 43,8 6 37,5 3 18,8 16 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 125 53,0 85 36,0 26 11,0 236 

 

Το επίπεδο εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων παρουςιάηει πολφ πιο ζντονεσ διαφοροποιιςεισ 

από αυτό το ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. Ράνω από τουσ μιςοφσ εργαηόμενουσ (53%) είναι 

απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ζνα ποςοςτό που είναι ςθμαντικά υψθλότερο από 

ότι το αντίςτοιχο ςτο ςυνολικό πλθκυςμό (44,1%). Αντίςτοιχα είναι μικρότερα τα ποςοςτά  

των αποφοίτων απόφοιτων δευτεροβάκμιασ και πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Αυτό αντανακλάται και ςτισ χωρικζσ ενότθτεσ. Θ παρουςία αποφοίτων τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ είναι ςθμαντικι ιδίωσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. Το  60,5% των εργαηομζνων ςτθ 

ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ ζχουν πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (51,6% ςτο ςυνολικό 

πλθκυςμό τθσ ΛΑΡ) και οι μιςοί εργαηόμενοι (50,7%) ςτισ λοιπζσ ΛΑΡ και τα αςτικά κζντρα 

τθσ περιφζρειασ είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (39,9% ςτο ςυνολικό 

πλθκυςμό των λοιπϊν αςτικϊν περιοχϊν). Σε μικρότερο βακμό αυτό ςυμβαίνει και ςτισ 

λοιπζσ περιοχζσ (εκτόσ των αςτικϊν) τθσ περιφζρειασ, ςε αυτζσ όμωσ εξακολουκεί να 

υπάρχει ςθμαντικό ποςοςτό εργαηομζνων απόφοιτων δευτεροβάκμιασ και πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

Σε επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ, θ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ ζχει τα ίδια χαρακτθριςτικά με τθ 

ΛΑΡ, όπωσ είδαμε και για το ςφνολο του πλθκυςμοφ, με το ποςοςτό των εργαηομζνων 

αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να ανζρχεται ςτο 61,4%. Υψθλό ποςοςτό 

εργαηομζνων αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχει και θ ΡΕ Σερρϊν (57,9%), ενϊ ςε 

όλεσ τισ υπόλοιπεσ ΡΕ το ποςοςτό αυτό είναι κάτω από το μζςο όρο. Συμμετρικά, με 

εξαίρεςθ τθν  ΡΕ Κεςςαλονίκθσ, όλεσ οι ΡΕ ζχουν ςε ςχζςθ με το μζςο όρο υψθλά ποςοςτά 

εργαηομζνων αποφοίτων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

που κοντά ι πάνω από το μζςο όρο (εκτόσ τθσ  ΡΕ Σερρϊν). 

Χαρακτθριςτικά ωσ προσ τθν προθγοφμενθ κατοικία 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
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Χωρικζσ ενότθτεσ  

ΛΑΡ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 40 90,9 1 2,3 2 4,5 1 2,3 44 

Λοιπζσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ 22 91,7     1 4,2 1 4,2 24 

Λοιπζσ Ρεριοχζσ 15 83,3     3 16,7     18 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 77 89,5 1 1,2 6 7,0 2 2,3 86 

Περιφερειακζσ ενότθτεσ  

Κεςςαλονίκθσ  42 91,3 1 2,2 2 4,3 1 2,2 46 

Θμακίασ 5 55,6 4 44,4 
 

  
 

  9 

Κιλκίσ     1 
  

  
 

  1 

Ρζλλασ 4 44,4 2 22,2 3 33,3 
 

  9 

Ριερίασ 5 71,4 1 14,3 
 

  1 14,3 7 

Σερρϊν 6 75,0 1 12,5 1 12,5 
 

  8 

Χαλκιδικισ 4 66,7 2 33,3 
 

  
 

  6 

ΤΝΟΛΟ απαντιςεων 66 76,7 12 14,0 6 7,0 2 2,3 86 

 

Θ προθγοφμενθ κατοικία των εργαηομζνων είναι κατά κανόνα ςχεδόν ςτθν ίδια ΡΕ και 

ελάχιςτεσ είναι οι περιπτϊςεισ όπου θ προθγοφμενθ κατοικία ιταν κάπου αλλοφ (ςτθν 

Ελλάδα κυρίωσ εκτόσ τθσ περιφζρειασ). Θ διαφοροποίθςθ μεταξφ των χωρικϊν ενοτιτων 

είναι μικρι. Θ μεγαλφτερθ κινθτικότθτα που καταγράφεται ςτισ λοιπζσ εκτόσ των αςτικϊν 

περιοχζσ τθσ περιφζρειασ (το χαμθλότερο ποςοςτό 83,3%)  ίςωσ επθρεάηεται από τουσ 

μικροφσ αρικμοφσ απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ αυτι (μόνον 86 άτομα απάντθςαν τθν 

ερϊτθςθ αυτιν).  

 

5. υμπεράςματα για τθ ςχζςθ χωρικισ οργάνωςθσ και ανκρώπινου δυναμικοφ 

Οι περιοχζσ κατοικίασ των ατόμων που είναι διακζςιμα να προςφζρουν τθν εργαςία τουσ 

και οι περιοχζσ εγκατάςταςθσ των επιχειριςεων που αναηθτοφν τα κατάλλθλα άτομα για 

τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων κζςεων εργαςίασ, οριοκετοφν πρακτικά τον χϊρο κακθμερινισ 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

μετακίνθςθσ που αποτελεί δυνθτικά αυτό που ονομάηεται τοπικι αγορά εργαςίασ.  

Διαπιςτϊνεται εμπειρικά ότι τα άτομα και οι επιχειριςεισ μεταςχθματίηουν ςυνεχϊσ τθ 

ςυμπεριφορά τουσ κακϊσ αντιδροφν ςε ζνα ευρφ πλζγμα ενδογενϊν και εξωγενϊν 

παραγόντων. Θ τοπικι αγορά εργαςίασ τθν κάκε χρονικι ςτιγμι είναι το δυναμικό 

αποτζλεςμα τθσ ςφνκεςθσ των διαφορετικϊν διαδικαςιϊν που προςδιορίηουν τα 

χαρακτθριςτικά των ατόμων και των επιχειριςεων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ.  

Στο δυναμικό αυτό πλαίςιο θ γεωγραφικι γειτνίαςθ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα χωρίσ 

όμωσ να ςυνεπάγεται αυτομάτωσ γενικευμζνθ πρόςβαςθ ςε μια ενιαία τοπικι αγορά 

κζςεων εργαςίασ και διακζςιμου ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αντίκετα, θ αγορά εργαςίασ 

είναι εςωτερικά διαφοροποιθμζνθ και χαρακτθρίηεται από ζντονεσ αςυνζχειεσ που 

οφείλονται ςε επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τόςο του ανκρϊπινου δυναμικοφ όςο και του 

παραγωγικοφ ςυςτιματοσ και των επιχειριςεων. Από τθν άποψθ αυτι είναι ςθμαντικι θ 

αναφορά ςτισ τοπικζσ αγορζσ εργαςίασ με βάςθ τθν χωρικι και χρονικι εμβζλεια τθσ 

‘μετακίνθςθσ για εργαςία’ που παρζχει τθ δυνατότθτα προςαρμογισ των ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων τα οποία ςυνικωσ αναφζρονται ςε ςτακερζσ εδαφικζσ ενότθτεσ (πχ. διοικθτικά 

όρια) για μεγάλεσ χρονικζσ περιόδουσ (πχ. διαδοχικζσ δεκαετίεσ). Τον ςκοπό αυτό 

εξυπθρετεί ικανοποιθτικά ο επαναπροςδιοριςμόσ των εδαφικϊν ενοτιτων αναφοράσ με 

βάςθ τισ χωρικζσ τυπολογίεσ που καταςκευάηονται  ςε ςχζςθ με τισ μετακινιςεισ κατοικίασ-

εργαςίασ.  

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ αναδεικνφονται ωσ κεντρικό ςτοιχείο των μεταςχθματιςμϊν τθσ τοπικισ 

ανάπτυξθσ. Δεδομζνου ότι οι λειτουργικζσ αςτικζσ περιοχζσ (ΛΑΡ) ςθματοδοτοφν 

ουςιαςτικά τισ τάςεισ που επικρατοφν ςτισ τοπικζσ αγορζσ εργαςίασ, μποροφν να γίνουν 

κάποιεσ πρϊτεσ υποκζςεισ για τθ μεταβολι τθσ γεωγραφίασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Για παράδειγμα, θ διεφρυνςθ των 

ορίων των μικρότερων ΛΑΡ μεταξφ 2001 και 2011 μπορεί να ερμθνευτεί ωσ 

αποςυγκζντρωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ από το αςτικό κζντρο προσ τισ προαςτιακζσ 

περιοχζσ ι ακόμθ ωσ ςυγκζντρωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ από τισ υπόλοιπεσ 

αγροτικζσ περιοχζσ ςτισ προαςτιακζσ περιοχζσ. Μια άλλθ ερμθνεία που κα μποροφςε να 

δοκεί είναι θ αλλαγι του τόπου εργαςίασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που ηει ςτισ 

προαςτιακζσ περιοχζσ (δθλαδι εργαςία ςτα αςτικά κζντρα) που ενδεχομζνωσ ςυνεπάγεται 

και μεταβολι του κλάδου απαςχόλθςθσ. Αντίκετα, θ παρατθροφμενθ ςυρρίκνωςθ των 

ορίων τθσ ΛΑΡ Κεςςαλονίκθσ μπορεί να ςχετίηεται με τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ που ηει ςτισ προαςτιακζσ περιοχζσ, λόγω τθσ απϊλειασ κζςεων 

εργαςίασ ςτο αςτικό κζντρο.  

Στθ φάςθ αυτι μποροφν να επιχειρθκοφν οριςμζνα ςυμπεράςματα για τισ περιφερειακζσ 

ενότθτεσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςε ςχζςθ με τθ χωρικι τυπολογία που υιοκετεί θ 

ζρευνα.  



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 
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Περιφερειακι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ: Είναι θ πλζον ςθμαντικι και πλιρωσ αςτικοποιθμζνθ 

ενότθτα τθσ περιφζρειασ. Θ Λειτουργικι Αςτικι περιοχι (ΛΑΡ) καλφπτει περίπου το 90% 

του πλθκυςμοφ τθσ ενότθτασ και πάνω από το μιςό πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ. Το 2001 

είχε τισ καλφτερεσ επιδόςεισ ωσ προσ τθν αγορά εργαςίασ και τθν ανάπτυξθ. Ωςτόςο, το 

2010, πικανότατα λόγω ςταδιακισ αποβιομθχάνιςθσ και αναδιάρκρωςθσ που είχε 

ξεκινιςει ιδθ πριν από τθν κρίςθ, καταγράφεται μια πτϊςθ ςτθν επίδοςθ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ.  

Περιφερειακι Ενότθτα Ημακίασ: Είναι ιςχυρά αςτικοποιθμζνθ με Λειτουργικι Αςτικι 

περιοχι δυο πυρινων και ζνα αςτικό κζντρο που καλφπτουν ςχεδόν τα 2/3  του πλθκυςμοφ 

τθσ ενότθτασ. Θ ιςχυρι και ιςόρροπθ αυτι δομι εξθγεί τισ ψθλζσ τιμζσ και τισ τάςεισ 

βελτίωςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ παρά τον ςχετικό περιοριςμό τθσ ανάπτυξθσ.  

Περιφερειακι Ενότθτα Κιλκίσ: Ζχει αδφναμθ ΛΑΡ που το 2011 καλφπτει το 53,3% του 

πλθκυςμοφ τθσ ενότθτασ. Το 2010 καταγράφει χαμθλζσ τιμζσ ςε όλουσ τουσ δείκτεσ ενϊ ςε 

ςχζςθ με το 2001 υπάρχει βελτίωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ και πτϊςθ τθσ ανάπτυξθσ.   

Περιφερειακι Ενότθτα Πζλλασ: Ζχει δφο αδφναμα αςτικά κζντρα που καλφπτουν μόλισ το 

42% του πλθκυςμοφ τθσ. Καταγράφει ωςτόςο ψθλζσ επιδόςεισ αγοράσ εργαςίασ και 

ενδιάμεςεσ τιμζσ ςτθν ανάπτυξθ τόςο το 2001 όςο και το 2010.  

Περιφερειακι Ενότθτα Πιερίασ:  Διακζτει μια δυναμικι ΛΑΡ που από το 54% του 

πλθκυςμοφ τθσ το 2001 ιςχυροποιείται ςτοσ 74,1% το 2011. Θ δυναμικι αυτι ςυνδζεται με 

ικανοποιθτικζσ τιμζσ ωσ προσ τθν αγορά εργαςίασ το 2001 και το 2010 και τάςεισ βελτίωςθσ 

ωσ προσ τθν ανάπτυξθ.  

Περιφερειακι Ενότθτα ερρών:  Διακζτει μια ςχετικά αδφναμθ ΛΑΡ που το 2011 καλφπτει 

το 54,2% του πλθκυςμοφ. Ζχει τθ χαμθλότερθ ανάπτυξθ και ςτισ δυο περιόδουσ, 2001 και 

2010, και τθ χειρότερθ επίδοςθ αγοράσ εργαςίασ το 2001 που βελτιϊνεται ελαφρά το 2010.  

Περιφερειακι Ενότθτα Χαλκιδικισ: Είναι κατά βάςθ αγροτικι χωρίσ ςθμαντικό αςτικό 

κζντρο πάνω από 10000 κατοίκουσ. Το 2001 ζχει ενδιάμεςθ κζςθ ωσ προσ τθν αγορά 

εργαςίασ ενϊ το 2010 ζχει τθ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ και τθν αςκενζςτερθ αγορά εργαςίασ 

ςτθν περιφζρεια.  

Οι κατατάξεισ αυτζσ οδθγοφν ςε ςθμαντικζσ διαπιςτϊςεισ για τθ ςθμαςία των 

χαρακτθριςτικϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν επίδοςθ τθσ 

αγοράσ εργαςίασ ςε ςχζςθ με τθ χωρικι ανάπτυξθ. Οι εξαιρζςεισ υπογραμμίηουν τθν 

ανεπάρκεια των μεμονωμζνων ςυμβατικϊν ι ςυνικων δεικτϊν να απεικονίςουν τθν 

αναπτυξιακι δυναμικι των περιφερειϊν ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. Το γενικό ςυμπζραςμα είναι ότι τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

ςτισ διαφορετικζσ χωρικζσ ενότθτεσ μποροφν να εξθγιςουν τυχόν ςυγκλίςεισ κια 

αποκλίςεισ μεταξφ των δεικτϊν αγοράσ εργαςίασ, ευθμερίασ και ανάπτυξθσ και να 
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οδθγιςουν ςε ςυμπλθρωματικζσ υποκζςεισ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των τάςεων 

τοπικισ ανάπτυξθσ.   

 

ΜΕΡΟ Β: Ο ρόλοσ του ανκρώπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ: κεωρθτικζσ και 

εφαρμοςμζνεσ προςεγγίςεισ 

 

1. Ειςαγωγι  

Το παρόν μζροσ τθσ ζρευνασ διερευνά τθ διαφοροποίθςθ του επιπζδου ανάπτυξθσ μεταξφ 

των περιοχϊν με βάςθ τον ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Το ενδιαφζρον ξεκινά από τθν 

υπόκεςθ ότι το επίπεδο ευθμερίασ και ανάπτυξθσ δεν αποτυπϊνεται κατ’ ανάγκθν από τον 

ςυμβατικό και κακιερωμζνο δείκτθ μζτρθςισ του που είναι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ. 

Ρροκειμζνου να διερευνθκεί θ υπόκεςθ αυτι εξετάηονται οι διαφοροποιιςεισ που 

παρατθροφνται μεταξφ των επιμζρουσ περιοχϊν μιασ περιφζρειασ ςε ςυνάρτθςθ με τον 

ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ειδικότερα εξετάηεται θ ςυμβολι του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ μζςω δφο αντιπροςωπευτικϊν ςυνιςτωςϊν αυτισ, τθσ 

καινοτομίασ και τθσ ανκεκτικότθτασ. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνφεται θ ςθμαςία που 

ζχουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ μιασ περιοχισ τα οποία 

ςχετίηονται με τθν ικανότθτά του για μάκθςθ ι τθν ικανότθτα για προςαρμογι και 

αντιμετϊπιςθ κινδφνων. Ζτςι το ανκρϊπινο δυναμικό μπορεί να αποτελζςει κριτιριο για 

τθν αποτίμθςθ τθσ ευθμερίασ των περιοχϊν με δείκτεσ που προχωροφν πζρα από τον 

ςυμβατικό δείκτθ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ διερεφνθςθσ αυτισ, θ οποία ακολουκεί 

τρία διαδοχικά ‘βιματα’:   

Ρρϊτον, εςτιάηει ςτθ ςθμαςία που ζχουν για τθν ανάπτυξθ των περιοχϊν οι ςυνιςτϊςεσ τθσ 

καινοτομίασ και τθσ ανκεκτικότθτασ, όπωσ αυτζσ εκφράηονται από ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Επιχειρείται ζτςι να εμπλουτιςτεί με τισ δφο 

αυτζσ ςυνιςτϊςεσ θ αντίλθψθ για το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ παράγοντα τθσ χωρικισ 

ανάπτυξθσ και να τεκοφν οι βάςεισ για τθ ςφγκριςθ των ‘επιδόςεων’ των περιοχϊν με βάςθ 

τθν καινοτομία και τθν ανκεκτικότθτα, με το επίπεδο ανάπτυξθσ όπωσ αυτό εκφράηεται από 

το κατά κεφαλιν ΑΕΡ.  

Δεφτερον, εξετάηει πικανοφσ τρόπουσ μζτρθςθσ των δυο ςυνιςτωςϊν μζςα από 

κατάλλθλουσ δείκτεσ λαμβάνοντασ υπόψθ παράλλθλα τθ διακεςιμότθτα των ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων που είναι απαραίτθτα για τον υπολογιςμό των δεικτϊν ςε διαφορετικά χωρικά 

επίπεδα.  
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Τρίτον, εφαρμόηει τουσ παραπάνω δείκτεσ ςε επιμζρουσ περιοχζσ και ςυγκρίνει τα 

αποτελζςματα που προκφπτουν με ςυνκετικό τρόπο ωσ προσ τον δείκτθ του κατά κεφαλιν 

ΑΕΡ. 

Με βάςθ τθν ανάλυςθ αυτϊν των τιμϊν των δεικτϊν προκφπτουν διαφοροποιιςεισ των 

‘επιδόςεων’ των περιοχϊν ωσ προσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ καινοτομίασ και τθσ ανκεκτικότθτασ 

ςε ςχζςθ με τισ ‘επιδόςεισ’ τουσ ωσ προσ τον ςυμβατικό δείκτθ του επιπζδου ανάπτυξθσ.  

Θ διάρκρωςθ που ακολουκείται είναι θ εξισ: Θ επόμενθ ενότθτα αναφζρεται ςυνοπτικά ςε 

ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ και ςε δφο ςυνιςτϊςεσ τθσ ςτισ οποίεσ το 

ανκρϊπινο δυναμικό ζχει κεντρικό ρόλο, τθν καινοτομία και τθν ανκεκτικότθτα. Στθν τρίτθ 

ενότθτα παρουςιάηεται θ μεκοδολογία για τθν εμπειρικι διερεφνθςθ του κζματοσ και 

επιλζγονται οι δείκτεσ. Ειδικότερα γίνεται αναςκόπθςθ επιλεγμζνων μελετϊν και 

εμπειρικϊν εφαρμογϊν που ενςωματϊνουν τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ καινοτομίασ και τθσ 

ανκεκτικότθτασ, και επίςθσ παρουςιάηονται τα τεχνικά δελτία των επιλεγμζνων δεικτϊν. 

Βαςιςμζνθ ςτισ κεωρθτικζσ και εφαρμοςμζνεσ προςεγγίςεισ που διερευνικθκαν αλλά και 

ςτα διακζςιμα ςτοιχεία, θ τζταρτθ ενότθτα παρουςιάηει μια εμπειρικι εφαρμογι για τθ 

μζτρθςθ των επιδόςεων επιμζρουσ χωρικϊν ενοτιτων με επιλεγμζνουσ δείκτεσ, 

χρθςιμοποιϊντασ ωσ μελζτθ περίπτωςθσ τισ επτά περιφερειακζσ ενότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ. Τζλοσ, ςτα ςυμπεράςματα ςυνοψίηονται οριςμζνεσ διαπιςτϊςεισ 

για τον ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ κακϊσ και οριςμζνεσ 

παρατθριςεισ που ςυςχετίηουν τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ προσ τισ 

ςυνιςτϊςεσ τθσ καινοτομίασ και τθσ ανκεκτικότθτασ με τον ςυμβατικό δείκτθ του κατά 

κεφαλιν ΑΕΡ ειδικά για τισ ΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

2. Θεωρθτικό πλαίςιο 

2.1. Χωρικι ανάπτυξθ και ανκρώπινο δυναμικό  

2.1.1. Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ 

Στο πλαίςιο των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων για τθ χωρικι ανάπτυξθ οι οποίεσ 

εμφανίςτθκαν κατά τισ δεκαετίεσ του 1980 και 1990 αναδείχκθκε ζνασ διακριτόσ ρόλοσ για 

το ανκρϊπινο δυναμικό των περιοχϊν ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία, μζςω τθσ ζμφαςθσ 

που δόκθκε ςτον ρόλο τθσ γνϊςθσ για τθν παραγωγι και αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ και 

τθσ καινοτομίασ (Lundvall & Johnson, 1994). Οι προςεγγίςεισ αυτζσ, που περιγράφθκαν ωσ 

‘αναδυόμενεσ τάςεισ’, τόνιςαν τθ ςθμαςία του τοπικοφ και του περιφερειακοφ επιπζδου 

για τθν ανάπτυξθ, με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των περιοχϊν. Κοινό ςτοιχείο τουσ, 

πζρα από τισ μεταξφ τουσ διαφοροποιιςεισ, είναι θ ςθμαςία που ζχει για τθ χωρικι 

ανάπτυξθ θ «ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτισ περιοχζσ και θ αλλθλεπίδραςθ των τοπικϊν 

δομϊν με τισ διαδικαςίεσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ» (Καυκαλάσ, 2004, ς. 30).  

Οι ‘αναδυόμενεσ τάςεισ’ επικεντρϊκθκαν ςε οριςμζνα χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ των 

περιοχϊν, όπωσ δικτφωςθ, ευελιξία, καινοτομία, κοινωνικό κεφάλαιο. Αν θ ζμφαςθ για τισ 
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ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ δοκεί ςτουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ 

μεταβολι τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, διακρίνονται δφο κφριεσ μεταξφ των τάςεων 

αυτϊν: (α) περιβάλλον καινοτομίασ και τεχνολογικισ αλλαγισ και (β) κοινωνικό κεφάλαιο 

και μακθςιακζσ περιφζρειεσ. Σε αυτό το πλαίςιο αναδεικνφεται ωσ κακοριςτικό ςτοιχείο 

τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ θ δυνατότθτα «βελτίωςθσ τθσ ικανότθτασ για καινοτομία» 

(Καυκαλάσ, 2004, ςς. 32-34). Με αυτιν τθν ικανότθτα ςυνδζονται οι μθ υλικοί παράγοντεσ 

που επιδροφν ςτθ χωρικι ανάπτυξθ, μεταξφ των οποίων το ανκρϊπινο κεφάλαιο, κακϊσ 

αυτό ενςωματϊνει τθ ρθτι και άρρθτθ γνϊςθ που κεωροφνται απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

για τον ςκοπό αυτό.  

Ριο πρόςφατεσ κεωριςεισ διευρφνουν το ενδιαφζρον (που προθγουμζνωσ 

επικεντρϊνονταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτισ επιχειριςεισ) προσ τθ δθμιουργικι και 

προςαρμοςτικι (ατομικι ι/και ςυλλογικι) ικανότθτα δρϊντων (π.χ. κάτοικοι, τοπικοί 

φορείσ, κοινότθτεσ, οργανιςμοί κ.ά.) (Chesbrough, 2003) που αποτελοφν αναπόςπαςτα 

ςτοιχεία των χωρικϊν οικοςυςτθμάτων καινοτομίασ, κακϊσ επίςθσ και ςτουσ νζουσ 

τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ αυτϊν μζςω τθσ χριςθσ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) (Komninos, 2011, 2014).  

Στθν ικανότθτα παραγωγισ και αξιοποίθςθσ τθσ καινοτομίασ βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό θ 

χωρικι ανταγωνιςτικότθτα θ οποία ςυνοψίηει τθν αντίλθψθ ότι οι περιοχζσ (πόλεισ, 

περιφζρειεσ, τόποι) ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν παροχι ανταγωνιςτικϊν εργαλείων ςτισ 

ατομικζσ επιχειριςεισ και ςτθ ςυςςϊρευςθ γνϊςθσ. Θ χωρικι ανταγωνιςτικότθτα 

κεωρείται ωσ μια ιδιότθτα που χαρακτθρίηει τισ περιοχζσ ωσ ςφνολο, πζρα από τα 

μεμονωμζνα άτομα/επιχειριςεισ και λειτουργεί ςτα πλαίςια ενόσ ςυςτιματοσ το οποίο 

εμπλζκει πολλοφσ κεςμοφσ, φορείσ και παράγοντεσ (Φουτάκθσ, 2004, ςς. 59-61).  

Συγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ και χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου κεφαλαίου, καταρχιν το 

επίπεδο εκπαίδευςθσ, κεωροφνται ςθμαντικά για τθν προςζλκυςθ ι/και ανάπτυξθ 

δραςτθριοτιτων ζνταςθσ γνϊςθσ. Το ερϊτθμα που ςυνδζει τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ με 

τισ πολιτικζσ που εφαρμόηουν οργανιςμοί και κράτθ, αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

δθμιουργείται το ανκρϊπινο κεφάλαιο, και ςε αυτόν περιλαμβάνονται (α) εκπαίδευςθ, 

κατάρτιςθ, κατάρτιςθ μζςω τθσ εργαςίασ (on the job training) και γενικότερθ διαδικαςία 

κοινωνικοποίθςθσ (β) μετακίνθςθ εργαηομζνων (Storper & Scott 2009, ς. 148). Αντίςτοιχα 

αςκοφνται πολιτικζσ για καλλιζργεια ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ (μζςω 

εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, κλπ.), (β) προςζλκυςθ (ομάδων) ατόμων με ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά).  

Είναι αξιοςθμείωτο ότι θ πορεία αυτι ζχει αποτυπωκεί ςτισ επιλογζσ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μετά το 1990. Ενϊ αρχικά οι παράγοντεσ ανταγωνιςτικότθτασ 

προςδιορίηονται αποκλειςτικά με βάςθ τθν επίδραςι τουσ ςτθν προςζλκυςθ μεμονωμζνων 

επιχειριςεων ςτισ περιφζρειεσ, ςταδιακά θ ανταγωνιςτικότθτα εννοείται ωσ 

χαρακτθριςτικό όχι απλά των μεμονωμζνων επιχειριςεων αλλά τθσ περιφζρειασ ςυνολικά, 
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όπωσ υποδθλϊνει θ υιοκζτθςθ του όρου ‘περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα’. Ρζρα από τθν 

φπαρξθ ανταγωνιςτικϊν και μθ ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων ςε κάκε περιφζρεια, 

υπάρχουν οριςμζνα κοινά ςτοιχεία ςτισ περιφζρειεσ τα οποία επθρεάηουν τθν 

ανταγωνιςτικότθτα όλων των επιχειριςεων που είναι εγκατεςτθμζνεσ εκεί. Ζτςι, για τθ 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ των περιφερειϊν ςτο ευρωπαϊκό και ςτο παγκόςμιο 

περιβάλλον οι παρεμβάςεισ τθσ περιφερειακισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

επικεντρϊνονται ςτουσ παράγοντεσ εκείνουσ που κεωρείται ότι διαμορφϊνουν τθν 

περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα, με υποχϊρθςθ του ρόλου των υποδομϊν, ανάδειξθ του 

ρόλου τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, των δικτφων ςυνεργαςίασ επιχειριςεων και 

παραγόντων κεςμικοφ χαρακτιρα. Ρρόκειται για μια προςαρμογι τθσ πολιτικισ ςτον 

γενικότερο προςανατολιςμό τθσ κεωρίασ (περιφζρειεσ τθσ μάκθςθσ/καινοτόμεσ 

περιφζρειεσ) (Κωίδου, 2005). 

 

2.1.2. Ανκρώπινο κεφάλαιο, εδαφικό κεφάλαιο και εδαφικι ελκυςτικότθτα 

Θ κεϊρθςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου με επίκεντρο τον χϊρο, δθλαδι με αναφορά ςε 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ (πόλεισ, περιφζρειεσ, τόποι), είναι κομβικι ςτο πλαίςιο τθσ 

ευρφτερθσ ζννοιασ του ‘εδαφικοφ κεφαλαίου’ και του τρόπου με τον οποίο αυτι ςυνοψίηει 

τουσ πόρουσ (assets) κάκε περιοχισ. Οι Camagni (2008) και Camagni & Capello (2012) 

εντάςςουν τον ανκρϊπινο κεφάλαιο ςτθ ςυνολικι προςζγγιςθ τθσ χωρικισ 

ανταγωνιςτικότθτασ με βάςθ το εδαφικό κεφάλαιο. Ο Camagni (2008, ςς. 29-30) 

διαπιςτϊνει ότι εμφανίηεται «ζνα επιλεκτικό πρότυπο περιφερειακισ μεγζκυνςθσ», 

γεγονόσ που δθμιουργεί τθν ανάγκθ τθσ ερμθνείασ των διαφορετικϊν ςτοιχείων των 

πόλεων και των περιφερειϊν που ςε γενικζσ γραμμζσ ςυγκροτοφν το λεγόμενο εδαφικό 

τουσ κεφάλαιο. Κεωρεί πωσ ςτισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ οι περιφζρειεσ «πρζπει να 

ενδιαφερκοφν από μόνεσ τουσ για τθν ανταγωνιςτικότθτα των παραγωγικϊν ςυςτθμάτων 

τουσ διότι δεν υπάρχει κανζνασ αυτόματοσ μθχανιςμόσ προςαρμογισ για να εξιςορροπιςει 

τθν ζλλειψθ (ι τον ανεπαρκι ρυκμό ανάπτυξθσ) τθσ παραγωγικότθτασ». Οι πικανζσ 

ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ πρζπει να βαςιςτοφν ςτο εδαφικό κεφάλαιο που το αποτελοφν «οι 

τοπικοί πόροι και δυνατότθτεσ και θ πλιρθσ και ςοφι αξιοποίθςι τουσ» (ό.π.).  

Υποςτθρίηει ότι θ τοπικι ανταγωνιςτικότθτα δεν μπορεί να βαςιςτεί ςτουσ παραδοςιακοφσ 

παράγοντεσ όπωσ είναι το κεφάλαιο και θ εργαςία, οι τοπικοί πόροι και οι υποδομζσ, αλλά, 

αξιοποιϊντασ τισ προςεγγίςεισ που εξειδίκευςαν τθ κεωρία τθσ ενδογενοφσ ανάπτυξθσ, ςε 

μθ υλικοφσ παράγοντεσ που μπορεί να χαρακτθριςτοφν ωσ ‘πόροι γνϊςθσ’ (knowledge 

assets): «Το εδαφικό κεφάλαιο εμφανίηεται ωσ μια νζα και περιεκτικι ζννοια που δίνει τθ 

δυνατότθτα να λθφκεί υπόψθ θ ποικιλία των ‘εδαφικϊν πόρων’ που ζχουν τόςο άυλθ όςο 

και υλικι μορφι και δθμόςιο ι ιδιωτικό ι μικτό χαρακτιρα. *…+. Ο οικονομικόσ ρόλοσ του 

εδαφικοφ κεφαλαίου είναι να αυξιςει τθν αποτελεςματικότθτα και παραγωγικότθτα των 

τοπικϊν δραςτθριοτιτων». Τελικά, το ανκρϊπινο κεφάλαιο αποτελεί ζναν μεταξφ πολλϊν 
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‘εδαφικϊν πόρων’ (territorial assets) και κεωρείται ότι ζχει κεμελιϊδθ ρόλο για τισ περιοχζσ 

«ϊςτε να μποροφν να ανταγωνιςτοφν ςτο παγκόςμιο πεδίο μζςω τόςο τθσ ενδυνάμωςθσ 

των τοπικϊν δραςτθριοτιτων όςο και τθσ προςζλκυςθσ άλλων από το εξωτερικό 

περιβάλλον» (Camagni, 2008, ς. 41, ς. 39).  

Συνεχίηοντασ ςτθ λογικι τθσ εδαφικισ ανταγωνιςτικότθτασ και του εδαφικοφ κεφαλαίου, θ 

ζρευνα του ESPON με τίτλο ATTREG ‘The Attractiveness of European regions and cities for 

residents and visitors’ (Atkinson et al., 2010) επικεντρϊνεται ςτθ λεγόμενθ εδαφικι 

ελκυςτικότθτα θ οποία ςε ςθμαντικό βακμό εμπλζκει το εδαφικό κεφάλαιο και, ςτο 

πλαίςιο αυτοφ, το ανκρϊπινο κεφάλαιο, διερευνϊντασ ζτςι μια ςθμαντικι πλευρά τθσ 

ςχζςθσ εδαφικοφ κεφαλαίου με τθ χωρικι ανάπτυξθ. Θ εδαφικι ελκυςτικότθτα γενικά 

αναφζρεται ςτθν ικανότθτα των περιοχϊν να προςελκφουν νζουσ κατοίκουσ και επιςκζπτεσ 

κακϊσ και το ελεφκερα κινοφμενο ςτον χϊρο κεφάλαιο ςε ςυνδυαςμό ενδεχομζνωσ με τθν 

ικανότθτα να διατθριςουν και να αξιοποιιςουν αυτοφσ τουσ πόρουσ (ό.π., ς. 1).  

Με τθ λογικι τθσ εδαφικισ ελκυςτικότθτασ εξετάηονται ροζσ ανκρϊπων (μετανάςτεσ ι 

επιςκζπτεσ) μεταξφ περιοχϊν, οι αλλαγζσ που προκαλοφνται ςτισ περιοχζσ από αυτζσ τισ 

ροζσ κακϊσ και οι παράγοντεσ που κακιςτοφν τισ περιοχζσ ελκυςτικζσ ςε πικανοφσ 

επιςκζπτεσ και κατοίκουσ (δεν εξετάηεται θ ελκυςτικότθτα των περιοχϊν προσ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ και οικονομικά κεφάλαια, αν και γενικά θ εδαφικι ελκυςτικότθτα ζχει και 

αυτιν τθ διάςταςθ). Θ διαδικαςία κεωρείται ότι πραγματοποιείται μζςω τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ τριϊν ςυνιςτωςϊν: (α) ζνα ‘κοινό’ (audiences) το οποίο μπορεί να 

προςελκυςτεί, για το οποίο υπάρχει ζνα ςφνολο προςδοκιϊν, (β) ζνα ςφνολο πόρων 

(assets) οι οποίοι εν δυνάμει προςδιορίηουν τθν ελκυςτικότθτα και ςυγκροτοφν το εδαφικό 

κεφάλαιο (γ) ζνα ςφνολο διαδικαςιϊν για τθν κινθτοποίθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ (Atkinson 

et al., 2010, ς. 2).  

Μεταξφ των παραπάνω, το ανκρϊπινο κεφάλαιο κεωρείται ζνα από ζξι ςυςτατικά του 

εδαφικοφ κεφαλαίου και επομζνωσ λειτουργεί ωσ παράγοντασ ελκυςτικότθτασ. Κεωρείται 

ότι «αντικατοπτρίηει τα χαρακτθριςτικά του εργατικοφ δυναμικοφ και τθσ αγοράσ εργαςίασ 

*…+. Μπορεί να μετρθκεί με δείκτεσ όπωσ τα προςόντα των εργαηομζνων και θ 

διαφοροποίθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, θ μακροχρόνια ανεργία, θ γιρανςθ του 

πλθκυςμοφ, το επίπεδο εκπαίδευςθσ κλπ.». Από τθν άλλθ πλευρά, οι δυνθτικοί κάτοικοι 

των οποίων θ προςζλκυςθ επιδιϊκεται (εκτόσ από τουσ τουρίςτεσ) κεωρείται ότι 

περιλαμβάνουν: (α) εργαηόμενουσ υψθλισ εξειδίκευςθσ που αποτελοφν τθ λεγόμενθ 

δθμιουργικι τάξθ, για τουσ οποίουσ θ ποιότθτα ηωισ των περιοχϊν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία 

κατά τθν επιλογι του τόπου εγκατάςταςθσ, και (β) εργαηόμενουσ με τθ γενικότερθ ζννοια 

που είναι κυρίωσ μθ ειδικευμζνοι και θ κινθτικότθτά τουσ ακολουκεί τισ από νεοκλαςικζσ 

κεωριςεισ τθσ διάρκρωςθσ των αγορϊν εργαςίασ και των αμοιβϊν (Atkinson et al., 2010, ς. 

3, ς. 5). 
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Ππωσ αναφζρεται και ςτισ δφο παραπάνω προςεγγίςεισ, θ εδαφικι διάςταςθ τθσ 

αναπτυξιακισ διαδικαςίασ ςχθματοποιικθκε και θ ςθμαςία τθσ για τθν περιφερειακι 

πολιτικι τονίςκθκε μζςω τθσ ζκδοςθσ του OECD (2001) ‘Territorial Outlook’ ςτθν οποία 

υποςτθρίηεται ότι θ αυξανόμενθ ςθμαςία του εδαφικοφ κεφαλαίου ςυνδζεται με τισ 

αλλαγζσ που ςυνζβθςαν ςτα παραγωγικά ςυςτιματα κατά τισ τρεισ δεκαετίεσ που είχαν 

προθγθκεί.  

«Τϊρα ζχει αναγνωριςτεί ότι κάκε περιοχι ζχει ζνα ιδιαίτερο κεφάλαιο – το 

‘εδαφικό τθσ κεφάλαιο’ που διαφζρει από εκείνο άλλων περιοχϊν και 

προςδιορίηεται από πολλοφσ παράγοντεσ που ζχουν τονιςτεί διαδοχικά από 

διάφορεσ κεωρίεσ. Αυτοί οι παράγοντεσ μπορεί να περιλαμβάνουν τθ γεωγραφικι 

κζςθ τθσ περιοχισ, το μζγεκοσ, το κατά πόςο είναι ‘προικιςμζνθ’ με παραγωγικό 

δυναμικό, το κλίμα, τισ παραδόςεισ, τουσ φυςικοφσ πόρουσ, τθν ποιότθτα ηωισ ι τισ 

οικονομίεσ κλίμακασ που δθμιουργοφνται από τισ πόλεισ τθσ, αλλά και τα 

‘εκκολαπτιρια επιχειριςεων’, τισ βιομθχανικζσ περιοχζσ και άλλα δίκτυα 

επιχειριςεων που μειϊνουν τα κόςτθ ςυναλλαγϊν. Άλλοι παράγοντεσ μπορεί να 

είναι οι ‘μθ εμπορεφςιμεσ αλλθλεξαρτιςεισ’ *…+. Εν τζλει, *…+ υπάρχει ζνασ μθ 

υλικόσ παράγοντασ, ‘κάτι ςτον αζρα’ που ονομάηεται ‘το περιβάλλον’ και το οποίο 

είναι το αποτζλεςμα ενόσ ςυνδυαςμοφ κεςμϊν, κανόνων, πρακτικϊν, παραγωγϊν, 

ερευνθτϊν και πολιτικϊν που κακιςτά εφικτι ςυγκεκριμζνθ δθμιουργικότθτα και 

καινοτομία» (OECD, 2001, ς. 15). 

Ειδικά το ανκρϊπινο κεφάλαιο εξαρχισ κεωρείται ωσ ‘νζοσ ςυντελεςτισ παραγωγισ’ όπωσ 

είναι θ πλθροφορία, θ γνϊςθ, θ τοπικι κουλτοφρα και θ ‘βιομθχανικι’ ατμόςφαιρα (OECD, 

2001, ς. 147).  

Θ ζμφαςθ ςτθν εδαφικι διάςταςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ ζχει αποτυπωκεί ςτισ 

επιλογζσ οργανιςμϊν και κρατϊν, κατά κφριο λόγο ςτθν πολιτικι ςυνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ μετά το 2000. Λδιαίτερα μετά το 2007, με βάςθ τθν εδαφικι διάςταςθ τθσ ςυνοχισ, 

θ πολιτικι αυτι δεν απευκφνεται μόνο ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ αλλά ςτο ςφνολο των 

περιφερειϊν τθσ ΕΕ, γεγονόσ που ζχει πολλαπλζσ ςυνζπειεσ ςτισ επιλογζσ τθσ πολιτικισ και 

τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Θ προςζγγιςθ που κζτει ςτο επίκεντρο τισ περιοχζσ και τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ ςτθ ςφγχρονθ μορφι τθσ κακιερϊκθκε κατά τθ δεκαετία του 

2000 ςτθν ΕΕ μζςω πολλϊν κειμζνων πολιτικισ και επίςθμων πολιτικϊν, κυρίωσ μζςω τθσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ εδαφικισ διάςταςθσ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι διάςταςθ τθσ 

ςυνοχισ ςτο πλαίςιο τθσ Συνκικθσ τθσ Λιςαβόνασ, το 2009. Οι λεγόμενεσ τοπο-κεντρικζσ 

πολιτικζσ που προτάκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ νζασ πολιτικισ ςυνοχισ μετά το 2013 ςτθν ΕΕ 

αποτελοφν μια ακόμα ζκφραςθ αυτισ τθσ οπτικισ.  

Θ παραπάνω προςζγγιςθ ςυνδζεται και με τθν κακιζρωςθ διαφορετικισ ορολογίασ με τθν 

ζννοια τθσ εδαφικισ επικράτειασ (territory) αντί του κακιερωμζνου όρου space. Σφμφωνα 
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με τον Camagni (2008, ς. 31) ο όροσ territory είναι καλφτεροσ από τον όρο space ο οποίοσ 

είναι ‘αφθρθμζνοσ’. 

Γενικότερα, μπορεί να υποςτθριχτεί ότι θ ζμφαςθ ςτθν εδαφικι διάςταςθ τθσ χωρικισ 

ανάπτυξθσ διαφοροποιεί τθν κακιερωμζνθ μζχρι τθ δεκαετία του 2000 πολιτικι 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ τθσ οποίασ θ χωρικι διάςταςθ βαςίςκθκε ςτθ λογικι τθσ 

αντιμετϊπιςθσ των διαπεριφερειακϊν ανιςοτιτων μζςω ενιαίασ περιφερειακισ πολιτικισ. 

Αφετθρία αποτελεί θ παραδοχι ότι «θ ζννοια του εδαφικοφ κεφαλαίου είναι ιδιαίτερθ για 

κάκε περιοχι» και επομζνωσ θ αντιμετϊπιςθ των ανιςοτιτων πρζπει να γίνει για λόγουσ 

όχι μόνο κοινωνικισ και οικονομικισ ιςότθτασ αλλά και αποδοτικότθτασ , με τθ λογικι ότι 

ζτςι υποςτθρίηεται θ ανάπτυξθ κερδοφόρων δραςτθριοτιτων παντοφ όπου υπάρχουν 

αξιοποιιςιμεσ δυνατότθτεσ για προϊκθςθ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ. Με 

αυτό το ςκεπτικό και τθ γενικότερθ κεϊρθςθ για τα χαρακτθριςτικά των παλαιότερων 

περιφερειακϊν πολιτικϊν, υποςτθρίηεται ότι πλζον «οι περιφερειακζσ πολιτικζσ δεν 

απευκφνονται ςτισ περιςςότερο μειονεκτικζσ περιοχζσ μόνο, αλλά ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ, 

τόςο τισ πλοφςιεσ όςο και τισ φτωχζσ» (OECD 2001, ς. 16, ς. 24).  

Από τθν άλλθ πλευρά, θ κριτικι προσ τθν ζννοια territory ςυνδυάηεται με τθν κριτικι προσ 

τισ προςεγγίςεισ του εδαφικοφ κεφαλαίου και του κοινωνικοφ κεφαλαίου. Διαφαίνεται 

μζςω τθσ αυξανόμενθσ χριςθσ αυτισ τθσ ζννοιασ μια, όχι ρθτά διατυπωμζνθ, 

διαφοροποίθςθ προσ τον όρο space που ςυνδζεται με τθν κριτικι προσ τισ προτάςεισ 

πολιτικισ που βαςίηονται ςε αρκετζσ από τισ παραπάνω ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ. Συγκεκριμζνα, με τθν ζμφαςθ ςτον όρο territory είναι 

πικανό να μθν κακίςτανται ςαφείσ οι κλίμακεσ του χϊρου και οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ, να 

υπονοείται πωσ κάκε περιοχι ζχει ζνα εδαφικό κεφάλαιο διαφορετικό από τισ άλλεσ 

περιοχζσ και αντιμετωπίηεται ωσ ςχετικά απομονωμζνθ, ανεξάρτθτα από τισ ςχζςεισ και 

εξαρτιςεισ τθσ. Ο Hadjimichalis (2006, ςς. 698-699) αναφζρει ότι το πρόβλθμα «βρίςκεται 

μεταξφ ςυςχζτιςθσ και αιτιότθτασ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιεσ κοινότθτεσ και 

περιφζρειεσ *…+ είναι πιο δυναμικζσ από άλλεσ. Αλλά το να εξθγείται αυτό το γεγονόσ ωσ 

αιτία τθσ ςυγκεκριμζνθσ τοπικισ χωρικισ κοινωνικισ και πολιτιςτικισ δομισ του κοινωνικοφ 

κεφαλαίου, τθσ αμοιβαιότθτασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ ςε αυτζσ τισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, 

υποβακμίηει άλλουσ, ίςωσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ *…+» όπωσ ο διεκνισ καταμεριςμόσ 

τθσ εργαςίασ και οι δια- και ενδο- περιφερειακζσ ςχζςεισ. 

Θ εξειδίκευςθ προςεγγίςεων όπωσ αυτζσ που παρουςιάςτθκαν πιο πάνω ζχουν τονίςει 

οριςμζνουσ παράγοντεσ ελκυςτικότθτασ για τθν προςζλκυςθ ανκρϊπινου κεφαλαίου 

υποβακμίηοντασ κάποιουσ άλλουσ. Οι Storper & Scott (2009, ς. 147) ςχολιάηουν τθν άποψθ 

ότι οι αςτικζσ εξυπθρετιςεισ (amenities) είναι κυρίωσ αυτζσ που επιδροφν «ςτα πρότυπα 

μετανάςτευςθσ των ατόμων που είναι προικιςμζνα με υψθλό επίπεδο ανκρϊπινου 

κεφαλαίου» και με επίκεντρο τθν ανάπτυξθ των αςτικϊν κζντρων κζτουν το ερϊτθμα: «Do 

jobs follow people or do people follow jobs?». 
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Ππωσ αναφζρουν, οι υποκζςεισ τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ τθν οποία ςχολιάηουν είναι 

πωσ το ανκρϊπινο κεφάλαιο υψθλοφ επιπζδου είναι κακοριςτικό για τθν αςτικι ανάπτυξθ 

και ότι, παράλλθλα με τθν ‘κατά τόπουσ’ ‘δθμιουργία’ του, προςελκφεται ςτισ αςτικζσ 

περιοχζσ. Ειδικότερα (ό.π., ςς. 147-148): «*…+ τα χωρικά πρότυπα του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου μποροφν να εκτιμθκοφν ςε όρουσ τθσ προτίμθςθσ εκ μζρουσ των 

εργαηομζνων.*…+, θ αναηιτθςθ προτίμθςθσ επικεντρϊνεται ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

των περιοχϊν, κυρίωσ ςτισ αςτικζσ εξυπθρετιςεισ (amenities) που προςφζρουν *…+, οι 

εργαηόμενοι επιλεκτικά μεταναςτεφουν ςε πόλεισ που είναι εξοπλιςμζνεσ με τζτοιεσ 

εξυπθρετιςεισ και αυτό ςτθ ςυνζχεια ζχει κετικι επίπτωςθ ςτθν αςτικι ανάπτυξθ». 

Εντοπίηονται τρεισ παράγοντεσ προςζλκυςθσ ανκρϊπινου κεφαλαίου υψθλοφ επιπζδου 

(Storper & Scott, 2009, ςς. 150-153):  

1. Δθμιουργικι τάξθ: τοπικι δθμιουργικότθτα, υψθλά επίπεδα καινοτομίασ και κλάδοι 

ζνταςθσ τεχνολογίασ αναπτφςςονται με τθν προςζλκυςθ δθμιουργικϊν ατόμων εκεί 

όπου «θ ανεκτικότθτα και θ διαφορετικότθτα βρίςκονται ςε αφκονία». 

2. Συνδυαςμοί αςτικϊν εξυπθρετιςεων και προτιμιςεων των καταναλωτϊν: «κλίμα, 

διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ, κόςτοσ ςτζγαςθσ και ευκαιρίεσ για 

ανάπτυξθ ςχζςεων που μποροφν να ενιςχφςουν τισ αμοιβζσ των εργαηομζνων». 

3. Δυνατότθτεσ αναψυχισ: «urban ‘attractions’ όπωσ πάρκα, μουςεία, γκαλερί τζχνθσ, 

ορχιςτρεσ, επϊνυμα κτίρια» - οι πόλεισ λειτουργοφν ωσ ‘μθχανζσ διαςκζδαςθσ’.  

Αντίςτοιχα υιοκετοφνται πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ των αςτικϊν 

εξυπθρετιςεων (amenities) και ςε τζτοιεσ πολιτικζσ που αφοροφν τθ δθμιουργία 

παραγόντων προςζλκυςθσ του υψθλά εκπαιδευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ αναφζρεται 

το ςυγκεκριμζνο άρκρο. Οι ίδιοι τονίηουν (Storper & Scott, 2009, ς. 147) πωσ  

«αυτζσ οι προςεγγίςεισ εγείρουν πολλζσ αναπάντθτεσ ερωτιςεισ. Οι κεωρίεσ που 

περιγράφουν τθν αςτικι ανάπτυξθ ωσ ανταπόκριςθ ςτισ κινιςεισ των ανκρϊπων 

που επιηθτοφν *να ικανοποιιςουν+ τισ καταναλωτικζσ ι lifestyle προτιμιςεισ τουσ 

μποροφν να αμφιςβθτθκοφν ςτθ βάςθ των υποκζςεϊν τουσ ςχετικά με τθν 

ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, κακϊσ και τθ ςιωπι τουσ ςχετικά με τθ γεωγραφικι 

δυναμικι τθσ παραγωγισ και τθσ εργαςίασ».  

Τελικά το ερϊτθμα είναι τι είναι αυτό που δθμιουργεί τθν ανάπτυξθ των πόλεων και 

περιοχϊν, δθλαδι το ερϊτθμα είναι: αν υπάρχει υψθλοφ επιπζδου ανκρϊπινο κεφάλαιο 

κα υπάρξει και ανάπτυξθ; Τελικά υποςτθρίηουν ότι θ αςτικι ανάπτυξθ κα πρζπει να 

ςυςχετιςτεί άμεςα με τθν οικονομικι γεωγραφία τθσ παραγωγισ. Ρροκφπτει ζτςι ότι οι 

άνκρωποι ζλκονται εκεί όπου υπάρχουν κζςεισ εργαςίασ αντίςτοιχεσ με τα προςόντα τουσ 

κακϊσ και προοπτικζσ για τθν εξζλιξι τουσ (ό.π.). 
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2.1.3. Ανκρώπινθ ανάπτυξθ και ςφγχρονοι κίνδυνοι  

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 2000 θ εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ οποία μάλιςτα 

πλιττει κάποιεσ περιοχζσ περιςςότερο από άλλεσ, ζχει κζςει ερωτιματα για οριςμζνεσ 

βεβαιότθτεσ ςχετικζσ με τθ χωρικι ανάπτυξθ, μεταξφ αυτϊν και για το πρότυπο τθσ 

περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ το οποίο ζχει επικρατιςει, ςυχνά χωρίσ να λαμβάνεται 

υπόψθ το διαφορετικό εδαφικό πλαίςιο και τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ. Τα 

ερωτιματα τίκενται είτε ωσ αμφιςβιτθςθ του μοντζλου είτε ωσ αναηιτθςθ των 

ανεπαρκειϊν και αδυναμιϊν τθσ εφαρμογισ του. H Bristow (2010, ς. 161) αμφιςβθτεί τον 

περιοριςτικό τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιείται θ περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα όταν 

αγνοοφνται τα γενικότερα οικολογικά και υλικά όρια και οι δυνατότθτεσ μιασ περιφζρειασ. 

Σθμειϊνει πωσ θ κυρίαρχθ ςυηιτθςθ για τθν ανταγωνιςτικότθτα δεν ζχει χωρικι αναφορά 

και ςυνδζεται με μια παγκόςμιασ κλίμακασ ατηζντα που είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ 

μεγζκυνςθ και βλαπτικι για το περιβάλλον (ό.π.). Αμφιςβθτιςεισ υπιρχαν ιδθ ωσ προσ τα 

περικϊρια κακολικισ επιτυχίασ του μοντζλου περιφερειακισ ανάπτυξθσ που βαςίηεται ςτθ 

νζα οικονομία τθσ γνϊςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ άνιςθσ ανάπτυξθσ (Hudson, 2009a). 

Κατά τθ δεκαετία του 2000 θ περιβαλλοντικι κρίςθ και θ κλιματικι αλλαγι ςε ςυνδυαςμό 

με τθν οικονομικι κρίςθ ζχουν αλλάξει τα δεδομζνα. Αντίςτοιχα διαμορφϊνονται ιδζεσ και 

προτάςεισ για μια νζα κεϊρθςθ των προβλθμάτων και ζναν διαφορετικό τρόπο 

αντιμετϊπιςθσ και ςχεδιαςμοφ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ. Ππωσ ςθμειϊνει ο Hudson (2009b, 

ς. 3) θ ιδιαιτερότθτα τθσ κρίςθσ που υφίςτανται οι περιφζρειεσ ςε όλον τον κόςμο ςιμερα, 

ςυνίςταται ςτον «ςυνδυαςμό μιασ βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ με τθν απειλι μιασ 

επικείμενθσ παγκόςμιασ οικολογικισ κρίςθσ, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. *…+ 

Αυτό προςφζρει τόςο νζεσ απειλζσ όςο ίςωσ και νζεσ ευκαιρίεσ για εκείνουσ που επιηθτοφν 

να δθμιουργιςουν νζουσ και πιο ανκεκτικοφσ τφπουσ περιφερειακισ οικονομίασ και 

κοινωνίασ». 

Στισ ςυνκικεσ αυτζσ θ ζννοια τθσ ανκεκτικότθτασ ζχει εμφανιςτεί ωσ ζνα νζο πλαίςιο 

κεϊρθςθσ όχι μόνο των περιβαλλοντικϊν αλλά και των κοινωνικο-οικονομικϊν 

προβλθμάτων. Στο πλαίςιο του ΟΘΕ και τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ θ 

ανκεκτικότθτα ορίηεται ωσ «θ ικανότθτα ενόσ κοινωνικοφ ι οικολογικοφ ςυςτιματοσ να 

απορροφά τισ διαταραχζσ ενϊ διατθρεί τθν ίδια βαςικι δομι και τρόπουσ λειτουργίασ, θ 

ικανότθτα για αυτό-οργάνωςθ και θ ικανότθτα να προςαρμόηεται ςτισ πιζςεισ και να 

αλλάηει» (IPCC, 2007).  

Ραράλλθλα, ςε παγκόςμιο επίπεδο κερδίηει ζδαφοσ θ αναηιτθςθ νζων προςδιοριςτικϊν 

παραγόντων τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ και ςυςτθμάτων μζτρθςθσ του επιπζδου 

ανάπτυξθσ τα οποία κζτουν ςτο επίκεντρο τθν ανκρϊπινθ πρόοδο και ευθμερία (Bristow, 

2011; Hardeman & Dijkstra, 2014). Από τθ δεκαετία του 1990 θ χριςθ του δείκτθ Human 

Development Index (HDI) ςτο πλαίςιο του ΟΘΕ αποτζλεςε μια γενικευμζνθ αντιπαράκεςθ 

προσ τον κακιερωμζνο δείκτθ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ θ οποία διεφρυνε το περιεχόμενο του 
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τελευταίου με νζεσ παραμζτρουσ, πζρα από τισ κακαρά οικονομικζσ. Αν και είχε αφετθρία 

τισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, ςταδιακά ζχει απιχθςθ και ςτισ αναπτυγμζνεσ, 

αναδεικνφοντασ τθν ανάγκθ να λθφκοφν υπόψθ περιςςότεροι παράγοντεσ για τθ μζτρθςθ 

τθσ ανάπτυξθσ και ευθμερίασ των περιοχϊν.  

Ζτςι εξελίςςεται μια ςυηιτθςθ για τθ ςθμαςία τθσ ποικιλίασ των παραγόντων που 

αντιπροςωπεφουν και κατ’ επζκταςθ μποροφν να μετριςουν το επίπεδο τθσ ανκρϊπινθσ 

ανάπτυξθσ. Ειδικότερα θ Perrons (2011) αρχικά αμφιςβθτεί τθν αξία τθσ ςυμβατικισ 

προςζγγιςθσ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ με βάςθ τον δείκτθ ΑΕΡ κατά κεφαλιν. Στθ 

ςυνζχεια αναδεικνφει τθ ςθμαςία δεικτϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν προςζγγιςθ των 

ανκρϊπινων δυνατοτιτων όπωσ: δείκτθσ παιδικισ κνθςιμότθτασ, ποςοςτά εκπαιδευτικισ 

απόδοςθσ, ποςοςτό απαςχόλθςθσ, διάμεςθ τιμι απολαβϊν, παιδικι φτϊχεια. Τζλοσ, 

υιοκετεί τθ μεκοδολογία του Δείκτθ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν (HDI, 

UNDP) και ςυνδυάηει τισ μετριςεισ αυτϊν των δεικτϊν προκειμζνου να καταςκευάςει δυο 

νζουσ δείκτεσ, τον Δείκτθ Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (RDI) και τον Δείκτθ Φφλου (GRDI), με 

βάςθ τουσ οποίουσ εντοπίηει τισ διαφορζσ των επιλεγμζνων μεγεκϊν ανάμεςα ςτισ 

περιφζρειεσ τόςο ακροιςτικά όςο και ανάλογα με το φφλο. Με τον τρόπο αυτό θ Perrons 

καταλιγει ςε μια ςυνκετικι προςζγγιςθ θ οποία αξιοποιεί τθν ζννοια των ανκρϊπινων 

δυνατοτιτων και υπερβαίνει τθ χριςθ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ προκειμζνου να τοποκετιςει 

ςε νζα βάςθ τα ερωτιματα και τισ απαντιςεισ ςχετικά με το είδοσ και τον ςκοπό τθσ 

επικυμθτισ μορφισ περιφερειακισ ανάπτυξθσ πριν από τθ διαμόρφωςθ των κατάλλθλων 

πολιτικϊν.  

Αξιοςθμείωτθ είναι θ εμφάνιςθ του ενδιαφζροντοσ για το κζμα αυτό ςτο πλαίςιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ προςδιοριςμοφ ενόσ νζου δείκτθ. 

Ρρόκειται για τον EU Regional Human Development Index (EU-RHDI: Ρεριφερειακόσ Δείκτθσ 

Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Ο δείκτθσ αυτόσ (α) παίρνει υπόψθ το 

πνεφμα του HDI, (β) προςαρμόηει το πνεφμα αυτό ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και 

(γ) το εντοπίηει ςε επίπεδο περιφερειακό, δθλαδι του προςδίδει χωρικι διάςταςθ. Θ 

εννοιολογικι ςφνκεςθ του δείκτθ βαςίηεται ςε τρεισ προςεγγίςεισ: των βαςικϊν αναγκϊν 

(basic needs), του οφζλουσ (utilitarian) και τθσ ελευκερίασ (freedom) (Hardeman & Dijkstra, 

2014). Ο δείκτθσ EU-RHDI αν και δεν αποτελεί δείκτθ περιφερειακισ ανκεκτικότθτασ, 

ενςωματϊνει πολλά από τα ςτοιχεία μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ κακϊσ διευρφνει τθ 

κεϊρθςθ του επιπζδου ανάπτυξθσ. Καταρτίηεται με βάςθ τρεισ κατθγορίεσ δεικτϊν για 

τρεισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ: Υγεία (7 επιμζρουσ δείκτεσ), Γνϊςθ (9 

επιμζρουσ δείκτεσ) και Ειςόδθμα (6 επιμζρουσ δείκτεσ):  

 ΥΓΕΛΑ: προςδόκιμο επιβίωςθσ κατά τθ γζννθςθ, προςδόκιμο υγιοφσ διαβίωςθσ, 

παιδικι κνθςιμότθτα. πρόςβαςθ ςε ιατρικι περίκαλψθ, ποςοςτό κανάτου ςτθν 

θλικία των 70 ετϊν, πικανότθτα κανάτου πριν τθν θλικία των 65, πικανότθτα 

κανάτου πριν τθν θλικία των 70. 
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 ΓΝΩΣΘ: ςχολικι διαρροι, πλθκυςμόσ 18-24 ετϊν που δεν εργάηεται και δεν 

ςυμμετζχει ςτθν εκπαίδευςθ, ποςοςτό ςπουδαςτϊν τριτοβάκμιασ ςτο ςυνολικό 

πλθκυςμό, ποςοςτό πλθκυςμοφ 30-34 ετϊν με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

ανκρϊπινο δυναμικό ςτισ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία, ανκρϊπινο δυναμικό ςε 

Ε&ΤΑ, ποςοςτό πλθκυςμοφ 25-64 ετϊν με πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ποςοςτό 

πλθκυςμοφ 25-64 ετϊν με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

 ΕΛΣΟΔΘΜΑ: μακροχρόνια ανεργία, πρόςβαςθ ςε Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν, κατά κεφαλιν ΑΕΡ, διακζςιμο ειςόδθμα, ποςοςτό ςυμμετοχισ 

ενεργοφ πλθκυςμοφ. 

Τελικά, από πολλζσ πλευρζσ επιβεβαιϊνεται ότι το ανκρϊπινο δυναμικό και μάλιςτα με 

διευρυμζνο περιεχόμενο ωσ ανκρϊπινοσ παράγοντασ γενικότερα, κα πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ ςτθ μζτρθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ευθμερίασ των περιοχϊν και επομζνωσ ςτθν 

προςπάκεια να εμπλουτιςκεί με ’εργαλεία’ που προχωροφν πζρα από τον κακιερωμζνο 

δείκτθ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ. Με αυτόν τον ςτόχο, το ερϊτθμα είναι ποιεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ 

ςχζςθσ μεταξφ ανκρϊπινου δυναμικοφ και χωρικισ ανάπτυξθσ είναι αντιπροςωπευτικζσ και 

με ποιουσ δείκτεσ μπορεί να μετρθκοφν. Το άρκρο εξετάηει τθ ςχζςθ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και χωρικισ ανάπτυξθσ με βάςθ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ καινοτομίασ και τθσ 

ανκεκτικότθτασ. Θ επιλογι αυτι βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι θ καινοτομία αποτελεί ζναν 

κρίςιμο παράγοντα τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ που ςυνδζεται ςτενά με τθ γνϊςθ και επομζνωσ 

με το ανκρϊπινο δυναμικό, ενϊ θ ανκεκτικότθτα είναι μια ευρφτερθ ζννοια που 

εμπλουτίηει με νζα οπτικι, κάτω από τθν επίδραςθ τθσ οικονομικισ και περιβαλλοντικισ 

κρίςθσ, τον ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ και του ανκρϊπινου παράγοντα γενικότερα 

ςτθ χωρικι ανάπτυξθ. 

 

2.2. Καινοτομία, γνώςθ και ανκρώπινο δυναμικό 

Αν και θ εργαςία, ωσ βαςικόσ ςυντελεςτισ παραγωγισ, κυριάρχθςε ςτισ κεωρίεσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ από πολφ νωρίσ, θ ςθμαςία του ανκρϊπινου κεφαλαίου – με τθν 

ζννοια των γνϊςεων, ειδικεφςεων και ικανοτιτων των εργαηομζνων – υπογραμμίςτθκε 

ςχεδόν ταυτόχρονα με τθν ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ ωσ ενδογενοφσ μεταβλθτισ ςτισ νζεσ 

κεωρίεσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ. Οι κεωρίεσ αυτζσ προςζδωςαν μεγαλφτερο ρεαλιςμό 

ςτα μζχρι τότε κυρίαρχα μοντζλα, μετατοπίηοντασ το ενδιαφζρον από μια οικονομία 

βαςιςμζνθ ςτουσ υλικοφσ ι φυςικοφσ πόρουσ προσ μια οικονομία βαςιςμζνθ ςτθ γνϊςθ 

(Cortright, 2001). Σταδιακά, θ μάκθςθ, θ δθμιουργία γνϊςθσ και θ καινοτομία μπαίνουν 

ςτο επίκεντρο τθσ ανάλυςθσ κακϊσ, ςφμφωνα με τισ παραπάνω κεωρίεσ, θ 

μακροπρόκεςμθ μεγζκυνςθ εξαρτάται από επενδφςεισ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και τθν 

καινοτομία, παράγοντεσ οι οποίοι δθμιουργοφν κετικζσ εξωτερικότθτεσ (Lucas, 1988). Θ 

ανάπτυξθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου, ωςτόςο, δεν πραγματοποιείται μόνο μζςα από τθν 

εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα αλλά και μζςα από κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ (κοινωνικζσ 
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επαφζσ μεταξφ των ατόμων, κουλτοφρα, κανόνεσ και πεποικιςεισ μιασ κοινωνίασ) και τθ 

χριςθ ΤΡΕ, κακϊσ δθμιουργοφν επιπλζον κανάλια για τθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ (Carillo, 

2003; Glaeser et al., 2000). Τα ςτοιχεία αυτά διευρφνουν το πεδίο ανάλυςθσ, 

εμπλουτίηοντάσ το με διαφορετικζσ διαςτάςεισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και 

πολλαπλοφσ τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ και 

αξιοποίθςθσ τθσ καινοτομίασ.  

Ραρόλο που το ανκρϊπινο κεφάλαιο αναγνωρίηεται ωσ κεμελιϊδεσ ςυςτατικό για τθν 

ανάπτυξθ καινοτομίασ, θ ςχετικι βιβλιογραφία είναι αρκετά αποςπαςματικι, γεγονόσ που 

δυςκολεφει τθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ αναλυτικισ βάςθσ κεμελίωςθσ ςχετικά με 

τθ ςφνδεςθ καινοτομίασ - ανάπτυξθσ υπό το πρίςμα του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Ραρακάτω εντοπίηονται από τθ βιβλιογραφία και περιγράφονται πζντε βαςικζσ διαςτάςεισ 

τθσ ςχζςθσ καινοτομίασ και χωρικισ ανάπτυξθσ (καινοτομία εντόσ τθσ επιχείρθςθσ, χωρικά 

εντοπιςμζνθ διάχυςθ γνϊςθσ, τοπικά και παγκόςμια δίκτυα γνϊςθσ, ανοιχτι καινοτομία, 

ψθφιακι καινοτομία), οι οποίεσ υπογραμμίηουν τθ ςθμαςία διαφορετικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Κα πρζπει να διευκρινίςουμε ότι οι οπτικζσ 

αυτζσ δεν αναφζρονται κατ’ ανάγκθ ςε διαφορετικζσ κεωρίεσ, αν και κατά κάποιο τρόπο 

αντανακλοφν τθ ςταδιακι εξζλιξθ των κεωριϊν οικονομικισ μεγζκυνςθσ μζχρι και ςιμερα.  

2.2.1. Η γνώςθ ωσ ενδογενζσ ςυςτατικό μεγζκυνςθσ 

Θ πρϊτθ οπτικι αναφζρεται ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ ωσ 

ενδογενζσ ςυςτατικό ςτθ διαδικαςία οικονομικισ μεγζκυνςθσ (κεωρίεσ ενδογενοφσ 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ). Το ανκρϊπινο δυναμικό δεν επιδρά μόνο ςτθν παραγωγικότθτα 

τθσ εργαςίασ αλλά επιπλζον αυξάνει τθ ςυνολικι παραγωγικότθτα των ςυντελεςτϊν 

παραγωγισ, κακϊσ και τθν τεχνολογικι αλλαγι (Nelson, 2005). Αυτό που ςυμβαίνει είναι 

ότι οι γνϊςεισ και οι ιδζεσ δεν αποτελοφν αντικείμενο φκινουςϊν αποδόςεων, όπωσ 

ςυμβαίνει με τουσ λοιποφσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ. Στθν πραγματικότθτα, μποροφν να 

ςυγκεντρωκοφν, να μοιραςτοφν και να επαναχρθςιμοποιθκοφν χωρίσ όριο.  

Βαςικι υπόκεςθ εδϊ είναι ότι οι ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ, πρωταρχικά ςτοιχεία 

για τθν ανάπτυξθ καινοτομίασ και τθν ανταγωνιςτικότθτα, αποτελοφν ςυςτατικά που 

ενςωματϊνονται ςτουσ ανκρϊπουσ και, ςυνεπϊσ, το ανκρϊπινο δυναμικό μιασ 

επιχείρθςθσ, ωσ φορζασ τεχνογνωςίασ, δεξιοτιτων και εμπειριϊν αυξάνει τθν οικονομικι 

τθσ αξία. Επιπλζον, ενδιαφζρον αποκτά και θ ζννοια τθσ ’μάκθςθσ’, που αναφζρεται ςτθ 

διαδικαςία απόκτθςθσ νζασ γνϊςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ, τθν απόκτθςθ 

νζων ικανοτιτων και τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομικισ δραςτθριότθτασ (Becker, 1964; 

Coleman, 1988). Θ ζννοια αυτι ταυτίηεται με τθν εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία και τισ 

επενδφςεισ ςτθ μάκθςθ. 
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2.2.2. Θετικζσ εξωτερικότθτεσ και διάχυςθ γνώςθσ 

Εκτόσ από τθ ςωρευτικι και αυτοενιςχυόμενθ φφςθ τθσ καινοτομίασ, οι κεωρίεσ 

ενδογενοφσ μεγζκυνςθσ ζδωςαν επίςθσ μεγάλθ ζμφαςθ ςτισ κετικζσ εξωτερικότθτεσ που 

προκαλοφνται από τθ γνϊςθ μζςα από τθν ζννοια τθσ διάχυςθσ γνϊςθσ (knowledge 

spillovers), ζνα κεωρθτικό καταςκεφαςμα το οποίο ςυγκζντρωςε το ενδιαφζρον πλικουσ 

ερευνθτϊν και τόνωςε το ενδιαφζρον για τθ ςχζςθ τθσ ζννοιασ τθσ καινοτομίασ και του 

χϊρου. Θ διάχυςθ γνϊςθσ αναφζρεται ςε ‘διανοθτικά κζρδθ’ (Caniels, 2000), ι αλλιϊσ ςτθ 

«γνϊςθ που δθμιουργείται ςε μια επιχείρθςθ *ι οργανιςμό+ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

από μια άλλθ χωρίσ αντάλλαγμα ι με αποηθμίωςθ μικρότερθ από τθν *πραγματικι+ αξία 

τθσ γνϊςθσ» (Fischer 2006, 174). Θ γνϊςθ που δθμιουργείται κεωρείται ότι είναι δθμόςια, 

με τθν ζννοια ότι αυξάνει το γενικό επίπεδο γνϊςθσ ςτθν κοινωνία και, ςυνεπϊσ, οι 

προςπάκειεσ μιασ επιχείρθςθσ για ζρευνα δεν προκαλοφν όφελοσ μόνο ςτθν ίδια τθν 

επιχείρθςθ αλλά και ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ. 

Ο λόγοσ φπαρξθσ τθσ διάχυςθσ γνϊςθσ είναι θ ίδια θ φφςθ τθσ γνϊςθσ που αποτελεί ‘μθ 

ανταγωνιςτικό’ και ‘μερικϊσ μόνο αποκλειόμενο’ αγακό, κακϊσ δεν απαγορεφεται θ χριςθ 

του και από τρίτουσ που δε ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνϊςθσ 

(Verspagen, 1997). Ραρά τθ δθμόςια φφςθ τθσ γνϊςθσ, θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ φαίνεται να 

επθρεάηεται ςθμαντικά από τθ γεωγραφικι εγγφτθτα και ςυνεπϊσ είναι χωρικά 

ςυγκεντρωμζνθ. Ζνασ βαςικόσ λόγοσ γι’ αυτό είναι ότι θ ’άρρθτθ γνϊςθ’, θ οποία – 

αντίκετα με τθ ρθτι που μπορεί εφκολα να κωδικοποιθκεί και να μεταφερκεί από 

απόςταςθ με ςχετικά μικρό κόςτοσ – προχποκζτει χωρικι εγγφτθτα, προςωπικι 

αλλθλεπίδραςθ και τθν ανάπτυξθ δεςμϊν εμπιςτοςφνθσ (Cooke & Morgan, 1998). Με άλλα 

λόγια, θ άρρθτθ γνϊςθ αφορά μια μορφι γνϊςθσ που βρίςκεται ςτα άτομα, ςε 

ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν με το πζραςμα του χρόνου και θ οποία δεν 

μπορεί να αρκρωκεί ι να καταγραφεί, γεγονόσ που κάνει εξαιρετικά δφςκολθ τθ διάχυςι 

τθσ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ (Polanyi, 1967). 

Ο ρόλοσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ εδϊ, ωσ δίαυλοσ τθσ γνϊςθσ αυτισ, ζγκειται ςτθν 

κινθτικότθτα τθσ εργαςίασ και ςτισ κοινωνικζσ επαφζσ, γεγονόσ που δθμιουργεί 

ανταγωνιςμό μεταξφ των περιοχϊν ωσ προσ τθν προςζλκυςθ ’δθμιουργικϊν ανκρϊπων’ 

(Florida, 2006). Επιπλζον, ενδιαφζρον ςυγκεντρϊνει θ ζννοια τθσ ’απορροφθτικισ 

ικανότθτασ’ (absorptive capacity), τθσ ικανότθτασ δθλαδι αναγνϊριςθσ, αφομοίωςθσ, και 

αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ από το περιβάλλον (Cohen & Levinthal, 1990), θ οποία αποτελεί 

ςυνάρτθςθ τθσ προθγοφμενθσ γνϊςθσ που υπάρχει ςτθν επιχείρθςθ και αναπτφςςεται με 

τθ ςυγκζντρωςθ εμπειρίασ (βιωματικι μάκθςθ) (Cohen & Levinthal, 1990; Vinding, 2006). 

Ρροφανϊσ, όςο πιο ικανόσ είναι κανείσ τόςο πιο εφκολθ είναι θ ανταλλαγι και 

απορρόφθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ και άρα, επιχειριςεισ που χωροκετοφνται ςε περιοχζσ 

με υψθλό επίπεδο ανκρϊπινου κεφαλαίου ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να 

επωφελθκοφν από τθ διάχυςθ γνϊςθσ. Ζτςι λοιπόν, ςτθν περίπτωςθ αυτι, το ανκρϊπινο 
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κεφάλαιο αποτελεί βαςικι παράμετρο που εξαςφαλίηει τθν ικανότθτα αλλά και τθν 

ταχφτθτα εκμάκθςθσ και υιοκζτθςθσ μιασ νζασ τεχνολογίασ και ςυνεπϊσ, αυξάνει τα οφζλθ 

από τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ.  

2.2.3. Δίκτυα γνώςθσ και καινοτομίασ 

Το ςφνολο των ςφγχρονων κεωριϊν που ςυνδζουν τθν οικονομικι με τθν τεχνολογικι 

ανάπτυξθ των περιοχϊν (κεωρίεσ ενδογενοφσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, περιφερειακά 

ςυςτιματα καινοτομίασ, κεωρία των clusters, ευφυείσ πόλεισ και κοινότθτεσ) περιγράφουν 

τθν φπαρξθ ενόσ ςφνκετου και ςυνεχϊσ μεταλλαςςόμενου πλζγματοσ ςχζςεων 

ςυνεργαςίασ μεταξφ διαφορετικϊν δρϊντων και οργανιςμϊν. Τζτοιοι ςχθματιςμοί 

εξυπθρετοφν τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ καινοτομίασ, κακϊσ θ δθμιουργία 

νζασ γνϊςθσ υποδθλϊνει τθν φπαρξθ μιασ ζντονθσ διαδικαςίασ αλλθλεπίδραςθσ, θ οποία 

χαρακτθρίηεται από μεταφορά ρθτισ αλλά και άρρθτθσ γνϊςθσ και θ οποία απαιτεί τόςο 

τθν ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων και τθ φυςικι εγγφτθτα όςο και τθν φπαρξθ 

ςυνδζςεων ςε μακρινζσ αποςτάςεισ μζςω τθσ χριςθσ ΤΡΕ (Cappellin, 2003). Θ δθμιουργία 

ςυνεργαςιϊν μζςα από δίκτυα καινοτομίασ διευκολφνει τθ μάκθςθ (μάκθςθ μζςω τθσ 

διάδραςθσ) και αυξάνει τθν ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ τθσ πολφπλοκθσ φφςθσ τθσ 

τεχνολογικισ γνϊςθσ. Ταυτόχρονα, μειϊνει τθν αίςκθςθ αβεβαιότθτασ που εμπίπτει ςε 

δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ (Camagni, 1993), κακϊσ επθρεάηει τθν ανάπτυξθ 

εμπιςτοςφνθσ, τθν ταχφτθτα και το κόςτοσ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ και τθν αλλθλεπίδραςθ, 

ενιςχφοντασ όχι μόνο τθν καινοτομικι απόδοςθ μεμονωμζνων επιχειριςεων αλλά 

ολόκλθρων χωρικϊν ςυνόλων (Saxenian, 1991). Τζλοσ, δίνει τθν αίςκθςθ του ‘ανικω’ 

εκφράηοντασ μια ςυνεταιριςτικι οπτικι που οδθγεί ςτθ δθμιουργία διαφορετικϊν 

κεςμικϊν ςχθμάτων εταιρικότθτασ (Cooke & Morgan, 1998).  

Εννοιολογικά, τα δίκτυα καινοτομίασ, τα οποία διακζτουν ζνα ιςχυρό γνωςιακό και 

κοινωνικό χαρακτιρα, διατθροφν τα κεμζλια τθσ εξελικτικισ οικονομικισ κεωρίασ που 

ζχουν να κάνουν με τθν εξάρτθςθ από το ιςτορικό παρελκόν, τθ λειτουργία βάςει 

αποκτθμζνων γνωςιακϊν ικανοτιτων, ςτα πλαίςια του υφιςτάμενου τεχνολογικοφ 

κακεςτϊτοσ. Κακϊσ ςυνιςτοφν «ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ» επθρεάηονται επίςθσ και 

από πολιτιςτικοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ γλϊςςα, το επίπεδο εκπαίδευςθσ, τοπικζσ 

ςυνικειεσ και αντιλιψεισ (Freeman, 1991). Στα πλαίςια των δικτφων καινοτομίασ θ 

τεχνολογικι αλλαγι μοιάηει με μια διαδικαςία «επαναλθπτικισ προςαρμογισ» και κοινισ 

εξζλιξθσ, μζςα από λειτουργίεσ μάκθςθσ και ςυςςϊρευςθσ γνϊςθσ (Cappellin, 2003). Θ 

διαμόρφωςθ δικτφων καινοτομίασ αποτελεί, τζλοσ, μια διαδικαςία ςυμβατι με τθν ζννοια 

τθσ ανοιχτισ καινοτομίασ που αναφζρεται παρακάτω (open innovation) (Chesbrough, 2003; 

Komninos, 2008). 

Από πλευράσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ διάςταςθ των δικτφων ςυμπλθρϊνει και 

ολοκλθρϊνει τθν ζννοια τθσ διάχυςθσ γνϊςθσ, κακϊσ διευρφνει το ενδιαφζρον από τισ 

γνωςιακζσ ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. Επιπλζον, θ ανάλυςθ των δικτφων καινοτομίασ 
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ςυνειςζφερε ςθμαντικά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ ζννοιασ τθσ ’εγγφτθτασ’ ωσ κακοριςτικό 

ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ, διακρίνοντασ, πζρα από τθ χωρικι ι 

γεωγραφικι εγγφτθτα και άλλεσ μορφζσ εγγφτθτασ, όπωσ για παράδειγμα θ γνωςιακι ι 

τεχνολογικι εγγφτθτα (π.χ. το αν δυο οργανιςμοί μοιράηονται τθν ίδια βάςθ γνϊςθσ), θ 

κοινωνικι εγγφτθτα (το είδοσ των διαμορφωμζνων ςχζςεων ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο), θ 

οργανωςιακι εγγφτθτα (θ φπαρξθ ι μθ ενόσ κοινοφ ιεραρχικοφ ελζγχου), θ κεςμικι 

εγγφτθτα (το αν δυο οργανιςμοί λειτουργοφν κάτω από τουσ ίδιουσ κεςμοφσ) (Boschma, 

2005; Boschma & Frenken, 2010; Capello, 2014).   

2.2.4. Ανοιχτι, προερχόμενθ από τουσ χριςτεσ, ςυμμετοχικι καινοτομία 

Στθ βιβλιογραφία θ κεωρία τθσ καινοτομίασ ζχει μεταβλθκεί αρκετζσ φορζσ ξεκινϊντασ από 

ζνα γραμμικό και ςχετικά άκαμπτο μοντζλο ανάπτυξθσ καινοτομίασ προσ ζνα πιο 

διαδραςτικό, το οποίο ξεφεφγει από τα ςτενά όρια τθσ επιχείρθςθσ (και των πόρων τθσ) και 

περιλαμβάνει ζνα μεγαλφτερο εφροσ δρϊντων όπωσ είναι για παράδειγμα οι χριςτεσ, 

προμθκευτζσ κ.α. Ζτςι λοιπόν, ο όροσ ’ανοιχτι καινοτομία’ ζγινε ςυνϊνυμο με 

οργανωςιακζσ πρακτικζσ οι οποίεσ αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία και τα πλεονεκτιματα που 

δθμιουργοφνται από τθ μόχλευςθ καινοτομιϊν (που αναπτφςςονται εκτόσ των ορίων τθσ 

επιχείρθςθσ (Chesbrough, 2003). Ρρόκειται για μια εκδθμοκρατιςμζνθ φφςθ τθσ 

καινοτομίασ, θ οποία πλζον προζρχεται από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ (von Hippel, 2005).  

Κακϊσ οι χριςτεσ ενςωματϊνονται ςτθ διαδικαςία καινοτομίασ (Gassmann et al., 2010), το 

μοντζλο αυτό προχποκζτει τθν φπαρξθ δθμιουργικϊν, ςυνδυαςτικϊν και επιχειρθματικϊν 

ικανοτιτων, όχι μόνο εντόσ των επιχειριςεων αλλά, ς’ ολόκλθρθ τθν κοινωνία και, 

ςυνεπϊσ, τθν φπαρξθ υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθσ, ικανοτιτων, επιχειρθματικισ 

κουλτοφρασ, ςυνδζςεων με τθ βιομθχανία και ικανοτιτων ςτθ χριςθ ΤΡΕ (von Hippel, 

2005; De Jong et al., 2008). 

2.2.5. Συλλογικι και χωρικι ευφυΐα 

Ρεριςςότερο πρόςφατθ βιβλιογραφία αναφζρεται ςτθν ικανότθτα καινοτομίασ των ατόμων 

και τθ ςυλλογικι ευφυΐα που δθμιουργείται μζςα από άτυπεσ και ανοιχτζσ μορφζσ 

ςυνεργαςίασ και τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Ρλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ, τεχνολογίεσ μζςων 

ενθμζρωςθσ και κοινωνικά δίκτυα ενιςχφουν τθν ικανότθτα και ταχφτθτα μάκθςθσ και 

διευκολφνουν τον ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό και τθν επίλυςθ προβλθμάτων μζςα από 

διαδικαςίεσ ανοιχτισ καινοτομίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ζμφαςθ (και το αποτζλεςμα) 

δεν αφορά αποκλειςτικά τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου προϊόντοσ αλλά τον εντοπιςμό και τθν 

επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ που μπορεί να αφορά ολόκλθρθ τθν κοινωνία (π.χ. θ ανάπτυξθ 

καινοτομιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ μεγάλων κοινωνικϊν προκλιςεων όπωσ θ ενζργεια, το 

περιβάλλον, θ αςφάλεια, κ.λπ.) (EC, 2013). 

Ζτςι λοιπόν, θ ζννοια των δυνατοτιτων δεν είναι αντιλθπτι πλζον ωσ το άκροιςμα των 

ικανοτιτων και εξειδικεφςεων μεμονωμζνων ατόμων οφτε ςτα πλαίςια ςχζςεων που 
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διαμορφϊνονται μεταξφ τουσ, αλλά εντοπίηεται ςε επίπεδο ςυνεργειϊν που 

δθμιουργοφνται από τον ςυνδυαςμό γνϊςεων, ειδικεφςεων του ςυνόλου των ατόμων και 

τεχνολογιϊν, με τρόπο που ενιςχφει τθν ικανότθτα για δθμιουργικότθτα, επιτρζπει τθν 

οργάνωςθ των ειδικοτιτων και τθν κατανεμθμζνθ επίλυςθ προβλθμάτων, οργανϊνει τθ 

ςυλλογικι ευφυΐα και αυξάνει τθν ικανότθτα καινοτομίασ (Schaffers et al., 2011; Komninos, 

2014). Με άλλα λόγια, αποτελεί τθ βάςθ τθσ χωρικισ ευφυΐασ θ οποία χτίηεται πάνω ςτθ 

ςυλλογικι ευφυΐα και το κοινωνικό κεφάλαιο (Komninos, 2008, 2014).  

Το ενδιαφζρον των παραπάνω ςυνιςτωςϊν είναι ότι ςυνικωσ ςυνδυάηονται με εμπειρικζσ 

προςεγγίςεισ ςε διαφορετικι χωρικι κλίμακα ανάλυςθσ. Ζτςι, αν και θ ςυηιτθςθ για τθν 

ενδογενι φφςθ τθσ καινοτομίασ εςτιάηει ςτα ςτενά όρια τθσ επιχείρθςθσ, ςτθ ςυνζχεια 

διευρφνεται ςτο γειτονικό τθσ περιβάλλον και ςε ευρφτερα γεωγραφικά όρια, αυξάνοντασ 

το ενδιαφζρον για τθ ςχζςθ χϊρου-καινοτομίασ και δίνοντασ ζμφαςθ ςε όρουσ όπωσ θ 

’εγγφτθτα’, θ ‘γεωγραφία τθσ καινοτομίασ’, θ δθμιουργία ‘ςυςτάδων επιχειριςεων’ 

(clustering), ο ‘γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ’ (localization). Στθ ςυνζχεια, θ ςυηιτθςθ 

μεταφζρεται χωρικά από τθν κλίμακα τθσ περιφζρειασ, που χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ ςτθ 

βιβλιογραφία και ςυνδυάςτθκε με τθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ πολιτικϊν καινοτομίασ 

τόςο ςε Ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό επίπεδο, ςτθν κλίμακα τθσ πόλθσ, εξαιτίασ τθσ 

μεγάλθσ ςυγκζντρωςθσ ατόμων και ικανοτιτων αλλά και μζςων επικοινωνίασ, υποδομϊν 

ΤΡΕ και ςτρατθγικϊν τα οποία αλλθλεπιδροφν δθμιουργϊντασ οικοςυςτιματα καινοτομίασ 

(Komninos, 2008, 2014; Deakin, 2013), δθλαδι αναδυόμενα περιβάλλοντα καινοτομίασ ωσ 

αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ςτοιχείων ενόσ ςυςτιματοσ. 

 

2.3. Χωρικι ανκεκτικότθτα και ανκρώπινο δυναμικό 

Θ ζννοια τθσ ανκεκτικότθτασ, ξεκινϊντασ από το πεδίο τθσ οικολογίασ, όπου εμφανίςτθκε 

ςτθ δεκαετία του 1960, ζχει επεκτακεί ςε αρκετά επιςτθμονικά πεδία (ψυχολογία, 

κοινωνιολογία, οικονομία). Τα τελευταία χρόνια ενςωματϊνεται ςτισ κεωρθτικζσ και 

εφαρμοςμζνεσ προςεγγίςεισ για τθ χωρικι ανάπτυξθ και τον χωρικό ςχεδιαςμό (CJRES, 

2010; Davoudi, 2012; Bristow 2010; Thoidou & Foutakis 2012; Καλλιϊρασ 2011; Φουτάκθσ, 

2012). Θ κακιζρωςι τθσ ςχετίηεται με το αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθν αντιμετϊπιςθ των 

κινδφνων και τθ διαχείριςθ των καταςτροφϊν με ολοκλθρωμζνο τρόπο που λαμβάνει 

υπόψθ τόςο τθν ευπάκεια (ι τρωτότθτα) όςο και τθν ανκεκτικότθτα (ι 

προςαρμοςτικότθτα) των περιοχϊν (Sapountzaki, 2012). Θ ζννοια αυτι ςθματοδοτεί τθν 

απομάκρυνςθ από τθν πεποίκθςθ ότι μπορεί να επιτευχκεί ιςορροπία, κάτι που 

υποδιλωνε θ γενικευμζνθ υιοκζτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ βιϊςιμθσ χωρικισ ανάπτυξθσ μετά τθ 

δεκαετία του 1980. Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αντιπροςωπεφει ζνα πρότυπο ιςορροπίασ το 

οποίο υπονοεί πωσ είναι εφικτι θ επίτευξθ τόςο τθσ οικονομικισ ανταγωνιςτικότθτασ όςο 

και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ με παράλλθλθ προςταςία του περιβάλλοντοσ (Ahern, 2011).  
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Το ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ μετά το 2008, αποκάλυψε τα όρια αυτισ τθσ 

ιςορροπίασ, δθλαδι τθ δυςκολία, ακόμα και αδυναμία, να εξαςφαλιςτεί θ οικονομικι 

ανάπτυξθ με προςταςία του περιβάλλοντοσ και με εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Στο 

όνομα τθσ αναγκαιότθτασ αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ 

υποβακμίηεται θ προςταςία του περιβάλλοντοσ ενϊ θ κοινωνικι ςυνοχι εκ των πραγμάτων 

υπονομεφεται λόγω τθσ ραγδαίασ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ και του περιοριςμοφ των 

πολιτικϊν πρόνοιασ. Ραράλλθλα, αυξάνεται θ ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτουσ 

εντεινόμενουσ κινδφνουσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των περιβαλλοντικϊν καταςτροφϊν. 

Αξιοςθμείωτθ είναι θ επίδραςθ του τυφϊνα ‘Κατρίνα’ ςτθ ςυηιτθςθ για τθν ευπάκεια και 

τθν ανκεκτικότθτα των περιοχϊν, κακϊσ ζγινε φανερό ότι το πρόβλθμα δεν περιοριηόταν 

ςτισ επιπτϊςεισ μιασ φυςικισ καταςτροφισ αλλά ενζπλεκε ηθτιματα επιπζδου και τρόπου 

ανάπτυξθσ, χωρικισ και κοινωνικισ οργάνωςθσ (Swanstrom et al., 2009). Αν και υπάρχει ο 

κίνδυνοσ να κεωρθκεί μια ακόμα αςαφισ ι ‘ψευδισ’ ζννοια θ οποία δεν ζχει το ίδιο 

περιεχόμενο για όλουσ, θ ζννοια τθσ ανκεκτικότθτασ προςφζρει τθ δυνατότθτα 

επαναπροςδιοριςμοφ παγιωμζνων αντιλιψεων για τθ χωρικι ανάπτυξθ και τον χωρικό 

ςχεδιαςμό οι οποίεσ φαίνεται πωσ ζχουν αποτφχει, και ειςάγει νζεσ μεκόδουσ που είναι 

χριςιμεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ςφγχρονων κινδφνων, πζρα από τουσ φυςικοφσ και 

τεχνολογικοφσ κινδφνουσ, ιδίωσ αυτοφσ που προζρχονται από τθν οικονομικι κρίςθ. Ζτςι, θ 

επιδίωξθ τθσ ανκεκτικότθτασ αναλαμβάνει ζναν ρόλο επαναπροςδιοριςμοφ του 

περιεχομζνου τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και επαναφοράσ ςτθν αφετθρία τθσ ςυηιτθςθσ για 

τισ περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ που θ ζννοια αυτι ειςιγαγε.  

Σφμφωνα με τθν Bristow (2010, ςς. 153-154) «Θ ανκεκτικότθτα ορίηεται ωσ θ ικανότθτα 

μιασ περιοχισ να βιϊνει κετικι οικονομικι επιτυχία χωρίσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ, να 

λειτουργεί εντόσ των περιβαλλοντικϊν ορίων, και θ οποία μπορεί να κζςει υπό ζλεγχο 

παγκόςμια οικονομικά πλιγματα». Θ επιδίωξι τθσ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

ανταποκρίνεται ςε ζναν ςυνδυαςμό εκ των κάτω πιζςεων για μεταςχθματιςμοφσ και εκ των 

άνω επιταγϊν για αλλαγζσ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Θ ζρευνα ‘ECR2: Economic 

Crisis: Resilience of Regions’ ζχει ορίςει τθν (οικονομικι) ανκεκτικότθτα ωσ τθν «ικανότθτα 

μιασ περιφζρειασ να αποφεφγει μια πτϊςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα ι να ανακτά το 

προ κρίςθσ (ι προ του ςοκ) φψοσ τθσ απαςχόλθςθσ (ι του ΑΕΡ) (Bristow et al., 2014a, ς. 6). 

Ο Martin (2012, ς. 5) ςυνοψίηει τουσ τφπουσ ανκεκτικότθτασ ωσ εξισ:   

 «Μθχανικι» (Engineering): «Θ ικανότθτα του ςυςτιματοσ να επιςτρζψει ςτθν ι να 

ςυνεχίςει τθν, κεωροφμενθ, ςτακερι κατάςταςθ ιςορροπίασ ι δομι, μετά από ζνα 

ςοκ ι διαταραχι».  

 «Οικολογικι» (Ecological): «Θ κλίμακα του ςοκ ι τθσ διαταραχισ τθν οποία ζνα 

ςφςτθμα μπορεί να απορροφιςει πριν αποςτακεροποιθκεί και μετακινθκεί ςε 

άλλθ δομι ι κατάςταςθ ιςορροπίασ. Θ εςτίαςθ είναι ςτθ ςυμπεριφορά του 

ςυςτιματοσ όταν βρίςκεται μακριά από τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ».  
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 «Ρροςαρμοςτικι» (Adaptive): «Θ ικανότθτα ενόσ ςυςτιματοσ να υποβλθκεί ςε 

αναδιάρκρωςθ τθσ μορφισ ι/και λειτουργίασ του, προλθπτικά ι αντιδρϊντασ εκ 

των υςτζρων, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι επιπτϊςεισ ενόσ 

αποςτακεροποιθτικοφ ςοκ. Εςτίαςθ ςτθν προςαρμοςτικι ικανότθτα του 

ςυςτιματοσ». 

Σε κάκε περίπτωςθ, ηθτοφμενο είναι θ ανάκαμψθ, που ςτθν περίπτωςθ τθσ μθχανικισ 

ανκεκτικότθτασ φαίνεται πωσ προκφπτει αυτομάτωσ. Στθν περίπτωςθ τθσ προςαρμοςτικισ 

ανκεκτικότθτασ υπάρχει ανανζωςθ τθσ δομισ τθσ οικονομίασ, ωσ αναπροςανατολιςμόσ εκ 

των προτζρων, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ οικολογικισ ανκεκτικότθτασ ςθμαςία ζχει που 

βρίςκεται το (νζο) ςθμείο ιςορροπίασ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ. Οι 

πλευρζσ τθσ ανκεκτικότθτασ που διαμορφϊνουν τθν τελικι τθσ μορφι είναι κατά τον 

Martin (2012): αντίςταςθ, ανάκαμψθ, αναπροςανατολιςμόσ, ανανζωςθ. Αυτζσ ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ μζςω των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν μιασ περιοχισ που επθρεάηουν τθν 

αντίδραςι τθσ ςτο ςοκ τθσ φφεςθσ. Τζτοια χαρακτθριςτικά είναι θ αναπτυξιακι επίδοςθ, θ 

δομι τθσ οικονομίασ, θ ανταγωνιςτικότθτα, το ςφςτθμα καινοτομίασ, οι δεξιότθτεσ, θ 

κουλτοφρα επιχειρθματικότθτασ, οι κεςμοί, θ οικονομικι διακυβζρνθςθ.  

Θ περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα ζχει κεντρικό ρόλο ςτον τρόπο που οι παραπάνω 

πλευρζσ τθσ ανκεκτικότθτασ αλλθλεπιδροφν με θν προθγοφμενθ επίδοςθ τθσ περιφζρειασ 

(Martin, 2012, ς. 12) και το ερϊτθμα είναι κατά πόςο αυτι μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να 

αποτελζςει μια ςτρατθγικι για τθν ανκεκτικότθτα και υπό ποιεσ προχποκζςεισ. H Bristow 

(2010, ς. 163) εμπλουτίηει τον ρόλο τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ με τθν ιδζα τθσ 

ανκεκτικότθτασ. Ραραπζμποντασ ςτο παράδειγμα του κινιματοσ τθσ ‘πόλθσ ςε μετάβαςθ’ 

(transition town movement) προτείνει μια ςτρατθγικι περιφερειακισ ανάπτυξθσ που 

αρκρϊνεται γφρω από τζςςερισ άξονεσ: ποικιλία, διαςπορά, αμοιβαιότθτα, ςυνάρκρωςθ – 

δικτφωςθ. Σε αυτιν, θ περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα τίκεται εντόσ ςυγκεκριμζνων 

πλαιςίων και ςυνδυάηεται με τθν ανκεκτικότθτα (Bristow, 2010, ς. 164). 

Σε κάκε περίπτωςθ, το ανκρϊπινο δυναμικό ζχει εμφανϊσ ςθμαντικό ρόλο και 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του ςυνδζονται με τουσ παραπάνω τφπουσ και εκδοχζσ τθσ 

χωρικισ ανκεκτικότθτασ. Ειδικότερα:  

Θ μθχανικι ανκεκτικότθτα μπορεί να κεωρθκεί θ περίπτωςθ κατά τθν οποία οι προ τθσ 

κρίςθσ ςτρατθγικζσ παραμζνουν και επομζνωσ θ ζμφαςθ εξακολουκεί να δίνεται ςτθν 

επιδίωξθ τθσ χωρικισ ανταγωνιςτικότθτασ (Wolfe, 2011) θ οποία ςε μεγάλο βακμό 

ςτθρίηεται ςτθν ικανότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ να παράγει και να εφαρμόηει 

καινοτομία. Το επίπεδο εκπαίδευςθσ είναι βαςικό μζτρο αυτισ τθσ ικανότθτασ και ςτθ 

βελτίωςι του ςτόχευαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ πολιτικζσ που ζχουν προτακεί ι/και 

εφαρμόηονται από διεκνείσ οργανιςμοφσ και χϊρεσ.   

Στθν περίπτωςθ τθσ οικολογικισ ανκεκτικότθτασ, που ςτθν αρχικι φάςθ εκδθλϊνεται με 

ςυνολικι πτϊςθ των επιδόςεων, το ανκρϊπινο δυναμικό μπορεί να υποςτεί υποβάκμιςθ 
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των ικανοτιτων του, λόγω τθσ παραμονισ ςθμαντικοφ μεριδίου του ςε ςυνκικεσ ανεργίασ 

και εξάρτθςθσ από τισ παροχζσ πρόνοιασ (Martin, 2012, ς. 8). Είναι εφλογο πωσ για τθν 

επιτυχία μιασ ςχετικισ ικανότθτασ προςαρμογισ και απορρόφθςθσ των επιπτϊςεων τθσ 

κρίςθσ, ςθμαντικι είναι θ μικρι αναλογία πλθκυςμοφ με χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ.  

Θ ανκεκτικότθτα μζςω τθσ προςαρμογισ ςθμαίνει ότι θ πτϊςθ προλαμβάνεται, ότι μια 

περιφερειακι οικονομία ζχει τθν ικανότθτα «να ςυγκροτείται εκ νζου, δθλαδι να 

προςαρμόηει τθ δομι τθσ (επιχειριςεισ, βιομθχανίεσ, τεχνολογίεσ και κεςμοί) ϊςτε να 

διατθρεί μια αποδεκτι αναπτυξιακι διαδρομι ςε ό,τι αφορά το προϊόν, τθν απαςχόλθςθ 

και τθν ευθμερία διαχρονικά» (Martin, 2012, ς. 11). Αυτι θ προςαρμοςτικότθτα κεωρείται 

μια δυναμικι κατάςταςθ, μια εξελικτικι διαδικαςία που διαμορφϊνεται από «τθ 

βιομθχανικι παράδοςθ των περιφερειϊν και τθν προοπτικι για αναπροςανατολιςμό των 

προςόντων, των πόρων και των τεχνολογιϊν που κλθρονομικθκαν» και κυρίωσ από τθν 

προ κρίςθσ κατάςταςθ (ό.π.). Μπορεί επομζνωσ να υποςτθριχτεί ότι οι ιδιότθτεσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ που ζχουν ςθμαςία για τθν προςαρμοςτικι ανκεκτικότθτα είναι 

εκείνεσ που ενυπάρχουν ι αποκτϊνται πριν τθν εκδιλωςθ τθσ κρίςθσ, για παράδειγμα 

μζςω των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  

Συχνά θ διάςταςθ τθσ ανανζωςθσ και του αναπροςανατολιςμοφ ζχει πιο ζντονο το ςτοιχείο 

τθσ κριτικισ τθσ προθγοφμενθσ κατάςταςθσ που ιταν ευάλωτθ ςτθν οικονομικι και 

περιβαλλοντικι κρίςθ και τθσ υιοκζτθςθσ νζασ εναλλακτικισ ατηζντασ, ςτον βακμό μάλιςτα 

που το ιςχφον πρότυπο κεωρείται ότι οδιγθςε ςε αποτυχία. Στο όνομα τθσ βιωςιμότθτασ 

κα μποροφςαν να προωκθκοφν εναλλακτικζσ μορφζσ οικονομικισ και κοινωνικισ 

ανάπτυξθσ, όπωσ αυτζσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ.  

Γενικότερα, το ανκρϊπινο δυναμικό ςυνδζεται με τθ χωρικι ανάπτυξθ μζςω τθσ 

ςυνιςτϊςασ τθσ ανκεκτικότθτασ, καταρχιν με βάςθ το επίπεδο εκπαίδευςθσ, τόςο με τθ 

λογικι τθσ (εντόσ πλαιςίων και υπό προχποκζςεισ) χωρικισ ανταγωνιςτικότθτασ για τθν 

υποςτιριξθ τθσ ικανότθτασ ’αντίςταςθσ’ (μθχανικι ανκεκτικότθτα), όςο, και πολφ 

περιςςότερο, ωσ ςτοιχείο προχπάρχουςασ γνϊςθσ και παράδοςθσ που ενιςχφει τθν 

ικανότθτα προςαρμογισ. Επίςθσ, θ οπτικι τθσ ανκεκτικότθτασ αναδεικνφει τθ ςθμαςία που 

ζχει θ δυνατότθτα απόκτθςθσ νζων γνϊςεων ωσ ςυνεχισ εκπαίδευςθ θ οποία υποςτθρίηει 

τθν ικανότθτα ανακατεφκυνςθσ των δραςτθριοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν 

εξαςφάλιςθ μιασ νζασ ιςορροπίασ με κετικό πρόςθμο. Στόχοσ είναι ςτθν περίπτωςθ αυτι θ 

επίτευξθ του αναπροςανατολιςμοφ και τθσ ανανζωςθσ των περιοχϊν με περιςςότερο 

φιλικζσ προσ το περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ κοινότθτα αρχζσ. Επιπλζον, μζςω τθσ 

ζννοιασ τθσ ανκεκτικότθτασ επανζρχονται και τονίηονται κεμελιϊδθ ηθτιματα που 

αφοροφν τθ ςχζςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με τθ χωρικι ανάπτυξθ από τθν πλευρά του 

επιπζδου και των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, τα οποία αφοροφν τα ςυλλογικά κοινωνικά αγακά 

και τθν πρόςβαςθ ςε αυτά, το ειςόδθμα και τθν αναδιανομι που ςυνολικά εκφράηονται ωσ 
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ανκρϊπινθ ανάπτυξθ (βλ. π.χ. Perrons, 2012), κακϊσ και ηθτιματα που αφοροφν τα 

χαρακτθριςτικά του ίδιου του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ.  

Δεδομζνου ότι ςτθν πράξθ οι χωρικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ αναφζρεται και μελετάται θ 

χωρικι ανκεκτικότθτα προςδιορίηονται ςυνικωσ βάςει διοικθτικϊν κριτθρίων, ο Martin 

(2012, ςς. 13-14) κζτει το κζμα για το πϊσ θ ανκεκτικότθτα ςυνδζεται με τισ χωρικζσ 

ενότθτεσ (περιφζρειεσ, περιοχζσ) για τισ οποίεσ μελετάται και οι οποίεσ: 

«ςπάνια είναι λειτουργικά ςθμαντικζσ οικονομικζσ οντότθτεσ αλλά αντίκετα ςυχνά 

οριοκετοφνται για ςυλλογι ςτοιχείων, διοικθτικοφσ ι πολιτικοφσ λόγουσ, με κάπωσ 

αυκαίρετεσ γραμμζσ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ κα μποροφςε πικανόν να 

οριοκετιςουμε πόλεισ περιφζρειεσ ι τοπικζσ οικονομίεσ με βάςθ, ασ ποφμε, τθ 

μετακίνθςθ για εργαςία ι άλλα παρόμοια κριτιρια. Αλλά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

αυτό δεν είναι δυνατό και πρζπει να εργαςτοφμε με τισ επίςθμεσ ενότθτεσ για τισ 

οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία. Τζτοιεσ αςάφειεσ είναι ςχεδόν 

αναπόφευκτεσ. Αυτό που ςθμαίνει φυςικά είναι ότι πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι 

τζτοιεσ περιφερειακζσ ενότθτεσ δεν είναι μόνο αςαφείσ αλλά και ουςιαςτικά ςε 

μεγάλο βακμό ανοιχτζσ προσ τα ζξω και πικανά διακριτά αςυνεχείσ ςτο εςωτερικό. 

Διαφορετικοί τομείσ και υποενότθτεσ κα ςυνδεκοφν με αρκετά διαφορετικά δίκτυα 

εξωτερικϊν ςχζςεων ροϊν και δομϊν και ζτςι μπορεί επίςθσ να παρουςιάςουν 

διαφορετικοφσ βακμοφσ ανκεκτικότθτασ ςτα ςοκ. Αυτό ςίγουρα περιπλζκει τθν ιδζα 

τθσ περιφερειακισ ανκεκτικότθτασ».  

Ραράλλθλα ο ίδιοσ επιςθμαίνει και τισ κετικζσ ςυνζπειεσ από τθν ενιαία διοικθτικι/κεςμικι 

λειτουργία ςτο ίδιο χωρικό επίπεδο αυτϊν των χωρικϊν ενοτιτων θ οποία μπορεί να 

υποςτθρίξει τθν εφαρμογι κατάλλθλων ςτρατθγικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ περιφερειακισ 

ανκεκτικότθτασ, ζςτω και αν ορίηονται με αςαφι κριτιρια ωσ προσ τισ οικονομικζσ τουσ 

λειτουργίεσ.  

Είναι επομζνωσ ςκόπιμο αλλά και αναπόφευκτο να διερευνθκεί ο ρόλοσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςε επιμζρουσ περιοχζσ προςδιοριςμζνεσ με διοικθτικά κριτιρια (π.χ. 

περιφερειακζσ ενότθτεσ μιασ περιφζρειασ) και επίςθσ να λθφκοφν υπόψθ τα 

χαρακτθριςτικά τθσ χωρικισ τουσ οργάνωςθσ (π.χ. βακμόσ αςτικότθτασ).  

 

3. Εμπειρικζσ προςεγγίςεισ  

3.1 Μεκοδολογία 

Από τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ ςτισ οποίεσ ο ρόλοσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

είναι ςθμαντικόσ, εξετάηονται δφο αντιπροςωπευτικζσ τθσ ςχετικισ ςυηιτθςθσ, θ 
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καινοτομία και θ ανκεκτικότθτα.2 Θ περιοχι εφαρμογισ τθσ διερεφνθςθσ είναι θ 

Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, μια από τισ δεκατρείσ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ 

επιπζδου NUTS 2, και το χωρικό επίπεδο ανάλυςθσ είναι οι επτά Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ 

τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ επιπζδου NUTS 3. Οι χωρικζσ ςυςχετίςεισ των δεικτϊν για αυτζσ 

τισ χωρικζσ ενότθτεσ αξιοποιοφν επίςθσ τα χαρακτθριςτικά τθσ χωρικισ τυπολογίασ θ οποία 

ζχει διαμορφωκεί ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ ζρευνασ (βλ. Μζροσ Αϋ «Οργάνωςθ του χϊρου και 

γεωγραφία του ανκρϊπινου δυναμικοφ»). Θ διερεφνθςθ κάκε μιασ από τισ δφο ςυνιςτϊςεσ 

ακολουκεί μεκοδολογικά τα παρακάτω ‘βιματα’: 

3.1.1 Οριςμόσ βαςικών δεικτών 

Για τθν κάκε μια από τισ δφο ςυνιςτϊςεσ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ που εξετάηονται 

(καινοτομία και ανκεκτικότθτα) επιλζγονται οι βαςικοί δείκτεσ που ανταποκρίνονται ςτον 

ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ βάςει ςυγκεκριμζνων παραδοχϊν. 

Για τον ςκοπό αυτόν καταρχιν διερευνϊνται υπάρχοντα ςυςτιματα ςχετικϊν δεικτϊν για 

τισ δφο ςυνιςτϊςεσ. Στθ ςυνζχεια επιλζγονται οι κατάλλθλοι δείκτεσ βάςει αφενόσ των 

υποκζςεων εργαςίασ που ανταποκρίνονται ςτα κεντρικά ερωτιματα τθσ διερεφνθςθσ και 

αφετζρου των διακζςιμων ςτατιςτικϊν δεδομζνων. Για κάκε δείκτθ που επιλζγεται 

δθμιουργείται ζνα τεχνικό δελτίο ςτο οποίο καταγράφονται ο οριςμόσ του δείκτθ, οι 

υποκζςεισ εργαςίασ, οι πθγζσ των απαραίτθτων ςτοιχείων για τον υπολογιςμό του δείκτθ, 

οι μονάδεσ μζτρθςθσ κλπ.  

3.1.2 Συςχετίςεισ και χωρικζσ διαφοροποιιςεισ δεικτών για τθν Περιφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ 

Υπολογιςμοί και ςυςχετίςεισ δεικτϊν: Για κάκε Ρεριφερειακι Ενότθτα τθσ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ για τα ζτθ 2001 και 2011 υπολογίηονται οι επιμζρουσ βαςικοί 

δείκτεσ για τον ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ. Στουσ δείκτεσ 

αυτοφσ εφαρμόηεται θ μζκοδοσ min-max προκειμζνου να κανονικοποιθκοφν ςε τιμζσ 

μεταξφ 0 και 1 και να επιτραπεί ζτςι θ ςφνκεςι τουσ. Στθ ςυνζχεια δθμιουργείται ζνασ 

ςφνκετοσ δείκτθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ προσ τθν καινοτομία (Δείκτθσ 

Καινοτομικότθτασ - ΔΚ) και ζνασ ςφνκετοσ δείκτθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ προσ τθν 

ανκεκτικότθτα (Δείκτθσ Ανκεκτικότθτασ - ΔΑ), ωσ μζςοι όροι των τιμϊν των αντίςτοιχων 

βαςικϊν δεικτϊν..3 

                                                      
2
 Ζ επηινγή ηωλ ζπληζηωζώλ απηώλ δελ είλαη εμαληιεηηθή. ίγνπξα δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ε 

ζπληζηώζα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ε νπνία πξνζεγγίδεηαη επίζεο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο έξεπλαο 
(βι. παξαπάλω, Μέξνο Α΄). 

3
 Για τθ μζκοδο min-max βλ. UNDP (n.d.) και Hardeman & Dijkstra (2014), ενϊ για μια ανάλογθ 

χριςθ τθσ όλθσ μεκοδολογίασ που ακολουκείται βλ. Perrons (2012). 
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Χωρικζσ διαφοροποιιςεισ δεικτϊν: Οι Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ κατατάςςονται με βάςθ τθν 

επίδοςι τουσ ωσ προσ τουσ επιμζρουσ βαςικοφσ δείκτεσ και ωσ προσ τουσ δφο ςφνκετουσ 

δείκτεσ που αποτυπϊνουν τον ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ, 

όπωσ αυτι εκφράηεται μζςω τθσ καινοτομίασ και μζςω τθσ ανκεκτικότθτασ. Με παρόμοιο 

τρόπο οι Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ κατατάςςονται με βάςθ τθν επίδοςι τουσ ωσ προσ τον 

κακιερωμζνο δείκτθ μζτρθςθσ του επιπζδου ανάπτυξθσ που είναι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ (ςε 

Μονάδεσ Αγοραςτικισ Δφναμθσ – ΜΑΔ). Οι ςυγκρίςεισ μεταξφ των Ρεριφερειακϊν 

Ενοτιτων με βάςθ τισ παραπάνω κατατάξεισ επιτρζπουν οριςμζνα ςυμπεράςματα ςχετικά 

με τον ρόλο που ζχουν ςτθ χωρικι ανάπτυξθ παράγοντεσ που αφοροφν το ανκρϊπινο 

δυναμικό. 

Τα ςτοιχεία με τα οποία υπολογίηονται οι τιμζσ των δεικτϊν προζρχονται από τθ βάςθ 

δεδομζνων που δθμιουργικθκε με ςτοιχεία επίςθμων ςτατιςτικϊν (EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ.), 

ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ ςθμαςία των διακζςιμων ςτοιχείων 

είναι κακοριςτικι και ςυχνά οδθγεί ςε αναπροςδιοριςμοφσ και προςαρμογζσ των αρχικά 

επιλεγζντων δεικτϊν με τθν επιλογι προςεγγιςτικϊν δεικτϊν οι οποίοι αφενόσ μποροφν να 

αποδϊςουν το ηθτοφμενο μζγεκοσ και αφετζρου είναι δυνατόν να υπολογιςτοφν για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ εφαρμογισ κατά τα ςυγκεκριμζνα ζτθ αναφοράσ, με βάςθ τα 

διακζςιμα ςτοιχεία. 

 

3.2 Εμπειρικζσ προςεγγίςεισ και ςυςτιματα δεικτών 

3.2.1 Καινοτομία και ανκρώπινο δυναμικό: το ηιτθμα των δεικτών 

Το ανκρϊπινο δυναμικό αποτελεί κινθτιρια δφναμθ για τθν παραγωγι και αξιοποίθςθ 

καινοτομίασ και τθ χωρικι ανάπτυξθ γενικότερα. Θ ικανότθτα των περιοχϊν να 

διαμορφϊςουν, να προςελκφςουν, και να απορροφιςουν υψθλά ειδικευμζνο δυναμικό 

κεωρείται βαςικό ςυςτατικό τθσ χωρικισ ανταγωνιςτικότθτασ. Στο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ τθν τελευταία περίπου δεκαετία, παρά τθν ζμφαςθ που δίνεται ςε επίπεδο 

πολιτικισ, με τθν ποςοτικοποίθςθ μάλιςτα του ςχετικοφ ςτόχου μζςα από τθ ςτρατθγικι 

τθσ Λιςςαβόνασ και ςτθ ςυνζχεια τθ ςτρατθγικι ’Ευρϊπθ 2020’, το ανκρϊπινο δυναμικό 

εξακολουκεί να αξιολογείται μζςα από μια ςειρά ςυμβατικϊν και αρκετά περιοριςτικϊν 

δεικτϊν που αδυνατοφν να ενςωματϊςουν πλιρωσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ αυτό ςυμβάλλει ςτθν καινοτομία ςε διαφορετικζσ χωρικζσ ενότθτεσ.  

Ωσ βαςικι ειςροι για τθν καινοτομία και τθν οικονομικι ανάπτυξθ, το ανκρϊπινο δυναμικό 

είχε κακολικι ςυμμετοχι ωσ μεταβλθτι ςε εμπειρικζσ μελζτεσ και εκκζςεισ αξιολόγθςθσ 

τθσ καινοτομίασ ςε διαφορετικζσ περιοχζσ. Ζτςι, ςτθν περίπτωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και ειδικότερα ςτον Ευρωπαϊκό Ρίνακα Καινοτομίασ (πλζον Ρίνακα Ζνωςθσ Καινοτομίασ), οι 

δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ περιλαμβάνονται τόςο ςτουσ ‘υποκινθτζσ’ καινοτομίασ 

(εςτιάηοντασ ςτθ διακεςιμότθτα υψθλά ειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ), όςο και ςτισ 
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’εκροζσ’ καινοτομίασ, εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτθν απαςχόλθςθ (Hollanders & Tarantola, 2011). 

Από τθν άλλθ μεριά, ςτον Ρίνακα Αποτελεςμάτων για τθν Επιςτιμθ, τθν Τεχνολογία και τθ 

Βιομθχανία του ΟΟΣΑ (OECD, 2011) ςχετικά με τθν τεχνολογικι και καινοτομικι ικανότθτα 

των χωρϊν μελϊν του, χρθςιμοποιείται μια εξαιρετικά λεπτομερισ βάςθ δεδομζνων και 

μια ευρεία ςειρά δεικτϊν ςχετικά με τθ δθμιουργίασ γνϊςθσ, τθ ςφνδεςθ με τθ γνϊςθ, τθ 

ςτόχευςθ ςε νζουσ τομείσ μεγζκυνςθσ, τθν απελευκζρωςθ τθσ καινοτομίασ ςτισ 

επιχειριςεισ και τον ανταγωνιςμό ςτθν παγκόςμια οικονομία. Μεταξφ αυτϊν εντοπίηονται 

δείκτεσ που αντικατοπτρίηουν διαςτάςεισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, όπωσ για 

παράδειγμα το επίπεδο εκπαίδευςθσ, θ απαςχόλθςθ ςε επαγγζλματα ςχετικά με τθν 

επιςτιμθ και τθν τεχνολογία, θ κινθτικότθτα ςτθν εργαςία, το επιχειρθματικό ταλζντο κ.ά. 

Βεβαίωσ, θ ανάλυςθ χαρακτθριςτικϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε χαμθλότερα του 

εκνικοφ χωρικά επίπεδα ανάλυςθσ περιορίηεται ςτθ χριςθ ενόσ πολφ μικρότερου αρικμοφ 

δεικτϊν, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ διακζςιμων δεδομζνων. Θ αδυναμία αυτι κρίνεται 

κακοριςτικι για τθν ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ του αναπτυξιακοφ επιπζδου, αλλά και τθσ 

αναπτυξιακισ δυναμικισ μιασ περιοχισ.  

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ προςζγγιςθ τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ είχε ςτόχο τθν 

αναγνϊριςθ διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ που παίηουν ρόλο 

ςτθ ςχζςθ καινοτομίασ και χωρικισ ανάπτυξθσ. Τζτοια χαρακτθριςτικά αναφζρονται α) ςε 

διαφορετικοφ τφπου ικανότθτεσ-δεξιότθτεσ όπωσ για παράδειγμα οι επιςτθμονικζσ 

γνϊςεισ, οι εμπειρικζσ δεξιότθτεσ, οι διοικθτικζσ, επιχειρθματικζσ και κοινωνικζσ 

ικανότθτεσ, θ κατάρτιςθ ςε ΤΡΕ, β) ςε διαδικαςίεσ μάκθςθσ όπωσ είναι θ ατομικι, θ 

ςυλλογικι ι θ οργανωςιακι μάκθςθ, ακόμα και γ) ςτθ διακεςιμότθτα μζςων για τθν 

ζκφραςθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων και διαδικαςιϊν όπωσ για παράδειγμα θ πρόςβαςθ ςε 

ΤΡΕ. Αν και πολλά από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά -διαδικαςίεσ είναι δφςκολο να 

προςδιοριςτοφν, όπωσ για παράδειγμα ο βακμόσ κινθτικότθτασ και δικτφωςθσ, θ 

κοινωνικότθτα ι θ ικανότθτα μάκθςθσ, ωςτόςο, εντοπίηονται που μζχρι ςτιγμισ 

παραμζνουν ςχετικά ανεξερεφνθτεσ, ειδικά ςε εμπειρικζσ μελζτεσ με χαμθλό χωρικό 

επίπεδο ανάλυςθσ όπωσ π.χ. θ επιχειρθματικότθτα ι θ επιχειρθματικι κουλτοφρα, θ οποία 

μπορεί να μετρθκεί μζςα από τον αρικμό των νζων επιχειριςεων ι τον αρικμό των 

εργοδοτϊν, δίνοντασ κατά περίπτωςθ ζμφαςθ ςτθ γυναικεία ι τθ νεανικι 

επιχειρθματικότθτα. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τθν πρόςβαςθ ςε ΤΡΕ που μπορεί να 

μετρθκεί μζςα από τθν φπαρξθ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο, τθ διακεςιμότθτα ζξυπνων 

ςυςκευϊν τθλεπικοινωνίασ (smartphones, tablets) κ.ά.  

Εκτόσ από τισ παραπάνω ςυμβατικζσ μετριςεισ που τεκμθριϊνουν τθ ςχζςθ μεταξφ 

καινοτομίασ, δυνατοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ και χωρικισ ανάπτυξθσ μζςα από 

μια οπτικι ειςροϊν - εκροϊν, θ ςχζςθ των ικανοτιτων και εξειδικεφςεων του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, κακϊσ επίςθσ και θ ικανότθτα για καινοτομία, ςυνδζκθκαν με τισ κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ για τθν ανκεκτικότθτα των περιοχϊν ωσ ςυςτατικά που ςυμβάλλουν ςτθν 

προςαρμοςτικότθτα και εςωτερικι αναδιοργάνωςι τουσ. 
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3.2.2 Ανκεκτικότθτα και ανκρώπινο δυναμικό: το ηιτθμα των δεικτών 

Θ ανκεκτικότθτα των περιοχϊν αποτελεί μια ςχετικά νζα προςζγγιςθ ςτο πεδίο τθσ χωρικισ 

ανάπτυξθσ. Ο αρικμόσ των κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν διερευνιςεων που επιχειροφν να 

αποτιμιςουν τθν περιφερειακι (οικονομικι) ανκεκτικότθτα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται 

(Καλλιϊρασ, 2011; Martin, 2012; Ψυχάρθσ κ.ά., 2012; Bristow et al., 2014a; Bristow et al., 

2014b). Από τισ υπάρχουςεσ ερευνθτικζσ και εφαρμοςμζνεσ προςεγγίςεισ επιλζγονται δφο 

ωσ πλζον αντιπροςωπευτικζσ με βάςθ τθν οπτικι τθσ παροφςασ ζρευνασ. Είναι 

ςυγκεκριμζνα (α) θ ζρευνα ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ESPON ‘ECR2 Economic Crisis: 

Resilience of Regions’ (Bristow et al., 2013; 2014a; 2014b) και (β) θ αποτίμθςθ του Δείκτθ 

Λκανότθτασ Ανκεκτικότθτασ (Resilience Capacity Index - RCI) που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο 

του δικτφου Building Resilient Regions (BRR Network, n.d.).  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι ζρευνεσ αυτζσ με ςτόχο να υποςτθριχτεί θ 

επιλογι των δεικτϊν εκείνων που είναι κατάλλθλοι για τθν εξζταςθ τθσ ςυμβολισ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν περιφερειακι ανκεκτικότθτα.   

1. Θ ζρευνα ‘ECR2 Economic Crisis: Resilience of Regions’ είχε ςτόχο να διερευνιςει 

ερωτιματα που αφοροφν τρεισ κεματικζσ περιοχζσ: τισ χωρικζσ επιπτϊςεισ τθσ τελευταίασ 

οικονομικισ κρίςθσ, τθν ανκεκτικότθτα των περιφερειϊν και τισ δράςεισ τθσ πολιτικισ. Σε 

ό,τι αφορά ειδικότερα τθν επιλογι των δεικτϊν, θ ζρευνα ECR2 κεωρεί ότι οι ςθμαντικοί 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χωρικι ανκεκτικότθτα αφοροφν ςε γενικζσ γραμμζσ τισ 

επιχειριςεισ, τον πλθκυςμό, τθν κοινωνία και τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Ζτςι κατά τθν 

εξζταςθ και ανάλυςθ των πικανϊν δεικτϊν των ςτοιχείων τθσ ανκεκτικότθτασ ακολουκείται 

θ ταξινόμθςι τουσ ςτισ τζςςερισ κεματικζσ περιοχζσ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα (Bristow 

et al., 2013, ςς. 38-40):   

 

 

 

 

 

Πίνακασ 1: Σφνοψθ δυνθτικϊν δεικτϊν ανκεκτικότθτασ ECR2 

Επιχειριςεισ Πλθκυςμόσ Κοινότθτα Σόποσ  

Τομεακι ςφνκεςθ 
Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ 
Δομι τθσ διακυβζρνθςθσ Μετανάςτευςθ  

Αρικμόσ 

επιχειριςεων 

Νοικοκυριά 

χαμθλισ εργαςίασ  

Βακμόσ δθμοςιονομικισ 

αυτονομίασ  

Εξωςτρζφεια τθσ 

οικονομίασ  
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Μζγεκοσ 

επιχειριςεων 

Ροςοςτό 

απαςχόλθςθσ 
Χωρικι διαχείριςθ  Χωρικζσ ςυγκεντρϊςεισ 

Επίπεδο αυτο-

απαςχόλθςθσ 

Διακζςιμο 

ειςόδθμα 

νοικοκυριϊν 

Επίπεδο κοινωνικοφ 

κεφαλαίου 
Φυςικοί πόροι 

Επενδφςεισ ανά 

επιχείρθςθ 

αποταμιεφςεισ 

νυκοκυριϊν 

Επιχειρθματικά 

ενδιαφζροντα  
Ρροςβαςιμότθτα  

Ζρευνα/Καινοτομία 

ανά 

επιχείρθςθ/ίδρυμα  

Ρλθρωμζσ 

λογαριαςμϊν 

νοικοκυριϊν 

Άτυπεσ μορφζσ 

ανταπόκριςθσ βαςιςμζνεσ 

ςτθν κοινότθτα 

Τοπικι αγορά ακινιτων 

Φυςικό κεφάλαιο  Ϊρεσ εργαςίασ  
Επίπεδο κοινωνικϊν 

επιχειριςεων  

 
Ροςοςτό ανεργίασ  Καινοτομία  

 

 

Ευελιξία τθσ 

αγοράσεργαςίασ  
Θλικιακι εξάρτθςθ 

 

 

Δεξιότθτεστων 

κατοίκων 

υκμόσ δθμιουργίασ 

επιχειριςεων  

 

Απόψεισ, 

αντιλιψεισ 
Ειςοδθματικι ανιςότθτα  

 

Ρθγι: Bristow et al. (2013) 

Σφμφωνα με τα πρϊτα ςυμπεράςματα και ειδικότερα για τα κζματα του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ (Bristow et al., 2013, ς. 10):  

 «Υπάρχουν ςαφείσ ενδείξεισ για τθ ςθμαςία ενόσ ευζλικτου και προςαρμοςτικοφ 

εργατικοφ δυναμικοφ και τθσ αγοράσ εργαςίασ, για τον ςθμαντικό ρόλο που μπορεί 

να παίξουν οι καινοτόμεσ επιχειριςεισ, για το ςφνκετο χαρακτιρα τθσ 

επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ ςε ό,τι αφορά τθν τόνωςθ τθσ ανκεκτικότθτασ, για τθ 

ςθμαςία μιασ ανοιχτισ και διαφοροποιθμζνθσ οικονομίασ και για τθν επίδραςθ των 

προςδοκιϊν για το μζλλον ςτθ ςυμπεριφορά. Φαίνεται επίςθσ θ ςθμαςία τθσ 

φπαρξθσ μιασ κρίςιμθσ μάηασ δραςτθριοτιτων». 

2. Στο πλαίςιο του ‘Network on Building Resilient Regions’ (BRR Network, Institute of 

Governmental Studies, The University of California Berkeley) ζχει αναπτυχκεί ο δείκτθσ 

‘Resilience Capacity Index (RCI)’ (Δείκτθσ Λκανότθτασ  

  

http://brr.berkeley.edu/rci/
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Ανκεκτικότθτασ).4 Ρρόκειται για ζναν «ενιαίο ςτατιςτικό *δείκτθ+ που ςυνοψίηει τθν 

επίδοςθ μιασ περιφζρειασ ωσ προσ 12 ιςοβαρείσ δείκτεσ – τζςςερισ δείκτεσ για κάκε μια 

από τρεισ παραμζτρουσ οι οποίεσ ςυγκεντρϊνουν χαρακτθριςτικά Ρεριφερειακισ 

Οικονομικισ *Λκανότθτασ+, Κοινωνικο-Δθμογραφικισ *Λκανότθτασ+ και *Λκανότθτασ] 

Κοινοτικισ Συνεκτικότθτασ». Λειτουργϊντασ ωσ μζτρο των προχποκζςεων μιασ περιοχισ 

«για να ανταποκρίνεται αποτελεςματικά ςε μια μελλοντικι πίεςθ (stress), ο RCI δείχνει τισ 

περιφερειακζσ δυνάμεισ και αδυναμίεσ, και επιτρζπει ςτισ περιφερειακζσ θγεςίεσ να 

ςυγκρίνουν το προφίλ τθσ ικανότθτασ τθσ περιοχισ τουσ με εκείνθν των άλλων 

μθτροπολιτικϊν περιοχϊν». Στθν ουςία, όπωσ εξθγείται ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα ωσ 

απάντθςθ ςτο ερϊτθμα «γιατί να μετρθκεί θ ικανότθτα ανκεκτικότθτασ», ςτόχοσ τθσ 

αναηιτθςθσ αυτισ είναι να προςδιοριςτοφν και να μετρθκοφν οι ςυνκικεσ και παράγοντεσ 

εκείνοι που κεωρείται ότι ενιςχφουν τθ κζςθ μιασ περιφζρειασ τόςο για τθν αντιμετϊπιςθ 

όςο και για τθν ανάκαμψθ από μια διαταραχι. Επομζνωσ, οι παράγοντεσ που επιλζγονται 

για να ςυνκζςουν τον δείκτθ ζχουν αυτόν τον διπλό ρόλο (BRR Network, n.d.).5 

Με βάςθ τον παραπάνω ςφνκετο δείκτθ που εφαρμόςτθκε για 361 περιφζρειεσ ςτισ ΘΡΑ, 

αυτζσ χωρίηονται ςε 5 ομάδεσ (οι 4 ομάδεσ περιλαμβάνουν από 72 περιφζρειεσ και 1 

ομάδα περιλαμβάνει 73 περιφζρειεσ) οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε: Ρολφ υψθλι, Υψθλι, 

                                                      
4
 Ο δείκτθσ αναπτφχκθκε από τθν Kathryn A. Foster, Τhe University at Buffalo Regional Institute, State 

University of New York (βλ. http://brr.berkeley.edu/rci/). 

5
 Ρθγι του διαγράμματοσ: BRR Network, http://brr.berkeley.edu/rci/ 
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Μεςαία, Χαμθλι και Ρολφ χαμθλι Λκανότθτα Ανκεκτικότθτασ. Βζβαια, όπωσ αναφζρεται 

ςτθν ζρευνα του ESPON (Bristow et al., 2013, ς. 69), θ παραπάνω μεκοδολογία και 

ταξινόμθςθ πικανότατα ζχει ιδιαιτερότθτεσ ςυναρτϊμενεσ με τισ ιδιαιτερότθτεσ των 

ςυνκθκϊν ςτισ ΘΡΑ. Ραραπζρα, είναι φανερό ότι θ ςυνιςτϊςα του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθ ςυγκρότθςθ των δεικτϊν ανκεκτικότθτασ. Ωςτόςο, το κζμα 

τθσ διακεςιμότθτασ αξιόπιςτων ςτοιχείων για τον υπολογιςμό των δεικτϊν ςε ςτακερι 

χρονικά βάςθ είναι επίςθσ κακοριςτικό για τθν επιλογι των δεικτϊν ςε κάκε τζτοια 

προςπάκεια. Στθ ςυνζχεια γίνεται θ επιλογι και επιχειρείται θ εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ 

δεικτϊν που προςεγγίηουν τον ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ από 

τθν πλευρά τθσ καινοτομίασ και τθσ ανκεκτικότθτασ ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

 

3.3 Συςτιματα Δεικτών για τα χαρακτθριςτικά του ανκρώπινου δυναμικοφ  

3.3.1 Συνιςτώςα Καινοτομίασ: Τεχνικά Δελτία Δεικτών  

Για τθ διερεφνθςθ του ρόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ ωσ προσ τθ 

ςυνιςτϊςα τθσ καινοτομίασ επιλζγονται οι εξισ δείκτεσ:  

α) Ρλθκυςμόσ 15-64 ετϊν με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (ωσ ποςοςτό του ςυνόλου του 

πλθκυςμοφ 15-64 ετϊν): εκφράηει τθ διακεςιμότθτα των ανκρϊπινων ικανοτιτων ςε μια 

περιοχι. 

β) Νζοι επιχειρθματίεσ, που προςεγγίηονται ωσ οι εργοδότεσ 15-44 ετϊν ωσ προσ το ςφνολο 

των απαςχολουμζνων 15-44 ετϊν: εκφράηει τθν κουλτοφρα επιχειρθματικότθτασ και τθν 

επιχειρθματικι δυναμικι μιασ περιοχισ. 

γ) Απαςχολοφμενοι με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των 

απαςχολουμζνων): εκφράηει το είδοσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τον χαρακτιρα τθσ 

οικονομίασ μιασ περιοχισ (βαςιςμζνθ ςτθ γνϊςθ, ςτθν υψθλά ειδικευμζνθ εργαςία κλπ.). 

Από τουσ παραπάνω δείκτεσ, ο πρϊτοσ εκφράηει τθ διακεςιμότθτα των ανκρϊπινων 

ικανοτιτων ςε μια περιοχι, ο δεφτεροσ εκφράηει τθν κουλτοφρα επιχειρθματικότθτασ και 

τθν επιχειρθματικι δυναμικι μιασ περιοχισ, ενϊ ο τρίτοσ εκφράηει το είδοσ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ και τον χαρακτιρα τθσ οικονομίασ μιασ περιοχισ (βαςιςμζνθ ςτθ γνϊςθ, ςτθν 

υψθλά ειδικευμζνθ εργαςία κλπ.). Εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ διακζςιμων ςτοιχείων ςε τόςο 

χαμθλό επίπεδο ανάλυςθσ, δεν περιλαμβάνεται μια ςθμαντικι διάςταςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, θ οποία αφορά τθ διακεςιμότθτα μζςων ΤΡΕ (ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο από τα 

νοικοκυριά).  

Κάκε δείκτθσ ςυνοδεφεται από τεχνικό δελτίο το οποίο δίνει μια εικόνα τθσ διακεςιμότθτασ 

των ςτοιχείων αλλά και των πθγϊν για τθν αναηιτθςθ δεδομζνων για τον ςυγκεκριμζνο 

δείκτθ.  



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

ΔΕΙΚΣΘ ΠΛΘΘΤΜΟ 15-64 ΕΣΩΝ ΜΕ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Οριςμόσ 

Το επίπεδο εκπαίδευςθσ ορίηεται από τθ Διεκνι Τυποποιθμζνθ Ταξινόμθςθ τθσ 

Εκπαίδευςθσ (ISCED). Θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ για τθν Ελλάδα περιλαμβάνει τα 

Ανϊτατα και Ανϊτερα Εκπαιδευτικά Λδρφματα (ΑΕΛ, ΤΕΛ, ΚΑΤΕΕ και Εκκλθςιαςτικι 

Εκπαίδευςθ). Κάτοχοι πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κεωροφνται α) οι 

κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου, β) οι κάτοχοι μάςτερ, γ) οι πτυχιοφχοι Ανϊτατων 

Σχολϊν και δ) οι πτυχιοφχοι ΤΕΛ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Ανϊτερθσ Σχολισ και 

Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ. 

Μονάδεσ 

Μζτρθςθσ 

Απόλυτα μεγζκθ Συγκριτικά μεγζκθ 

Ρλθκυςμόσ 15-64 ετϊν με 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ  

Ρλθκυςμόσ 15-64 ετϊν  

Ρλθκυςμόσ 15-64 με τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ ωσ ποςοςτό του ςυνόλου του 

πλθκυςμοφ 15-64 ετϊν 

Χωρικζσ 

ενότθτεσ 

αναφοράσ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ελλάδα, Ρεριφζρειεσ NUTS 2 και NUTS 3, Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΚΜ) και Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ ΚΜ 

Ρθγζσ EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Στόχοι – 

Υποκζςεισ 

Αποτελεί ζναν γενικό δείκτθ για τθν προςφορά ικανοτιτων ςε μια περιοχι. Πταν 

περιορίηεται ςε μικρότερθ θλικιακι ομάδα (π.χ. 30-34) αντανακλά το πρόςφατο 

επίπεδο επιτυχίασ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τισ αλλαγζσ ςτθν 

εκπαιδευτικι πολιτικι. Εάν ςυγκρικεί με το ποςοςτό απαςχολουμζνων με πτυχίο 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνεται αντιλθπτι θ ιςορροπία μεταξφ ηιτθςθσ και 

προςφοράσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια περιοχι. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 
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ΔΕΙΚΣΘ ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΕ 

Οριςμόσ 

Ο δείκτθσ προςεγγίηεται με βάςθ τουσ νζουσ εργοδότεσ ωσ προσ το ςφνολο των 

νζων απαςχολουμζνων. Εργοδότθσ είναι το άτομο που ζχει δικι του επιχείρθςθ 

(με ζναν ι λίγουσ ςυνεταίρουσ) και απαςχολεί ςε αυτιν, ςε ςυνεχι βάςθ, ζνα ι 

περιςςότερα άτομα με μιςκό, θμερομίςκιο κλπ. Νζοι επιχειρθματίεσ ορίηονται 

ωσ οι εργοδότεσ θλικίασ ζωσ 44 ετϊν. Τα ςτοιχεία για τουσ νζουσ εργοδότεσ 

προζρχονται από τα ςτοιχεία των απαςχολουμζνων που αφοροφν τθ κζςθ ςτο 

επάγγελμα. 

Μονάδεσ 

Μζτρθςθσ 

Απόλυτα μεγζκθ Συγκριτικά μεγζκθ 

Αρικμόσ εργοδοτϊν 15-44 ετϊν  

Αρικμόσ απαςχολουμζνων 15-44 

ετϊν  

Εργοδότεσ 15-44 ετϊν ωσ ποςοςτό επί 

του ςυνόλου των απαςχολουμζνων 15-44 

ετϊν 

Χωρικζσ 

ενότθτεσ 

αναφοράσ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ελλάδα, Ρεριφζρειεσ NUTS 2 και NUTS 3, Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΚΜ) και Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ ΚΜ 

Ρθγζσ EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Στόχοι –

Υποκζςεισ 

Ο αρικμόσ των νζων εργοδοτϊν ωσ ποςοςτό των νζων απαςχολουμζνων 

αποτελεί δείκτθ νζασ επιχειρθματικότθτασ για μια περιοχι και αντανακλά τθ 

δυναμικι τθσ αγοράσ εργαςίασ. Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι εξαιτίασ τθσ ςχεδόν 

υποχρεωτικισ διλωςθσ ωσ ‘αυτοαπαςχολοφμενων’ όλων των μθχανικϊν, 

οικονομολόγων κλπ. θ μζτρθςθ των εργοδοτϊν αποτελεί πιο αςφαλι δείκτθ ςε 

ςχζςθ με τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ για τθ μζτρθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

ςε μια περιοχι.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

ΔΕΙΚΣΘ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Οριςμόσ 

Ορίηεται ωσ το ποςοςτό των απαςχολουμζνων με πτυχίο τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ωσ προσ το ςφνολο των απαςχολουμζνων. Θ τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ για τθν Ελλάδα περιλαμβάνει τα Ανϊτατα και Ανϊτερα Εκπαιδευτικά 

Λδρφματα (ΑΕΛ, ΤΕΛ, ΚΑΤΕΕ και Εκκλθςιαςτικι Εκπαίδευςθ). Κάτοχοι πτυχίου 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κεωροφνται α) οι κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου, β) οι 

κάτοχοι μάςτερ, γ) οι πτυχιοφχοι Ανϊτατων Σχολϊν και δ) οι πτυχιοφχοι ΤΕΛ, 

ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Ανϊτερθσ Σχολισ και Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ. 

Μονάδεσ 

Μζτρθςθσ 

Απόλυτα μεγζκθ Συγκριτικά μεγζκθ 

Απαςχολοφμενοι με τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ  

Σφνολο απαςχολουμζνων  

Απαςχολοφμενοι με τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ ωσ ποςοςτό του ςυνόλου 

των απαςχολουμζνων 

Χωρικζσ 

ενότθτεσ 

αναφοράσ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ελλάδα, Ρεριφζρειεσ NUTS 2 και NUTS 3, Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΚΜ) και Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ ΚΜ 

Ρθγζσ EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Στόχοι – 

Υποκζςεισ 

Αποτελεί δείκτθ απορρόφθςθσ των ικανοτιτων μιασ περιοχισ. Εάν ςυγκρικεί με 

το ποςοςτό του πλθκυςμοφ 15-64 ετϊν με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ γίνεται 

αντιλθπτι θ ιςορροπία μεταξφ ηιτθςθσ και προςφοράσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

ςε μια περιοχι 

 

3.3.2 Συνιςτώςα Ανκεκτικότθτασ: Τεχνικά Δελτία Δεικτών  

Για τθ διερεφνθςθ του ρόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ ωσ προσ τθ 

ςυνιςτϊςα τθσ ανκεκτικότθτασ επιλζγονται οι εξισ δείκτεσ:  

α) Λόγοσ των επιπζδων εκπαίδευςθσ, που είναι ο λόγοσ του πλθκυςμοφ των αποφοίτων 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ διά του πλθκυςμοφ αποφοίτων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ: 

εκφράηει τθ ςθμαςία του επιπζδου εκπαίδευςθσ ςε απόλυτουσ και ςε ςχετικοφσ όρουσ. 

Κεντρικι υπόκεςθ είναι ότι το υψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ ςυμβάλλει ςτθν 

προςαρμοςτικι ικανότθτα των περιοχϊν. Επίςθσ λαμβάνει υπόψθ τθν αρνθτικι διάςταςθ 

του χαμθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθσ, με τθν ζννοια των χαμθλϊν γνϊςεων και ικανοτιτων 

προςαρμογισ. Ο δείκτθσ προτείνεται ςτο πλαίςιο του BRR Network με βάςθ τθν υπόκεςθ 

ότι ςυμβάλλει ςτθ ςυλλογικι και τθν ατομικι ευθμερία και ειδικότερα ςτθν ικανότθτα 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

ανταπόκριςθσ ςε ςυνκικεσ πίεςθσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ (coping capacity). Υψθλζσ 

τιμζσ του δείκτθ είναι ενδεικτικζσ μεγαλφτερθσ ανκεκτικότθτασ μιασ περιοχισ.  

β) Διαφοροποίθςθ (τθσ κλαδικισ διάρκρωςθσ) τθσ απαςχόλθςθσ, δείκτθσ ο οποίοσ αποτελεί 

το αντίςτροφο του δείκτθ ειδίκευςθσ. Θ χριςθ του βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι θ μεγάλθ 

διαφοροποίθςθ τθσ απαςχόλθςθσ μειϊνει τισ πικανότθτεσ αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτθν 

απαςχόλθςθ και παραπζρα ςτθ χωρικι ανάπτυξθ από καταςτάςεισ όπωσ θ οικονομικι 

κρίςθ. Θ μεγαλφτερθ δυνατι διαφοροποίθςθ ςε μια περιοχι είναι αυτι που ταυτίηεται με 

τθν κλαδικι διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε επίπεδο χϊρασ (για τον οριςμό βλ. Καυκαλάσ, 

1984). Χαμθλζσ τιμζσ του δείκτθ δείχνουν μεγάλθ διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ ενϊ υψθλζσ τιμζσ δείχνουν ειδίκευςθ. Για λόγουσ ςυμβατότθτασ με τθν 

αντιμετϊπιςθ των υπολοίπων δεικτϊν και δθμιουργίασ του ςυνκετικοφ δείκτθ 

χρθςιμοποιοφνται οι τιμζσ *1-τιμι του δείκτθ+. 

(γ) Δείκτθσ ιδιοκατοίκθςθσ νοικοκυριϊν ο οποίοσ μετρά το ποςοςτό νοικοκυριϊν που 

κατοικοφν ςε ιδιόκτθτεσ κατοικίεσ ςτο ςφνολο των νοικοκυρϊν. Από τθν πλευρά τθσ 

ανκεκτικότθτασ θ ιδιοκτθςία τθσ κατοικίασ μπορεί να κεωρθκεί μζτρο του επιπζδου και τθσ 

ςτακερότθτασ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. Ραράλλθλα αποτελεί παράγοντα ςυγκράτθςθσ 

του πλθκυςμοφ και μζτρο τθσ ‘δζςμευςθσ’ με τθν εκάςτοτε περιοχι κατοικίασ, αν και 

μπορεί να ζχει και αντίςτροφθ λειτουργία με τθν ζννοια τθσ μείωςθσ τθσ κινθτικότθτασ που 

ςε ευρφτερθ κλίμακα ενδζχεται να είναι ηθτοφμενο (BRR Network, n.d.). Μάλιςτα είναι ζνασ 

από τουσ κφριουσ δείκτεσ ωσ προσ τουσ οποίουσ γίνεται θ μζτρθςθ του πλθκυςμοφ ςε 

κίνδυνο φτϊχειασ (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012). Ζτςι χρθςιμοποιείται λόγω ζλλειψθσ δεδομζνων ςτο 

χωρικό επίπεδο των περιφερειακϊν ενοτιτων για άλλουσ κατάλλθλουσ δείκτεσ, όπωσ είναι 

ο πλθκυςμόσ ςε κίνδυνο φτϊχειασ και το προςδόκιμο επιβίωςθσ.  

Κάκε δείκτθσ ςυνοδεφεται από τεχνικό δελτίο το οποίο δίνει μια εικόνα τθσ διακεςιμότθτασ 

των ςτοιχείων αλλά και των πθγϊν για τθν αναηιτθςθ δεδομζνων για τον ςυγκεκριμζνο 

δείκτθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

ΔΕΙΚΣΘ ΛΟΓΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Οριςμόσ 

Είναι ο λόγοσ του πλθκυςμοφ με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ διά του πλθκυςμοφ με 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Για τθν Ελλάδα θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

περιλαμβάνει τα Ανϊτατα και Ανϊτερα Εκπαιδευτικά Λδρφματα (ΑΕΛ, ΤΕΛ, ΚΑΤΕΕ 

και Εκκλθςιαςτικι Εκπαίδευςθ). Για τον υπολογιςμό του λόγου αυτοφ ωσ 

πλθκυςμόσ με πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ κεωροφνται οι απόφοιτοι Δθμοτικοφ.   

Μονάδεσ 

Μζτρθςθσ 

Απόλυτα μεγζκθ Συγκριτικά μεγζκθ 

Συνολικόσ πλθκυςμόσ με τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ,  

Συνολικόσ πλθκυςμόσ που είναι 

απόφοιτοι Δθμοτικοφ 

Λόγοσ πλθκυςμοφ με τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ προσ τον πλθκυςμό που 

είναι απόφοιτοι Δθμοτικοφ  

Χωρικζσ 

ενότθτεσ 

αναφοράσ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ελλάδα, Ρεριφζρειεσ NUTS 2 και NUTS 3, Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΚΜ) και Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ ΚΜ 

Ρθγζσ EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Στόχοι – 

Υποκζςεισ 

Από τθν πλευρά τθσ ανκεκτικότθτασ κεωρείται ότι το υψθλό επίπεδο 

εκπαίδευςθσ κατά κανόνα ςυμβάλλει ςτθν προςαρμοςτικι ικανότθτα των 

περιοχϊν. Επίςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ αρνθτικι διάςταςθ του χαμθλοφ 

επιπζδου εκπαίδευςθσ, με τθν ζννοια των χαμθλϊν γνϊςεων και ικανοτιτων 

προςαρμογισ.  
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ΔΕΙΚΣΘ ΔΕΙΚΣΘ ΙΔΙΟΚΑΣΟΙΚΘΘ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ  

Οριςμόσ 

Ρροςεγγίηεται ωσ το ποςοςτό των νοικοκυριϊν που κατοικοφν ςε ιδιόκτθτεσ 

κατοικίεσ ςτο ςφνολο των νοικοκυριϊν. Σφμφωνα με τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. «ιδιοκτιτθσ 

τθσ κατοικίασ κεωρικθκε το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςτο οποίο ανικει θ 

κυριότθτα τθσ κατοικίασ και όχι ο ζνοικοσ που κατζχει τθν κατοικία με ενοίκιο, 

αυκαίρετα ι του ζχει παραχωρθκεί θ χριςθ χωρίσ μίςκωμα».  

Μονάδεσ 

Μζτρθςθσ 

Απόλυτα μεγζκθ Συγκριτικά μεγζκθ 

Αρικμόσ νοικοκυριϊν που κατοικοφν ςε 

ιδιόκτθτεσ κατοικίεσ  

Σφνολο νοικοκυριϊν 

Ροςοςτό των νοικοκυριϊν που 

κατοικοφν ςε ιδιόκτθτεσ κατοικίεσ ωσ 

προσ το ςφνολο των νοικοκυριϊν  

Χωρικζσ 

ενότθτεσ 

αναφοράσ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ελλάδα, Ρεριφζρειεσ NUTS 2 και NUTS 3, Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΚΜ) και Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ ΚΜ 

Ρθγζσ EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Στόχοι – 

Υποκζςεισ 

Από τθν πλευρά τθσ ανκεκτικότθτασ θ ιδιοκτθςία τθσ κατοικίασ αποτελεί 

παράγοντα ςυγκράτθςθσ του πλθκυςμοφ και μζτρο τθσ ‘δζςμευςθσ’ με τθν 

εκάςτοτε περιοχι κατοικίασ (BRR Network). Γενικότερα μπορεί να κεωρθκεί 

μζτρο τθσ ςτακερότθτασ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και, ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, του επιπζδου διαβίωςθσ. Ζτςι χρθςιμοποιείται λόγω ζλλειψθσ 

δεδομζνων ςτο χωρικό επίπεδο των περιφερειακϊν ενοτιτων για άλλουσ 

κατάλλθλουσ δείκτεσ, όπωσ είναι ο πλθκυςμόσ ςε κίνδυνο φτϊχειασ και το 

προςδόκιμο επιβίωςθσ. 

 

ΔΕΙΚΣΘ ΕΙΔΙΚΕΤΘ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΘ ΔΟΜΘ 
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Οριςμόσ 

Ο δείκτθσ βαςίηεται ςτθν κλαδικι διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ για να ςυγκρίνει 

τθν παραγωγικι δομι τθσ περιοχισ με τθν παραγωγικι δομι τθσ χϊρασ θ οποία 

κεωρείται το μζγιςτο τθσ διαφοροποίθςθσ. Θ τιμι του δείκτθ προκφπτει «από το 

άκροιςμα των απόλυτων τιμϊν των διαφορϊν των λόγων τθσ ςυμμετοχισ κάκε 

κλάδου ςτθν παραγωγικι δομισ τθσ περιοχισ μελζτθσ από τθ ςυμμετοχι του 

κλάδου ςτθν παραγωγικι δομισ τθσ χϊρασ διαιρεμζνου διά του δφο» (Καυκαλάσ, 

1984). 

Μονάδεσ 

Μζτρθςθσ 

Απόλυτα μεγζκθ Συγκριτικά μεγζκθ 

Τιμζσ του δείκτθ μεταξφ 0 και 1 1-τιμι του δείκτθ  

Χωρικζσ 

ενότθτεσ 

αναφοράσ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ελλάδα, Ρεριφζρειεσ NUTS 2 και NUTS 3, Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΚΜ) και Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ ΚΜ 

Ρθγζσ EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

Στόχοι – 

Υποκζςεισ 

Χαμθλζσ τιμζσ του δείκτθ δείχνουν μεγάλθ διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ ενϊ υψθλζσ τιμζσ δείχνουν ειδίκευςθ και ςυγκζντρωςθ ςε 

οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Θ μεγάλθ διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ, δθλαδι θ ’πολυκλαδικότθτα’ είναι παράγοντασ ανκεκτικότθτασ 

διότι μειϊνει τθν εξάρτθςθ από τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςε ζναν μόνο κλάδο. 

Για λόγουσ ςυμβατότθτασ με τθν αντιμετϊπιςθ των υπολοίπων δεικτϊν 

χρθςιμοποιοφνται οι τιμζσ *1-τιμι του δείκτθ+. 

 

4. Εμπειρικι εφαρμογι ςτθν Κεντρικι Μακεδονία 

4.1 Καινοτομία και ανκρώπινο δυναμικό: χωρικζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν Κεντρικι 

Μακεδονία  

Θ παροφςα ενότθτα εξετάηει τθ ςυμβολι του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ, 

όπωσ θ τελευταία εκφράηεται με τθ ςυνιςτϊςα τθσ καινοτομίασ, για τισ επτά Ρεριφερειακζσ 

Ενότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τα ζτθ 2001 και 2011. Για τθν ανάλυςθ 

ςυνδυάηονται δυο δείκτεσ:  

(i) Ενασ ςφνκετοσ δείκτθσ που αντικατοπτρίηει τον ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν 

αναπτυξιακι διαδικαςία όπωσ εκφράηεται μζςω τθσ καινοτομίασ (Δείκτθσ 

Καινοτομικότθτασ – ΔΚ). Ο ςφνκετοσ δείκτθσ προκφπτει ωσ ο μζςοσ όροσ των τριϊν 

επιμζρουσ βαςικϊν δεικτϊν τθσ ςυνιςτϊςασ τθσ καινοτομίασ: (α) πλθκυςμόσ 15-64 ετϊν με 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ωσ ποςοςτό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ ίδιασ θλικίασ (β) νζοι 

επιχειρθματίεσ ωσ ποςοςτό των απαςχολουμζνων τθσ ίδιασ θλικίασ, (γ) απαςχολοφμενοι με 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των απαςχολουμζνων (αναλυτικά βλ. 

παραπάνω).  

(ii) Ο κακιερωμζνοσ δείκτθσ χωρικισ ανάπτυξθσ που είναι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ, 

εκφραςμζνο ςε μονάδεσ αγοραςτικισ δφναμθσ (ΜΑΔ).  

Ο πίνακασ 2 παρουςιάηει τθν κατάταξθ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ ωσ προσ τουσ επιμζρουσ δείκτεσ καινοτομικότθτασ για τα ζτθ 2001 

και 2011. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ διατθρεί 

τθν υψθλότερθ κζςθ ςε όλουσ ςχεδόν τουσ δείκτεσ και για τισ δυο περιόδουσ αναφοράσ, 

εκτόσ από τον δείκτθ επιχειρθματικότθτασ. Επιπλζον, θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Ριερίασ είναι 

θ μοναδικι που διατθρεί τθν ίδια κζςθ (δεφτερθ) ςε όλουσ τουσ επιμζρουσ δείκτεσ και για 

τισ δυο χρονικζσ περιόδουσ αναφοράσ. Μαηί με τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Χαλκιδικισ 

εμφανίηουν πολφ υψθλό επίπεδο επιχειρθματικότθτασ νζων που ενδεχομζνωσ ςχετίηεται 

με το παραγωγικό τουσ μοντζλο το οποίο ςτθρίηεται ςτισ υπθρεςίεσ (τουριςμό). Θ 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Θμακίασ, ενϊ δείχνει να ζχει ςχετικά καλι κζςθ ςε δείκτεσ 

προςφοράσ και ηιτθςθσ υψθλά εξειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ, υςτερεί ςθμαντικά 

ωσ προσ τθ διάςταςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Τζλοσ, θ κατάταξθ των Ρεριφερειακϊν 

Ενοτιτων φαίνεται να παραμζνει γενικά ίδια τα ζτθ 2001 και 2011, εκτόσ από τθν 

περίπτωςθ του δείκτθ επιχειρθματικότθτασ των νζων όπου υπάρχει πτϊςθ τθσ κζςθσ τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ, αλλά και αυτισ του Κιλκίσ. 
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Πίνακασ 2: Κατάταξθ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει των επιμζρουσ δεικτϊν 

καινοτομικότθτασ για τα ζτθ 2001, 2011 
Θ

ζς
θ

 

Πλθκυςμόσ 

15-64 ετών 

με 

τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ  

% 

πλθκυςμοφ 

15-64 ετών 

Νζοι 

επιχειρθματί

εσ 15-44 

ετών  

% 

πλθκυςμοφ 

15-44 ετών 

Απαςχολοφμ

ενοι με 

τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ 

% ςυνόλου 

απαςχολουμ

ζνων 

Πλθκυςμόσ 

15-64 ετών 

με 

τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ  

% 

πλθκυςμοφ 

15-64 ετών  

Νζοι 

επιχειρθματί

εσ 15-44 

ετών  

% 

πλθκυςμοφ 

15-44 ετών 

Απαςχολοφμ

ενοι με 

τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ 

% ςυνόλου 

απαςχολουμ

ζνων 

 
2001 2011 

1 
ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚ

ΘΣ 
ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ  

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚ

ΘΣ 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚ

ΘΣ 
ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚ

ΘΣ 

2 ΡΛΕΛΑΣ ΡΛΕΛΑΣ ΡΛΕΛΑΣ ΡΛΕΛΑΣ ΡΛΕΛΑΣ ΡΛΕΛΑΣ 

3 ΘΜΑΚΛΑΣ 
ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚ

ΘΣ 
ΘΜΑΚΛΑΣ ΘΜΑΚΛΑΣ ΣΕΩΝ ΘΜΑΚΛΑΣ 

4 ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ 
ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚ

ΘΣ 
ΣΕΩΝ 

5 ΚΛΛΚΛΣ ΚΛΛΚΛΣ ΚΛΛΚΛΣ ΚΛΛΚΛΣ ΡΕΛΛΑΣ ΚΛΛΚΛΣ 

6 ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ  ΡΕΛΛΑΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ ΘΜΑΚΛΑΣ ΡΕΛΛΑΣ 

7 ΡΕΛΛΑΣ ΘΜΑΚΛΑΣ ΡΕΛΛΑΣ ΡΕΛΛΑΣ ΚΛΛΚΛΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., EUROSTAT, και Ερευνθτικό Ρρόγραμμα, ίδια επεξεργαςία  

 

Ο πίνακασ 3 δείχνει τθ ςφγκριςθ τθσ κατάταξθσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει των 

δυο δεικτϊν, του ςφνκετου δείκτθ καινοτομικότθτασ και του δείκτθ ανάπτυξθσ, για τα δφο 

ζτθ αναφοράσ. Μεταξφ 2001 και 2011 φαίνεται να ζχει μεγαλφτερεσ μεταβολζσ ο δείκτθσ 

ανάπτυξθσ, με τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ να παραμζνει ςτθν πρϊτθ κζςθ ωσ 

προσ αυτόν. Εκτόσ από τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Χαλκιδικισ, θ οποία ζχει ανζβει δφο 

κζςεισ ςτθ ςχετικι κατάταξθ, αλλαγζσ ωσ προσ τον δείκτθ ανάπτυξθσ παρατθροφνται ςτισ 

κζςεισ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Θμακίασ, τθσ Ριερίασ και τθσ Ρζλλασ. Επιπλζον, 

ενδιαφζρον παρουςιάηει θ Ρεριφερειακι Ενότθτα του Κιλκίσ, τθσ οποίασ θ ςχετικι κζςθ 

‘χειροτερεφει’ αρκετά τόςο ωσ προσ τον δείκτθ ανάπτυξθσ όςο και ωσ προσ τον ςφνκετο 

δείκτθ καινοτομικότθτασ. Στθν περίπτωςθ του τελευταίου, με εξαίρεςθ τθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Κιλκίσ, θ κατάταξθ είναι ςχεδόν αμετάβλθτθ μεταξφ των ετϊν 2001 και 2011. 
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Πίνακασ 3: Κατάταξθ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει του ςφνκετου δείκτθ 

καινοτομικότθτασ (ΔΚ) και του δείκτθ ανάπτυξθσ (κκ ΑΕΡ) για τα ζτθ 2001, 2011 

Θζςθ 

Δείκτθσ 

ανάπτυξθσ (κκ 

ΑΕΠ – ΜΑΔ) 

φνκετοσ δείκτθσ 

καινοτομικότθτασ 

(ΔΚ)  

Δείκτθσ 

ανάπτυξθσ (κκ 

ΑΕΠ – ΜΑΔ) 

φνκετοσ δείκτθσ 

καινοτομικότθτασ 

(ΔΚ) 

 
2001 2011 

1 ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

2 ΘΜΑΚΛΑΣ ΡΛΕΛΑΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ ΡΛΕΛΑΣ 

3 ΚΛΛΚΛΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ  ΡΛΕΛΑΣ  ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

4 ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ ΣΕΩΝ ΡΕΛΛΑΣ  ΣΕΩΝ 

5 ΡΛΕΛΑΣ ΚΛΛΚΛΣ ΘΜΑΚΛΑΣ  ΘΜΑΚΛΑΣ 

6 ΡΕΛΛΑΣ  ΘΜΑΚΛΑΣ ΚΛΛΚΛΣΣ  ΡΕΛΛΑΣ 

7 ΣΕΩΝ  ΡΕΛΛΑΣ ΣΕΩΝ  ΚΛΛΚΛΣ 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, και Ερευνθτικό Ρρόγραμμα, ίδια επεξεργαςία  

Θ κατάταξθ των περιφερειακϊν ενοτιτων απεικονίηεται και διαγραμματικά παρακάτω:  
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Διάγραμμα 1: Επίδοςθ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει του ςφνκετου δείκτθ 

καινοτομικότθτασ (ΔΚ) και του δείκτθ ανάπτυξθσ (κκ ΑΕΡ) 2001 

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., EUROSTAT, και Ερευνθτικό Ρρόγραμμα, ίδια επεξεργαςία  
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από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

Διάγραμμα 2: Επίδοςθ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει του ςφνκετου δείκτθ 

καινοτομικότθτασ (ΔΚ) και του δείκτθ ανάπτυξθσ (κκ ΑΕΡ) 2011 

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ,, EUROSTAT, και Ερευνθτικό Ρρόγραμμα, ίδια επεξεργαςία  

 

 

4.2 Ανκεκτικότθτα και ανκρώπινο δυναμικό: χωρικζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν Κεντρικι 

Μακεδονία 

Θ ενότθτα αυτι εξετάηει τθ ςυμβολι του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ, 

όπωσ θ τελευταία εκφράηεται με τθ ςυνιςτϊςα τθσ ανκεκτικότθτασ, για τισ επτά 

Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τα ζτθ 2001 και 2011. 

Για τθν ανάλυςθ ςυνδυάηονται δυο κατθγορίεσ δεικτϊν:  

(i) Ζνασ ςφνκετοσ δείκτθσ που αντικατοπτρίηει τον ρόλο του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν 

χωρικι ανάπτυξθ όπωσ εκφράηεται μζςω τθσ ανκεκτικότθτασ (Δείκτθσ Ανκεκτικότθτασ – 

ΔΑ). Ο ςφνκετοσ δείκτθσ προκφπτει ωσ ο μζςοσ όροσ των τριϊν επιμζρουσ βαςικϊν δεικτϊν 

τθσ ςυνιςτϊςασ τθσ ανκεκτικότθτασ: (α) Λόγοσ των επιπζδων εκπαίδευςθσ, (β) Δείκτθσ 

διαφοροποίθςθσ (τθσ κλαδικισ διάρκρωςθσ) τθσ απαςχόλθςθσ, (γ) Δείκτθσ ιδιοκατοίκθςθσ 

νοικοκυριϊν (αναλυτικά βλ. παραπάνω).  

(ii) Ο κακιερωμζνοσ δείκτθσ χωρικισ ανάπτυξθσ που είναι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ, 

εκφραςμζνο ςε μονάδεσ αγοραςτικισ δφναμθσ (ΜΑΔ).  
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Ζτςι, ο πίνακασ 4 παρουςιάηει τθν κατάταξθ των περιφερειακϊν ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ ωσ προσ τουσ επιμζρουσ δείκτεσ ανκεκτικότθτασ για τα ζτθ 2001 και 

2011. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι οι Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ Κεςςαλονίκθσ Ριερίασ και 

Θμακίασ εναλλάςςονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ ωσ προσ τουσ δείκτεσ του λόγου επιπζδων 

εκπαίδευςθσ και τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, ενϊ βρίςκονται ςε χαμθλζσ κζςεισ 

ωσ τθσ τον δείκτθ ιδιοκατοίκθςθσ, με τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ να ζχει 

ςτακερά τθ χαμθλότερθ κζςθ ςτον δείκτθ αυτόν. Οι Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ Σερρϊν, 

Ρζλλασ και Κιλκίσ βρίςκονται και τα δφο ζτθ ςτισ υψθλότερεσ κζςεισ ωσ προσ τον δείκτθ 

ιδιοκατοίκθςθσ με ςτακερά ςτθν πρϊτθ κζςθ αυτιν των Σερρϊν. Βρίςκονται επίςθσ ςε 

χαμθλζσ κζςεισ ωσ προσ τουσ δείκτεσ του λόγου επιπζδων εκπαίδευςθσ και τθσ 

διαφοροποίθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ με ςτακερά ςτισ τελευταίεσ κζςεισ τθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Ρζλλασ. Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χαλκιδικισ, ευριςκόμενθ ςτθν προτελευταία 

κζςθ ωσ προσ όλουσ τουσ δείκτεσ το 2001, βελτιϊνει λίγο τθ κζςθ τθσ ςε δφο επιμζρουσ 

δείκτεσ ανκεκτικότθτασ το 2011.  

 

Πίνακασ 4: Κατάταξθ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει των επιμζρουσ δεικτϊν 

ανκεκτικότθτασ για τα ζτθ 2001, 2011 
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Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT και Ερευνθτικό Ρρόγραμμα, ίδια επεξεργαςία  

 

Ο πίνακασ 5 δείχνει τθ ςφγκριςθ τθσ κατάταξθσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει των 

δυο δεικτϊν, του ςφνκετου δείκτθ ανκεκτικότθτασ και του δείκτθ ανάπτυξθσ, για τα δφο ζτθ 

αναφοράσ. Μεταξφ 2001 και 2011 διαπιςτϊνεται ότι, όπωσ και ςτουσ επιμζρουσ δείκτεσ, οι 

Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ Κεςςαλονίκθσ, Ριερίασ και Θμακίασ διατθροφν τισ πρϊτεσ κζςεισ 

ωσ προσ τον ςφνκετο δείκτθ ανκεκτικότθτασ, ενϊ ωσ προσ τον δείκτθ ανάπτυξθσ μόνο θ 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ είναι ςτακερά ςτθν πρϊτθ κζςθ. Οι Ρεριφερειακζσ 

Ενότθτεσ Χαλκιδικισ και Ρζλλασ, ευριςκόμενεσ το 2001 ςε ενδιάμεςθ και χαμθλι κζςθ 

αντίςτοιχα ωσ προσ το επίπεδο ανάπτυξθσ, βελτιϊνουν τθ κζςθ τουσ ςθμαντικά ωσ προσ τον 

δείκτθ αυτόν το 2011, αν και βρίςκονται ςτακερά ςτισ δφο τελευταίεσ κζςεισ ωσ προσ τον 

ςφνκετο δείκτθ ανκεκτικότθτασ. Οι Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ Κιλκίσ και Σερρϊν ζχουν 

ενδιάμεςθ κζςθ αυτισ ωσ προσ τον ςφνκετο δείκτθ ανκεκτικότθτασ, αλλά ωσ προσ το 

επίπεδο ανάπτυξθσ θ μεν Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν παραμζνει ςτθν τελευταία κζςθ θ 

δε κζςθ αυτισ του Κιλκίσ πζφτει κατά πολφ το 2011.  

Πίνακασ 5: Κατάταξθ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει του ςφνκετου δείκτθ 

ανκεκτικότθτασ (ΔΑ) και του δείκτθ ανάπτυξθσ (κκ ΑΕΡ) για τα ζτθ 2001, 2011 
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2001 2011 

1 ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΛΕΛΑΣ 

2 ΘΜΑΚΛΑΣ ΡΛΕΛΑΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

3 ΚΛΛΚΛΣ ΘΜΑΚΛΑΣ ΡΛΕΛΑΣ ΘΜΑΚΛΑΣ 

4 ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ ΚΛΛΚΛΣ ΡΕΛΛΑΣ ΣΕΩΝ 

5 ΡΛΕΛΑΣ ΣΕΩΝ ΘΜΑΚΛΑΣ ΚΛΛΚΛΣ 

6 ΡΕΛΛΑΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ ΚΛΛΚΛΣΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

7 ΣΕΩΝ ΡΕΛΛΑΣ ΣΕΩΝ ΡΕΛΛΑΣ 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT και Ερευνθτικό Ρρόγραμμα, ίδια επεξεργαςία 
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Διάγραμμα 3: Επίδοςθ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει του ςφνκετου δείκτθ 

ανκεκτικότθτασ (ΔΑ) και του δείκτθ ανάπτυξθσ (κκ ΑΕΡ) 2001 
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Διάγραμμα 4: Επίδοςθ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων βάςει του ςφνκετου δείκτθ 

ανκεκτικότθτασ (ΔΑ) και του δείκτθ ανάπτυξθσ (κκ ΑΕΡ) 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ, EUROSTAT, και Ερευνθτικό Ρρόγραμμα, ίδια επεξεργαςία  
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4.3 Ανκρώπινο δυναμικό, χωρικι ανάπτυξθ και χωρικι οργάνωςθ: διαφοροποιιςεισ 

ςτθν Κεντρικι Μακεδονία 

Βάςει των παραπάνω μποροφν να γίνουν οριςμζνεσ παρατθριςεισ ςε επίπεδο 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ. Στόχοσ είναι να ςυνδεκοφν οι επιδόςεισ κάκε μιασ ωσ προσ τισ 

ςυνιςτϊςεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που αφοροφν τθν καινοτομικότθτα και τθν 

ανκεκτικότθτα με τισ επιδόςεισ τθσ ωσ προσ τον κακιερωμζνο δείκτθ του επιπζδου 

ανάπτυξθσ, δθλαδι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ. Ραράλλθλα επιχειρείται θ ςφνδεςθ με τα 

χαρακτθριςτικά τθσ χωρικισ οργάνωςθσ που υιοκετικθκαν ςτθν ζρευνα και τα οποία 

βαςίηονται ςτθν αξιολόγθςθ του βακμοφ αςτικότθτασ κακϊσ και ςτα χαρακτθριςτικά τθσ 

χωρικισ οργάνωςθσ με βάςθ Λειτουργικζσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ (ΛΑΡ) και τα αςτικά κζντρα των 

περιφερειακϊν ενοτιτων. Με τθν προςζγγιςθ αυτι μπορεί να ‘φωτιςτεί’ περαιτζρω θ 

διερεφνθςθ του ρόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ.  

Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Θμακίασ με πολφ καλζσ επιδόςεισ ωσ προσ τον δείκτθ του 

επιπζδου ανάπτυξθσ το 2001, ζχει ςθμαντικζσ 'απϊλειεσ' ωσ προσ τον δείκτθ αυτόν το 2011. 

Διατθρεί τθν ίδια αρκετά καλι κζςθ ωσ προσ τθν ανκεκτικότθτα, αλλά και τθ χαμθλι κζςθ 

ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα του ανκρϊπινου δυναμικοφ που ςχετίηεται με τθν καινοτομία. 

Ρρόκειται για μια ςθμαντικά αςτικοποιθμζνθ περιοχι με τάςεισ αυξανόμενθσ 

αςτικοποίθςθσ, με ιςχυρό αςτικό ςφςτθμα (ΛΑΡ και δφο αςτικά κζντρα). 

Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ διατθρεί τθν υψθλότερθ επίδοςθ ωσ προσ το 

επίπεδο ανάπτυξθσ με πολφ μικρι μείωςθ ωσ προσ τθν ανκεκτικότθτα το 2011. Σε ό,τι 

αφορά τθν καινοτομικότθτα διατθρεί επίςθσ τθν υψθλότερθ κζςθ, φαίνεται επομζνωσ να 

διακζτει παραγωγικό μοντζλο το οποίο βαςίηεται ςτθ γνϊςθ και τθν εξειδίκευςθ 

περιςςότερο από ότι οι άλλεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Θ 

υπεροχι αυτι μπορεί να ςυςχετιςτεί με το γεγονόσ ότι θ Κεςςαλονίκθ είναι θ 

ςθμαντικότερθ και πλιρωσ αςτικοποιθμζνθ Ρεριφερειακι Ενότθτα τθσ Ρεριφζρειασ 

αποτελϊντασ ζνα από τα δφο ιςχυρότερα μθτροπολιτικά κζντρα τθσ χϊρασ. 

Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Κιλκίσ ζχοντασ το 2001 ενδιάμεςεσ κζςεισ ωσ προσ τον δείκτθ 

ανάπτυξθσ και τον δείκτθ ανκεκτικότθτασ και ςχετικά χαμθλι κζςθ ωσ προσ τον δείκτθ 

καινοτομικότθτασ, το 2011 χάνει ςθμαντικά από τισ επιδόςεισ τθσ και ωσ προσ τουσ τρεισ 

δείκτεσ, ιδίωσ ωσ προσ το επίπεδο ανάπτυξθσ. Ρρόκειται για μζτρια αςτικοποιθμζνθ 

περιοχι με μεγάλθ όμωσ αφξθςθ του αςτικοφ πλθκυςμοφ μεταξφ 2001 και 2011. Θ αςκενισ 

ΛΑΡ του 2001 γίνεται μζτριασ δυναμικότθτασ το 2011.  

Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρζλλασ ζχοντασ το 2001 πολφ χαμθλι κζςθ ωσ προσ τον δείκτθ 

ανάπτυξθσ, βελτιϊνει λίγο τθ κζςθ τθσ το 2011. Βελτιϊνει επίςθσ ελάχιςτα τθ χαμθλότερθ 

από όλεσ τισ άλλεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ κζςθ τθσ ωσ προσ τθν καινοτομικότθτα, ενϊ 

ςτακερά βρίςκεται ςτθ χαμθλότερθ κζςθ ωσ προσ τον ςφνκετο δείκτθ ανκεκτικότθτασ. 
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Χαρακτθρίηεται από μικρό βακμό αςτικοποίθςθσ, ενϊ διακζτει μόνο δφο αδφναμα αςτικά 

κζντρα. 

Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Ριερίασ με μζτριεσ και βελτιοφμενεσ επιδόςεισ ωσ προσ τον δείκτθ 

ανάπτυξθσ μεταξφ 2001 και 2011, ζχει πολφ καλζσ και επίςθσ βελτιοφμενεσ επιδόςεισ ωσ 

προσ τον ςφνκετο δείκτθ ανκεκτικότθτασ. Κατζχει επίςθσ τθ δεφτερθ κζςθ ωσ προσ τθν 

καινοτομικότθτα μετά τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ, χωρίσ ωςτόςο να 

καταφζρει να μεταφράςει αυτι τθ δυναμικι ςε αναπτυξιακι υπεροχι. Χαρακτθρίηεται από 

ιςχυρζσ τάςεισ αςτικοποίθςθσ με πολφ μεγάλθ αφξθςθ του αςτικοφ πλθκυςμοφ. Διακζτει 

ΛΑΡ μζτριασ δυναμικότθτασ το 2001 θ οποία ιςχυροποιείται το 2011. 

Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν ςτακερά ζχει τθ χαμθλότερθ κζςθ ωσ προσ τον δείκτθ 

ανάπτυξθσ αν και βρίςκεται ςε ενδιάμεςθ κζςθ ωσ προσ τον ςφνκετο δείκτθ ανκεκτικότθτασ 

κακϊσ και ωσ προσ τον ςφνκετο δείκτθ καινοτομικότθτασ. Ρρόκειται για μζτρια 

αςτικοποιθμζνθ περιοχι με μεγάλθ όμωσ αφξθςθ του αςτικοφ πλθκυςμοφ μεταξφ 2001 και 

2011. Θ αςκενισ ΛΑΡ του 2001 γίνεται μζτριασ δυναμικότθτασ το 2011. 

Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χαλκιδικισ ακολουκεί μια πορεία διαφοροποίθςθσ μεταξφ των 

δφο κατατάξεων. Ζχοντασ ενδιάμεςθ κζςθ ωσ προσ το επίπεδο ανάπτυξθσ το 2001 

βελτιϊνει πολφ τθ κζςθ τθσ το 2011. Στακερά βρίςκεται ςτθν ίδια ςχετικά καλι κζςθ ωσ 

προσ τον ςφνκετο δείκτθ καινοτομικότθτασ, αλλά ςτθν ίδια πολφ χαμθλι κζςθ ωσ προσ τον 

ςφνκετο δείκτθ ανκεκτικότθτασ. Είναι θ μόνθ μθ αςτικοποιθμζνθ Ρεριφερειακι Ενότθτα 

τθσ Ρεριφζρειασ, με τθν ζννοια ότι δεν διακζτει κανζνα αςτικό κζντρο.   

 

5. υμπεράςματα 

Το κεντρικό κζμα αυτοφ του μζρουσ τθσ ζρευνασ αφορά τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ με ζμφαςθ ςτον τρόπο που το 

πρϊτο μπορεί να λθφκεί υπόψθ για τθν αποτίμθςθ του επιπζδου ανάπτυξθσ επιμζρουσ 

περιοχϊν. Το ενδιαφζρον για τθ διερεφνθςθ αυτι ξεκινά από τθ διαπίςτωςθ ότι ο 

κακιερωμζνοσ δείκτθσ επιπζδου ανάπτυξθσ, που είναι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ, δεν αποδίδει 

επαρκϊσ ςθμαντικζσ παραμζτρουσ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ. Ρρόκειται για μια εντεινόμενθ 

ςτροφι του ενδιαφζροντοσ διεκνϊσ προσ ποιοτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, και γενικά 

περιςςότερο ανκρωποκεντρικά και λιγότερο οικονομοκεντρικά κριτιρια ςτθν προςπάκεια 

αποτίμθςθσ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ, κάτω από το ευρφτερο πρίςμα τθσ ανκρϊπινθσ 

ανάπτυξθσ, θ οποία τείνει να επθρεάςει και τισ επιλογζσ των πολιτικϊν χωρικισ ανάπτυξθσ.  

Θ διερεφνθςθ του ρόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ επικεντρϊκθκε 

ςε δφο ςυνιςτϊςεσ τθσ: τθ ςυνιςτϊςα τθσ καινοτομίασ και τθ ςυνιςτϊςα τθσ 

ανκεκτικότθτασ.  

Σε ό,τι αφορά τθν ςυνιςτϊςα τθσ καινοτομίασ, θ ανάδειξθ του χϊρου και ιδίωσ τθσ 

περιφζρειασ ςτο πλαίςιο των νζων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ μετά 
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τθ δεκαετία του 1980 ςυνδζκθκε με τθ ςθμαςία τθσ ‘κοινωνίασ τθσ μάκθςθσ’, με 

κακοριςτικό ςτοιχείο τθ γνϊςθ και παραπζρα τθν ικανότθτα για παραγωγι και αξιοποίθςθ 

τθσ καινοτομίασ. Από τθ ςκοπιά αυτι κεωρείται ότι το ανκρϊπινο κεφάλαιο χαρακτθρίηει 

τισ περιοχζσ που το διακζτουν ωσ ζνασ μθ υλικόσ παράγοντασ χωρικισ ανάπτυξθσ. Το 

ανκρϊπινο κεφάλαιο κεωρείται ζνασ ‘εδαφικόσ πόροσ’ (territorial asset) που αφορά τθ 

ςφαίρα τθσ οικονομίασ, ενϊ παράλλθλα ‘εδαφικοί πόροι’ εντοπίηονται και ςτθ ςφαίρα τθσ 

γεωγραφίασ, όπωσ είναι θ φπαρξθ μεγάλων αςτικϊν ςυγκεντρϊςεων, θ προςβαςιμότθτα, θ 

περιφερειακότθτα, κ.ά. (Camagni, 2008). Κατά ςυνζπεια, μπορεί να υποςτθριχτεί ότι θ 

ςφνδεςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με ειδικότερα χαρακτθριςτικά του χϊρου μπορεί να 

γίνει με βάςθ το γεγονόσ ότι (α) λειτουργεί ωσ μζροσ ενόσ ςυςτιματοσ (‘εδαφικό 

κεφάλαιο’) που αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι και (β) λειτουργεί ςε αλλθλεπίδραςθ 

με ςτοιχεία του ςυςτιματοσ που ζχουν γεωγραφικι διάςταςθ. Θ ζμφαςθ ςτθν εδαφικι 

(territorial) διάςταςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ μπορεί να ςυνδεκεί και με το κζμα των 

κριτθρίων προςδιοριςμοφ των περιοχϊν για τθ μελζτθ των ςχετικϊν φαινομζνων. Μπορεί 

να υποςτθριχτεί ότι, αν αποςυνδεκοφν οι περιοχζσ από τα διοικθτικά κριτιρια που 

αφοροφν τθ μζτρθςθ των οικονομικϊν δεικτϊν και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, 

χρειάηονται διαφορετικζσ ζννοιεσ που ζχουν ςχζςθ με τθ διάρκρωςθ των εδαφικϊν 

ενοτιτων, π.χ. αυτζσ που αφοροφν τθν οργάνωςθ του δικτφου των οικιςμϊν και τισ 

ιεραρχίεσ τουσ, τθ γεωγραφικι κζςθ και προςβαςιμότθτα, τον βακμό αςτικοποίθςθσ και 

τθν οριοκζτθςθ των αγορϊν εργαςίασ.  

Θ ςυνιςτϊςα τθσ ανκεκτικότθτασ κζτει με ανανεωμζνθ οπτικι τα κζματα χωρικισ 

ανάπτυξθσ και ανκρϊπινου δυναμικοφ, από τα οποία μπορεί να προκφψουν ‘ειςροζσ’ για 

τθ διαφοροποίθςθ του ρόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ςχζςθ με τισ διαφορετικζσ 

μορφζσ χωρικισ ανκεκτικότθτασ (μθχανικι, οικολογικι, προςαρμοςτικι). Επιπλζον, μπορεί 

να ςυνειςφζρει ςτον προςδιοριςμό των κατάλλθλων χωρικϊν ενοτιτων για τθ μελζτθ του 

φαινομζνου. Από τθ ςκοπιά τθσ ανκεκτικότθτασ, τα ερωτιματα για τθ ςχζςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ με τισ περιοχζσ που είναι κατάλλθλεσ για τθ μελζτθ τθσ χωρικισ 

ανάπτυξθσ μπορεί να παραπζμπουν πζρα από τα υφιςτάμενα πλαίςια, ςε νζα πλαίςια που 

μπορεί να αφοροφν τθν κλίμακα του χϊρου (π.χ. ζμφαςθ ςτθν τοπικι κλίμακα) ι τισ 

επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθ μορφι του χϊρου (περιοχζσ που ζχουν πλθγεί ι ανακάμπτουν, 

περιοχζσ που με κάποιον τρόπο ςυνδζονται με τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, ανάλογα με το 

παραγωγικό τουσ ςφςτθμα).  

Θ ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

ωσ προσ τισ δφο αντιπροςωπευτικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ, τθν καινοτομία και 

τθν ανκεκτικότθτα με άξονα το ανκρϊπινο δυναμικό, για τα ζτθ 2001 και 2011, θ οποία 

πραγματοποιικθκε ςτο παρόν μζροσ τθσ ζρευνασ, εμπλουτίηει τθ κεϊρθςθ των 

παραγόντων τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ πζρα από τθν επικζντρωςθ ςτον κακιερωμζνο δείκτθ 

του κατά κεφαλιν ΑΕΡ. Για τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

διαφαίνεται ότι το επίπεδο ανάπτυξθσ όπωσ αποτυπϊνεται από το κατά κεφαλιν ΑΕΡ, δεν 
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ςυμβαδίηει απαραίτθτα με τισ επιδόςεισ τουσ ωσ προσ τισ δφο παραπάνω ςυνιςτϊςεσ. Τα 

χαρακτθριςτικά τουσ με βάςθ τον βακμό αςτικότθτασ (βλ. παραπάνω το Μζροσ Α’ 

«Οργάνωςθ χϊρου και γεωγραφία ανκρϊπινου δυναμικοφ» ςτθν ίδια ζρευνα) μποροφν εν 

μζρει να ‘φωτίςουν’ τθ διαπίςτωςθ αυτι. Για παράδειγμα, θ Κεςςαλονίκθ, ωσ θ πλζον 

αςτικοποιθμζνθ περιοχι, διατθρεί διαχρονικά τθν υπεροχι τθσ ωσ προσ το επίπεδο 

ανάπτυξθσ και τθν ωσ προσ τθν καινοτομικότθτα με ελάχιςτθ κάμψθ ωσ προσ τθν 

ανκεκτικότθτα. Θ Χαλκιδικι, που είναι θ μόνθ μθ αςτικοποιθμζνθ περιοχι, με ςτακερά 

καλι κζςθ ωσ προσ τθν καινοτομικότθτα και χαμθλι κζςθ ωσ προσ τθν ανκεκτικότθτα, 

παρουςιάηει ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ ωσ προσ το κατά κεφαλιν ΑΕΡ. Μια ακόμα 

αξιοςθμείωτθ περίπτωςθ είναι θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν, μια μζτρια αςτικοποιμζνθ 

περιοχι που διατθρεί ενδιάμεςθ κζςθ ωσ προσ τθν ανκεκτικότθτα και τθν καινοτομικότθτα 

αλλά ζχει ςτακερά τθν τελευταία κζςθ ωσ προσ το επίπεδο ανάπτυξθσ.  

Γίνεται επομζνωσ φανερό ότι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ δεν αρκεί από μόνο του για να 

ερμθνεφςει το επίπεδο ανάπτυξθσ και ευθμερίασ των περιοχϊν και μάλιςτα ςε περιόδουσ 

ριηικϊν ανατροπϊν που επθρεάηουν με διαφορετικό τρόπο τα χαρακτθριςτικά των 

επιμζρουσ ςυνιςτωςϊν τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ. Ρολφ περιςςότερο δεν αρκεί για να 

ςυμπεριλάβει κακιερωμζνεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ με μια ανανεωμζνθ 

προςζγγιςθ, ι άλλεσ που αναδείχκθκαν πρόςφατα, όπωσ οι ςυνιςτϊςεσ τθσ καινοτομίασ 

και τθσ ανκεκτικότθτασ, αντίςτοιχα. Το ςχετικό ενδιαφζρον εκδθλϊνεται και ςε ευρφτερα 

ςυςτιματα προγραμματιςμοφ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ, όπωσ διαπιςτϊνεται από τθν πολφ 

πρόςφατθ ειςαγωγι του EU Regional Human Development Index. Επιβεβαιϊνεται ζτςι από 

διαφορετικζσ πλευρζσ ότι πρόκειται για ζνα κζμα με ανοιχτά πεδία περαιτζρω διερεφνθςθσ 

το οποίο όμωσ πρζπει να υποςτθριχτεί και πρακτικά από τα επίςθμα ςυςτιματα ςυλλογισ 

και καταγραφισ δεδομζνων, κατά κφριο λόγο από τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ., ςε όςο το δυνατόν 

χαμθλότερο χωρικά επίπεδο, ϊςτε να αξιοποιθκεί ουςιαςτικά από τον χωρικό 

προγραμματιςμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ευκαιρίεσ και εμπόδια για ανκρωποκεντρικι και ιςόρροπθ χωρικι ανάπτυξθ: «νζεσ» 

πρωτοβουλίεσ ςτον αγρο-τροφικό τομζα ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Αττικισ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ 3 - Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο 

οφία κορδίλθ 

Ειςαγωγή 

Σϋ αντίκεςθ με τισ χϊρεσ τθσ Β. Ευρϊπθσ και τθσ Β. Αμερικισ, όπου θ γοργι επζλαςθ των 

Διεκνικϊν Εταιριϊν (ΔΕ) επεξεργαςίασ αγρο-τροφικϊν προϊόντων και των αλυςίδων 

ςοφπερ μάρκετ περιόριςε δραςτικά τισ μικρζσ εγχϊριεσ επιχειριςεισ ιδθ από τισ πρϊτεσ 

μεταπολεμικζσ δεκαετίεσ, θ μικρι κλίμακα και θ αποκεντρωμζνθ διάρκρωςθ αποτελοφν 

ανκεκτικά χαρακτθριςτικά των αγρο-τροφικϊν ςυςτθμάτων ςτθν Ελλάδα. Μζχρι πολφ 

πρόςφατα, για πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ οι μεςαίεσ6 και, κυρίωσ, οι μικρζσ και πολφ 

μικρζσ επιχειριςεισ εξακολουκοφςαν να αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά των αγρο-τροφικϊν 

ςυςτθμάτων, όπωσ και κάκε άλλθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Θ παρουςία τουσ ιταν 

καταλυτικι για τθν αξιοποίθςθ τοπικϊν φυςικϊν πόρων και ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ 

διαμόρφωςθ του περιφερειακοφ προϊόντοσ, τθν άμβλυνςθ των  χωρικϊν ανιςοτιτων 

(Σκορδίλθ, 2003).  

Ακόμθ και ςιμερα οι μικρζσ επιχειριςεισ εξακολουκοφν να ζχουν αξιόλογθ παρουςία 

μολονότι ζχουν δεχτεί ιςχυρότατουσ κλυδωνιςμοφσ από δυο τουλάχιςτον κακοριςτικζσ 

ανατροπζσ ςτο πρόςφατο επιχειρθματικό περιβάλλον.  

Θ πρϊτθ, είναι ςε εξζλιξθ από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ 1980 και ζχει να κάνει με τθ γριγορθ 

μετάβαςθ από τον προςτατευτιςμό ςτθν ελεφκερθ αγορά. Στθν προοπτικι τθσ Ενιαίασ 

Ευρωπαϊκισ Αγοράσ 1992 εγκαταςτάκθκαν ςτθ χϊρα μεγάλεσ ΔΕ που δραςτθριοποιοφνται 

τόςο ςτθν επεξεργαςία όςο και ςτο λιανικό εμπόριο των τροφίμων και  άλλαξαν τουσ όρουσ 

του ανταγωνιςμοφ. Ζκτοτε αυξάνουν ςυνεχϊσ τα μερίδια αγοράσ τουσ ςε βάροσ των 

μικρότερων επιχειριςεων.  

Το δεφτερο ςθμείο – τομι εντοπίηεται ςτθν ζναρξθ τθσ τρζχουςασ κρίςθσ που εξακολουκεί 

να αφινει βαρφ το αποτφπωμα τθσ ς’ όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 

ηωισ τθσ χϊρασ. Τα ποςοτικά δεδομζνα δείχνουν ότι οι μικρζσ επιχειριςεισ είναι τα μεγάλα 

κφματα τθσ κρίςθσ.  

                                                      
6
 ΟΗ κηθξέο επηρεηξήζεηο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από πελήληα εξγαδνκέλνπο θαη ν εηήζηνο 

θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα εθ. €, νη πνιύ κηθξέο (κηθξν ή λαλν-επηρεηξήζεηο) 
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από δέθα εξγαδνκέλνπο θαη ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα δπν εθ. € (EU 2005). 
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Ραράλλθλα, είναι εμφανείσ τάςεισ απόςυρςθσ μεγάλων μονάδων επεξεργαςίασ αγροτικϊν 

προϊόντων από τουσ τόπουσ παραγωγισ των βαςικϊν αγροτικϊν ειςροϊν τουσ και 

μετεγκατάςταςθ τουσ ςτα  μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ, με δραςτικζσ επιπτϊςεισ ςτισ 

τοπικζσ οικονομίεσ. Θ εξζλιξθ αυτι αποδίδεται ςτισ ριηικζσ ποιοτικζσ μεταβολζσ που ζχουν 

ςυντελεςτεί ςτον τρόπο που παράγονται και διακινοφνται τα τρόφιμα ςτθ διάρκεια των 

τριϊν τελευταίων δεκαετιϊν. Θ οργάνωςθ τθσ παραγωγισ ςτο πλαίςιο μακροςκελϊν 

αλυςίδων και θ ευρεία ανάκεςθ υπεργολαβιϊν ζχει οδθγιςει ςτθ χαλάρωςθ των δεςμϊν 

των αγρο-βιομθχανιϊν με τισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου, ςτθν κατάρρευςθ ςυνεκτικϊν τοπικϊν 

αγρο-τροφικϊν παραγωγικϊν ςυςτθμάτων, ςτθν εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν ποικιλιϊν 

αγροτικϊν προϊόντων και τελικά, ςτθν αφξθςθ των χωρικϊν ανιςοτιτων. Ταυτόχρονα, θ 

επζκταςθ των μεγάλων αλυςίδων ςοφπερ μάρκετ ζχει κλείςει τθ δίοδο ςτθν αγορά για 

χιλιάδεσ μικρζσ επιχειριςεισ, ζχει αποξενϊςει τουσ καταναλωτζσ από τισ διαδικαςίεσ και 

τουσ τόπουσ παραγωγισ των τροφίμων και ενιςχφει τθν ομογενοποίθςθ των 

καταναλωτικϊν πρότυπων και των διατροφικϊν ςυνθκειϊν.   

  Οι εξελίξεισ αυτζσ είναι οπωςδιποτε ανθςυχθτικζσ και ζχουν αναηωπυρϊςει τθ ςυηιτθςθ 

για τα πολλά πλεονεκτιματα των μικρϊν επιχειριςεων. Θ κοινι γνϊμθ λοιπόν 

παρακολουκεί με ιδιαίτερο ενδιαφζρον τθν κινθτικότθτα που παρατθρείται ςτον αγρο-

τροφικό τομζα ςτο πλαίςιο τθσ ςφοδρισ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ και 

επενδυτικισ απραξίασ. Στθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ, δίπλα ςτισ πολλζσ 

επιχειριςεισ που αναγκάηονται να διακόψουν τθ λειτουργία τουσ,  δθμιουργοφνται νζεσ 

μικρζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορεσ φάςεισ των αγρο-τροφικϊν 

ςυςτθμάτων, κυρίωσ ςτθ μεταποιθτικι επεξεργαςία και ςτο εμπόριο των τροφίμων. 

Ραράλλθλα, ζνασ όχι αμελθτζοσ αρικμόσ υφιςτάμενων μικρϊν αγρο-τροφικϊν 

επιχειριςεων αναδιαρκρϊνεται και επανατοποκετείται ςτθν αγορά με νζα προϊόντα.  

Αρκετζσ απ’ αυτζσ τισ επιχειριςεισ ζχουν προςελκφςει το ενδιαφζρον των ελλθνικϊν και 

διεκνϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ που τισ παρουςιάηουν με πολφ κετικό τρόπο. Γίνονται 

ςυχνζσ αναφορζσ ςτα υψθλά προςόντα των επιχειρθματιϊν, ςτθ ςυμβολι τουσ ςτθ 

δθμιουργία απαςχόλθςθσ και ειςοδιματοσ, ςτθν αξιοποίθςθ τοπικϊν πόρων. Ωςτόςο, οι 

πλθροφορίεσ που ζχουμε γι’ αυτζσ τισ «νζεσ» επιχειριςεισ είναι ςποραδικζσ και 

αποςπαςματικζσ.  

Αυτι θ εργαςία επιδιϊκει να καλφψει αυτό το κενό. Αντικείμενο τθσ είναι θ αποςαφινιςθ 

των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των μικρϊν «νζων» πρωτοβουλιϊν του αγρο-τροφικοφ 

τομζα, θ ςυςτθματικι μελζτθ τθσ δυναμικισ τουσ και θ εκτίμθςθ τθσ ςυμβολισ τουσ για μια 

πιο ανκρωποκεντρικι χωρικι ανάπτυξθ.  

Οι μικρζσ επιχειριςεισ μποροφν, υπό προχποκζςεισ, να οδθγιςουν ςε τοπικι βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ, να δθμιουργιςουν κζςεισ απαςχόλθςθσ και αφξθςθ του περιφερειακοφ 

προϊόντοσ. Πμωσ είναι λάκοσ να υποςτθρίξουμε τθν άνευ όρων ενίςχυςθ των μικρϊν 

μονάδων. Το μικρό μζγεκοσ μπορεί να κρφβει πολλζσ παγίδεσ ςε ηθτιματα κοινωνικισ 
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δικαιοςφνθσ, τοπικισ ανάπτυξθσ και αειφορίασ (Born and Purcell 2006, Allen 2010). Οι 

παραδοςιακζσ αγρο-τροφικζσ ΜΜΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα ζχουν γίνει 

ςυχνά αντικείμενο κριτικισ για βλαβερζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και τθν αγροτικι 

παραγωγι, κακζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ, κακι ποιότθτα και ακριβζσ τιμζσ των προϊόντων. 

Συχνά οι κακζσ τουσ επιδόςεισ αποδίδονται ςτα χαμθλά εκπαιδευτικά προςόντα και το 

χαμθλό επίπεδο πλθροφόρθςθσ του επιχειρθματία που καλείται να ανταποκρικεί ςτισ 

ειδικζσ ςυνκικεσ ενόσ ιδιαίτερα απαιτθτικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 

(Λαμπριανίδθσ κ.α., 2004). Υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ, ότι αρκετζσ από τισ καινοφργιεσ 

και  πρόςφατα αναβακμιςμζνεσ επιχειριςεισ είναι πραγματικά «νζεσ»,  ζχουν ςθμαντικά 

διαφοροποιθμζνα χαρακτθριςτικά ςυγκριτικά με τθν τυπικι μικρι επιχείρθςθ των αγρο-

τροφικϊν ςυςτθμάτων, ωςτόςο αυτό μζνει να διερευνθκεί. 

Θ ανάλυςθ επικεντρϊνει ςτθ ςυμβολι των μικρϊν επιχειριςεων και του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και ςτθ χωρικι ανάπτυξθ. Κζτει ςε αμφιςβιτθςθ τθν κυρίαρχθ άποψθ που 

υποςτθρίηει ότι θ δθμιουργία κερδοφόρων, μεγάλων παραγωγικϊν επενδφςεων οδθγεί 

αυτόματα ςε άμβλυνςθ των χωρικϊν ανιςοτιτων. Κερδοφόρεσ μονάδεσ μποροφν να ζχουν 

ελάχιςτθ ι/και αρνθτικι (π.χ. περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ) ςυμβολι ςτθ χωρικι ανάπτυξθ. 

Επίςθσ θ προςζλκυςθ μεγάλων παραγωγικϊν επενδφςεων δεν εξαςφαλίηει απαραίτθτα 

επιτυχία. Συχνά οι μεγάλεσ επιχειριςεισ δεν αναπτφςςουν ιςχυρζσ διαςυνδζςεισ με τθν 

περιοχι εγκατάςταςθσ τουσ. Ρροςπερνοφν τουσ τόπουσ εγκατάςταςθσ τουσ είτε γιατί ποτζ 

δεν ιταν ςτισ προκζςεισ τουσ να αναπτφξουν δεςμοφσ με τθν περιοχι εγκατάςταςθσ είτε 

γιατί θ περιοχι δεν εξυπθρετεί πλζον τον αρχικό ςκοπό εγκατάςταςθσ. Είναι πλζον φανερό 

ότι θ αποτίμθςθ τθσ «κετικισ ςυμβολισ» επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν ςε τοπικό 

επίπεδο δεν πρζπει να αποτιμάται (μόνο) με δείκτεσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ αλλά να 

ςυνυπολογίηει και τισ επιπτϊςεισ ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ, τθ διατιρθςθ των πόρων, τθ 

μείωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και λοιπϊν κοινωνικϊν παραμζτρων. Ζχει ενδιαφζρον 

λοιπόν να εξεταςτεί  κάτω από ποιεσ προχποκζςεισ μικρζσ επιχειριςεισ μποροφν να 

εξαςφαλίςουν μακροπρόκεςμθ χωρικι ανάπτυξθ.  

Σχετικά πρόςφατα παρατθρείται μια ιςχυρι μεταςτροφι τθσ ςυηιτθςθσ για τθ χωρικι 

ανάπτυξθ από προςεγγίςεισ που δίνουν ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία υποδομϊν ςε 

προςεγγίςεισ που κζτουν το ανκρϊπινο δυναμικό, με τθ μορφι των επιχειρθματιϊν, 

δθμιουργικϊν και καινοτόμων προςωπικοτιτων, ςτο επίκεντρο (Florida 2003, Storper and 

Scott 2009). Θ ζννοια του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι ςαφζςτατα ευρφτερθ από τθν 

περιοριςτικι και ιδεολογικά φορτιςμζνθ ζννοια του ανκρϊπινου κεφαλαίου που 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ. Δεν περιορίηεται ςτα εκπαιδευτικά προςόντα των ατόμων αλλά 

περιλαμβάνει και τισ δεξιότθτεσ, τθν ικανότθτα για καινοτομία και ςυνεργαςία. Εξ οριςμοφ 

λοιπόν δεν είναι ζννοια ατομιςτικι οφτε και αχωρικι. Οι άνκρωποι είναι κοινωνικά όντα 

ενταγμζνα ςε κοινωνίεσ με ςυγκεκριμζνθ χωρικι αναφορά. Κοινωνικζσ διαρκρϊςεισ που 

ζχουν ςαφζσ χωρικό περιεχόμενο όπωσ, αξίεσ, κεςμοί και κανόνεσ, διαμορφϊνουν 

προτιμιςεισ, επιλογζσ και δράςεισ. Το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ευνοεί  τθ 
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δθμιουργία ςτενϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτθν οικονομία, τουσ κεςμοφσ και τθν κοινωνία και 

προςφζρεται για ανκρωποκεντρικζσ αναλφςεισ (Bigerri και Ferranini 2014). 

Θ ανάλυςθ ςτθρίηεται ςε εκτεταμζνθ επιςκόπθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν δευτερογενϊν 

δεδομζνων (βιβλιογραφία, κλαδικζσ μελζτεσ, δεδομζνα δραςτθριότθτασ αγρο-τροφικϊν 

επιχειριςεων από ψθφιακά Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, εταιρικοφσ ιςτότοπουσ και μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ) και ςτα αποτελζςματα ειδικά ςχεδιαςμζνθσ Ζρευνασ Ρεδίου.  

Εκτόσ από τθν Ειςαγωγι και τθν καταλθκτικι ενότθτα τθσ Συηιτθςθσ / Συμπεραςμάτων το 

κεφάλαιο διαρκρϊνεται ςε τζςςερισ ενότθτεσ. Θ επόμενθ παρουςιάηει τα βαςικά ςθμεία 

τθσ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται αυτιν τθν περίοδο ςε διεκνζσ επίπεδο και εξετάηει τισ 

δυςλειτουργίεσ του Συμβατικοφ Αγροτροφικοφ Συςτιματοσ (ΣΑΤΣ) και τθν ανάδυςθ των 

Εναλλακτικϊν Αγροτροφικϊν Συςτθμάτων (ΕΑΤΣ). Ακολουκεί ο ςχολιαςμόσ των 

προβλθμάτων που προκφπτουν από τθν εντεινόμενθ ςυγκζντρωςθ που χαρακτθρίηει τα 

αγρο-τροφικά ςυςτιματα ςτθν Ελλάδα.  Οι δυο επόμενεσ ενότθτεσ είναι αφιερωμζνεσ ςτθν 

παρουςίαςθ τθσ Ζρευνασ Ρεδίου. Θ τζταρτθ ενότθτα παρουςιάηει το Σχεδιαςμό και τθ 

φάςθ τθσ προζρευνασ. Ενϊ θ πζμπτθ παρουςιάηει τα βαςικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

από δυο οπτικζσ γωνίεσ: τθ ςυμβολι του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα και  τθ ςφνδεςθ των επιχειριςεων με τον τόπο εγκατάςταςθσ τουσ.  

Η ςυζήτηςη για τα Συμβατικά και Εναλλακτικά Αγρο-

τροφικά Συςτήματα 

Θ ζννοια των αγροτροφικϊν ςυςτθμάτων ζχει αντικαταςτιςει τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ 

τθσ αγροτροφικισ αλυςίδασ που υιοκετικθκε ευρζωσ ςτθ μελζτθ του κυκλϊματοσ 

παραγωγισ – κατανάλωςθσ τροφίμων αλλά κεωρείται πλζον παρωχθμζνθ. Θ αγροτροφικι 

αλυςίδα αποτελεί μια ςχθματικι προςζγγιςθ όπου τα τρία επιμζρουσ ςυςτατικά το 

τροφικοφ κυκλϊματοσ, θ αγροτικι παραγωγι, θ μεταποιθτικι επεξεργαςία και θ 

κατανάλωςθ των τροφίμων, είναι τρεισ διακριτοί, διαδοχικοί κρίκοι μιασ γραμμικισ 

αλυςίδασ: κάκε κρίκοσ τροφοδοτεί  με ειςροζσ τον επόμενο του και δζχεται ειςροζσ από 

τον αμζςωσ προθγοφμενο του  (Burns 1983). Ζχει γίνει πια φανερό ότι θ γραμμικι διάταξθ 

τθσ αγρο-τροφικισ αλυςίδασ είναι εξαιρετικά απλουςτευτικι για να περιγράψει τισ 

πολφπλοκεσ διαςυνδζςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα 

ςυςτατικά ςτοιχεία του αγροτικοφ τομζα και ζχει πλζον αντικαταςτακεί από τθ ςφνκετθ και 

πολφπλοκθ ζννοια του αγροτροφικοφ ςυςτιματοσ. Θ προςζγγιςθ του αγροτροφικοφ 

ςυςτιματοσ ενοποιεί ςυςτθματικά τισ δραςτθριότθτεσ όςων εμπλζκονται ςτθν αγροτικι 

παραγωγι, μεταποιθτικι επεξεργαςία, διακίνθςθ, πϊλθςθ και κατανάλωςθ των τροφίμων 

με τθν τροφικι αςφάλεια και τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Κεωρεί ότι αυτζσ οι 

δραςτθριότθτεσ είναι διαδραςτικζσ και  δυναμικζσ και εμπεδϊνονται ςε ςυγκεκριμζνα 

κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ιςτορικά και περιβαλλοντικά πλαίςια (Sage 2012: 297).  
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Στθ διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιϊν θ ςυηιτθςθ για τα αγροτροφικά ςυςτιματα 

χαρακτθρίηεται από ιςχυρι πόλωςθ. Στο ζνα άκρο τοποκετείται το κυρίαρχο Συμβατικό 

Αγροτροφικό Σφςτθμα (ΣΑΤΣ),  με πυλϊνεσ ζνα μικρό αρικμό δεςπόηουςεσ ΔΕ που 

κατευκφνουν και ελζγχουν τον τρόπο που παράγονται, διακινοφνται και καταναλϊνονται τα 

τρόφιμα ςε παγκόςμιο επίπεδο. Στον αντίποδα, διεξάγεται θ ςυηιτθςθ για τα Εναλλακτικά 

Αγροτροφικά Συςτιματα (ΕΑΤΣ) που επικεντρϊνουν ςτθ μικρι κλίμακα και ζχουν προκφψει 

ςαν απάντθςθ ςτα πολλά προβλιματα που ζχει ςωρεφςει θ δράςθ του ΣΑΤΣ. 

Θ ςυγκζντρωςθ δφναμθσ ς’ ζνα μικρό αρικμό ΔΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τρεισ 

βαςικοφσ τομείσ των ςφγχρονων αγρο-τροφικϊν ςυςτθμάτων: τθν παραγωγι 

βιοτεχνολογικϊν και χθμικϊν ειςροϊν, τθ μεταποιθτικι επεξεργαςία και το λιανικό 

εμπόριο τροφίμων, ζχει προςεγγίςει πρωτόγνωρα επίπεδα. Ππωσ δείχνουν πρόςφατεσ 

εκτιμιςεισ, οι τρεισ θγετικζσ εταιρίεσ (Monsanto, DuPont, Sungenta) ελζγχουν ςχεδόν τθ 

μιςι παγκόςμια αγορά κατοχυρωμζνων ςπόρων (ETC, 2008:11). Στον τομζα τθσ 

επεξεργαςίασ των τροφίμων, οι πζντε κορυφαίεσ ΔΕ ελζγχουν το 75% του παγκόςμιου 

εμπορίου μπανάνασ, οι τζςςερισ κορυφαίεσ ΔΕ ελζγχουν ποςοςτό 75 - 90% του παγκόςμιου 

εμπορίου δθμθτριακϊν και ελαιοφχων ςπόρων, ενϊ, οι τρεισ κορυφαίεσ ΔΕ ελζγχουν το 

85% του παγκόςμιου εμπορίου τςαγιοφ (Clapp, 2012:100). Λςχυρζσ ςυγκεντρωτικζσ τάςεισ 

είναι φανερζσ και ςτον τομζα του λιανικοφ εμπορίου τροφίμων αν και παρατθροφνται 

ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ανάμεςα ςε διαφορετικζσ χϊρεσ. Στο ΘΒ, ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ 

‘00 οι τζςςερισ θγετικζσ αλυςίδεσ ςυμμετείχαν με μερίδιο 75% ςτισ ςυνολικζσ πωλιςεισ των 

ςοφπερ μάρκετ. Στθ Γαλλία,  παρόμοιο μερίδιο (80%) είχαν οι 5 μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ. Ενϊ 

το αντίςτοιχο μερίδιο κυμαινόταν ςε ςθμαντικά χαμθλότερα επίπεδα ςτθ Γερμανία (62%) 

και τθν Λςπανία (58%) (Vorley, 2007). 

Δεν πρζπει να παραγνωριςτεί ότι το ςφγχρονο ΣΑΤΣ ζχει κατορκϊςει να παράγει τεράςτιεσ 

ποςότθτεσ τροφίμων ςε ςχετικά χαμθλζσ τιμζσ (Fresco 2009). Ταυτόχρονα όμωσ, 

χαρακτθρίηεται από μια ςειρά ςοβαρζσ δυςλειτουργίεσ και προκαλεί και αναπαράγει 

ςθμαντικά προβλιματα. Το ρεφμα τθσ κριτικισ είναι πολφ ιςχυρό ςτισ χϊρεσ-ζδρεσ των 

μεγάλων ΔΕ,  ςτθ Β. Ευρϊπθ και ςτθ Β. Αμερικι. Στθ διάρκεια των 2-3 τελευταίων 

δεκαετιϊν ζχει γίνει αντικείμενο αυςτθρισ κριτικισ που εςτιάηει κυρίωσ ςτθ μεταφορά 

δφναμθσ και λιψθσ αποφάςεων από τα εκνικά κράτθ ςτισ ΔΕ, ςτο «προςπζραςμα» των 

παραδοςιακϊν τόπων παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων από τισ μεγάλεσ ΔΕ, ςτισ βλαβερζσ 

επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και τθν αειφορία, ςτουσ διατροφικοφσ κινδφνουσ και ςτθν 

επιςιτιςτικι επάρκεια, αλλά και ςτθν αμφιςβιτθςθ τθσ ικανότθτασ του να ανταποκτικεί 

ςτθν αυξθμζνθ ηιτθςθ για τρόφιμα που αναμζνεται να ςθμειωκεί τισ αμζςωσ επόμενεσ 

δεκαετίεσ: 

 Οη θνξπθαίεο ΔΕ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπλ θαη λα θαηεπζύλνπλ ηα αγξν-

ηξνθηθά ζπζηήκαηα ιόγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη 

αιιά θαη ησλ επλντθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ δηεζλνύο επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ 

ζέηεη νινέλα θαη ιηγόηεξνπο πεξηνξηζκνύο ζηα όξηα δξάζεο ηνπο. ύκθσλα κε ηελ 
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θξαηνύζα λενθηιειεύζεξε άπνςε ηα εζληθά θξάηε είλαη εμαηξεηηθά αξγνθίλεηα θαη 

αλαπνηειεζκαηηθά γηα λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ζπκθσλίεο κε πνιινύο εηαίξνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ζύλζεην θαη πνιύπινθν δηεζλέο πεξηβάιινλ. Θεσξείηαη 

ινηπόλ ζθόπηκε ε βαζκηαία εθρώξεζε ησλ ξπζκηζηηθώλ θαλόλσλ θαη ηνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ από ηα εζληθά θξάηε ζηηο ΔΕ πνπ ζεζπίδνπλ ζπζηήκαηα ηδησηηθήο ξύζκηζεο 

(Kneen 2002, Kalfagianni 2014). Οη ΔΕ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δηάθνξεο θάζεηο 

ησλ αγξν-ηξνθηθώλ ζπζηεκάησλ έρνπλ πηνζεηήζεη έλα πνιύπινθν πιέγκα θαλόλσλ 

ηδησηηθήο ξύζκηζεο, κε ηε κνξθή πνηνηηθώλ πξνηύπσλ, θσδίθσλ δενληνινγίαο, 

ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο, θ.ι.π.. Σα ζπζηήκαηα απηά  ξπζκίδνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο θαη νξίδνπλ ηα πεξηζώξηα δξάζεο ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηηο παγθόζκηεο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο. 

Μεηαμύ άιισλ ζέηνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηα όξηα δξάζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηα απεηινύκελα πξνο εμαθάληζε αιηεύκαηα, ηελ απνςίισζε ησλ 

δαζώλ αιιά θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (Fuchs et.al., 

2009).  

 Οη δηαδηθαζίεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ζην επξύηεξν νηθνλνκηθό θαη επηρεηξεκαηηθό 

πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζηα πεδία ησλ κεηαθνξώλ 

θαη ηεο παξαγσγήο έρνπλ δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε πνιιέο αγξν-ηξνθηθέο 

επηρεηξήζεηο λα  νξγαλώλνπλ ηελ παξαγσγή ζην πιαίζην καθξνζθειώλ, ζπρλά 

δηεπεηξσηηθώλ, αιπζίδσλ πξνκήζεηαο (Fold and Pritchard, 2005). Οη εηζαγόκελεο 

(λσπέο ή/θαη επεμεξγαζκέλεο) εηζξνέο πνιύ ζπρλά είλαη πνιύ θηελόηεξεο από ηηο 

εγρώξηα παξαγόκελεο, ζηαζεξήο πνηόηεηαο θαη επηδέρνληαη κηθξόηεξε θαη 

επθνιόηεξε βηνκεραληθή επεμεξγαζία. Η πξνκήζεηα ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ 

απξόζθνπηε πξνκήζεηα κε πξντόληα ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνδεζκεύεη 

ηελ αγξν-ηξνθηθή βηνκεραλία από ηηο αβεβαηόηεηεο θαη ηηο αζηάζεηεο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα πνπ απνηειεί ηελ αρίιιεην πηέξλα ηεο. Η ρακειή ηηκή πώιεζεο νθείιεηαη ζην 

ρακειό θόζηνο παξαγσγήο ιόγσ εθκεηάιιεπζεο νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ζε ζπλζήθεο 

κνλνθαιιηέξγεηαο ζε ρώξεο ρακεινύ θόζηνπο, ζπλήζσο ζηα ιεγόκελα Νέα Αγξνηηθά 

Κξάηε ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, Αθξηθήο θαη Αζίαο,  ζηελ απαιιαγή από 

εηζαγσγηθνύο δαζκνύο θαη ζηελ εληππσζηαθή κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνύ θόζηνπο 

(Friedland 2004, Bendini et al. 2005). Οη αιιαγέο απηέο απνηππώλνληαη ζηα βαζηθά 

κεγέζε ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ αγξν-ηξνθηθώλ πξντόλησλ. Από ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο 1990 ζεκεηώλεηαη εληππσζηαθή αύμεζε ησλ ξνώλ θαη ηεο αμίαο ηνπ 

δηεζλνύο εκπνξίνπ αγξν-ηξνθηθώλ πξντόλησλ. Οη νκάδεο ησλ πξντόλησλ πνπ 

ζεκεηώλνπλ ηηο κεγαιύηεξεο απμήζεηο είλαη  ηα εππαζή θξέζθα πξντόληα θαη ηα 

εκηέηνηκα πξντόληα (Pritchard and Burch, 2005).  

 Οη ππθλέο θαη καθξνζθειείο κεηαθνξέο βξώζηκσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη 

ηξνθίκσλ αιιά θαη ν ηξόπνο πνπ αζθείηαη ε αγξνηηθή παξαγσγή ζην πιαίζην 

εληαηηθώλ ζπζηεκάησλ, ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επηηάρπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηελ εμάληιεζε πνιύηηκσλ θπζηθώλ πόξσλ. Η αγξνηηθή 

παξαγσγή έρεη, κε δηαθνξά, ην κεγαιύηεξν πδάηηλν απνηύπσκα από θάζε άιιε 

αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. Εθηηκάηαη όηη απνξξνθά ην 70% ησλ απνζεκάησλ 
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πόζηκνπ λεξνύ ηνπ πιαλήηε (Sage, 2012). Επίζεο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε 

ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηεο αηκόζθαηξαο κε ηα εμαηξεηηθά επηβαξπληηθά ζεξκνθεπηαθά 

αέξηα ΜΗ4 (κεζάλην) θαη N2O (νμείδην ηνπ αδώηνπ) πνπ εθιύνληαη θαηά ηε βόζθεζε 

ησλ δώσλ θαη ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ (Garnett 2008:18). Απηήλ ηελ πεξίνδν νη 

κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ιηπαζκάησλ απνξξνθώληαη από ηηο θαιιηέξγεηεο 

δεκεηξηαθώλ πνπ γλσξίδνπλ κεγάιε αλάπηπμε ζε παγθόζκην επίπεδν ιόγσ ησλ 

απμεκέλσλ αλαγθώλ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

παξαγσγή αγξν-βηνθαπζίκσλ. Παξάιιεια, ε κεηαηξνπή δαζώλ θαη βνζθόηνπσλ ζε 

αγξνηηθή γε απνζηεξεί ηνλ πιαλήηε από ηηο κεγάιεο θπζηθέο απνζήθεο άλζξαθα  

(Garnett 2008:25). 

 ύκθσλα κε πξόζθαηεο κεηξήζεηο δηεζλώλ νξγαληζκώλ ζην ζύλνιν ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ ησλ επηά δηο. πεξηζζόηεξνη από έλα δηο άλζξσπνη ππνζηηίδνληαη 

ζπζηεκαηηθά θαη δνπλ ζε ζπλζήθεο ρξόληαο πείλαο, ελώ άιιν έλα δηο. αληηκεησπίδεη 

ζπλζήθεο «θξπκκέλεο»  πείλαο: δελ ιακβάλνπλ επαξθείο πνζόηεηεο απαξαίηεησλ 

δηαηξνθηθώλ ηρλνζηνηρείσλ (ζσκαηηθέο βηηακίλεο θαη κέηαιια), κε ζπλέπεηα λα 

δηαθηλδπλεύνπλ λα ππνζηνύλ κόληκεο θαη πλεπκαηηθέο βιάβεο (Lang and Heasman 

2009). Η εκπεηξία από ηηο πξόζθαηεο παγθόζκηεο επηζηηηζηηθέο θξίζεηο, θπξίσο ηελ 

θξίζε ηνπ 2008 πνπ νδήγεζε ζε επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα κεγάιν κέξνο ηνπ 

παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, έδεημε ηελ αδπλακία ηνπ ΑΣ λα πξνζαξκνζηεί ζε 

ζπλζήθεο θξίζεο.   

 Εθηόο από ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΣ 

ππάξρνπλ ζνβαξέο επηθπιάμεηο θαηά πόζνλ, αλ ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο έρεη, ζα 

κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ηε κεγάιε αύμεζε ζηε δήηεζε ηξνθίκσλ πνπ αλακέλεηαη 

λα ζεκεησζεί ηηο ακέζσο επόκελεο δεθαεηίεο. Η αύμεζε ζα πξνέιζεη από ηελ 

κεγέζπλζε ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, ην 2050 αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ηα ελλέα 

δηο., αιιά θαη ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο, θπξίσο ζηηο αλαδπόκελεο 

νηθνλνκίεο (Foresight 2011). Η αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ ησλ 

θαηαλαισηώλ ζα νδεγήζεη ζε κεγαιύηεξε εκεξήζηα πξόζιεςε ζεξκίδσλ, θπξίσο 

από ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ έρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο ζε γε θαη αγξνηηθέο 

εηζξνέο. Έρεη εθηηκεζεί ινηπόλ όηη νη αλάγθεο ζε ηξόθηκα ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ελλέα 

δηο ην 2050, ζα αληηζηνηρνύλ ζε πιεζπζκό δώδεθα δηο., κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

(Morgan & Sonnino, 2010:210).  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ςυνκικεσ αλλάηουν δραματικά και διαμορφϊνουν ζνα 

εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από υψθλι αβεβαιότθτα για το κατά πόςον το 

ιςχφον ςυμβατικό ςφςτθμα παραγωγισ τροφίμων μπορεί να εξακολουκιςει να είναι 

αποδοτικό. Ραράλλθλα υπάρχει πάντα ζνα ςοβαρό ηιτθμα θκικισ. Είναι ςκόπιμο να 

διατθρθκεί ζνα αγρο-τροφικό ςφςτθμα που θ λειτουργία του ζχει τεράςτιεσ επιπτϊςεισ 

ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ανιςότθτα, ςτο περιβάλλον, ςτθν υγεία των πολιτϊν, ςτθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ;  

Τα πολλά προβλιματα που προκφπτουν από τθ δράςθ του ΣΑΤΣ, κυρίωσ θ ενεργοποίθςθ 

αρνθτικϊν εξωτερικϊν οικονομιϊν ςτθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ,  το περιβάλλον, τθν υγεία των 
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πολιτϊν, τισ τοπικζσ επιχειριςεισ, παραδόςεισ και πρακτικζσ, οδιγθςαν ςτθν ανάδυςθ 

Εναλλακτικϊν Αγροτροφικϊν Συςτθμάτων (ΕΑΤΣ). Θ ανάπτυξθ των ΕΑΤΔ ςυχνά ςυνδζεται 

με τθν επανατοπικοποίθςθ και επαναςφνδεςθ τθσ παραγωγισ των τροφίμων με 

ςυγκεκριμζνο τόπο, ςε αντιπαραβολι με τισ κεωροφμενεσ άτοπεσ ΔΕ που παράγουν 

τρόφιμα «από το πουκενά» (Morgan κ.ά. 2006).  Θ πλοφςια ςυηιτθςθ που διεξάγεται αυτιν 

τθν περίοδο για τα ΕΑΤΣ επιχειρεί να καταλιξει ςε ζναν περιεκτικό και ςαφι οριςμό τουσ, 

εξετάηει τα όρια τθσ αναπόφευκτθσ διαπλοκισ τουσ με το ΣΑΤΣ και διερευνά κατά πόςον 

μπορεί να είναι ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαια και οικονομικά βιϊςιμα (Allen 2010, Morgan 

και Sonino 2010, Levkoe  2011).   

Τα ΕΑΤΣ ςυγκροτοφν μια πολφ ανομοιογενι κατθγορία που περιλαμβάνει πολφ 

διαφορετικά μεταξφ τουσ δίκτυα που ζχουν προκφψει ωσ αντίδραςθ ςε διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά του ΣΑΤΣ. Αλλοφ θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά 

των προϊόντων, αλλοφ ςτον τόπο παραγωγισ, ςτθ διαδικαςία παραγωγισ, ςτο δίκτυο 

διανομισ, ςτον τρόπο εμπορίασ, κ.ο.κ. Κάτω από τθν ομπρζλα των ΕΑΤΣ ζχει ενταχκεί ζνα 

ετερόκλθτο πλικοσ δραςτθριοτιτων από μικρζσ τοπικζσ επιχειριςεισ, κοινωνικζσ 

επιχειριςεισ, πρωτοβουλίεσ αλλθλεγγφθσ και κινθματικζσ δράςεισ. Θ βαςικι διάκριςθ 

αφορά δραςτθριότθτεσ που επιχειροφν να επθρεάςουν τισ δυςλειτουργίεσ του ΣΑΤΣ από τα 

μζςα, με τουσ όρουσ τθσ αγοράσ, και πρωτοβουλίεσ που αμφιςβθτοφν το καπιταλιςτικό 

ςφςτθμα ςτο ςφνολο του και επιχειροφν να κακιερϊςουν νζουσ τρόπουσ παραγωγισ και 

διανομισ των τροφίμων. 

Δράςεισ που εντάςςονται ςτθ δεφτερθ κατθγορία, π.χ. τράπεηεσ χρόνου, κυκλοφορία 

τοπικοφ νομίςματοσ, κατάλθψθ χϊρων και δθμιουργία αςτικϊν λαχανόκθπων, κ.α,   

ενιςχφουν τθν κινθτοποίθςθ και  ςυνεργαςία των πολιτϊν και ςθματοδοτοφν αλλαγζσ ςε 

ςτάςεισ/νοοτροπίεσ που μακροπρόκεςμα μπορεί να αποδειχτοφν εξαιρετικά ςθμαντικζσ. 

Ωςτόςο, διατυπϊνονται πολλζσ επιφυλάξεισ αναφορικά με το βακμό που αποτελοφν 

πραγματικά μια εναλλακτικι επιλογι και κατά πόςον ζχουν πάντα ςωςτι ςτόχευςθ 

(Skordili 2013a, Ανκοποφλου και Ραρταλίδου, 2015; Γριτηάσ κ.α., 2015). Υπάρχουν ςοβαρζσ 

ενδείξεισ ότι θ δράςθ τουσ αναπόφευκτα διαπλζκεται με υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ. Επίςθσ, 

ςε κάκε περίπτωςθ, τα περικϊρια δράςθσ τουσ είναι περιοριςμζνα και δεν μποροφν να 

αποτελζςουν μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι χωρικισ ανάπτυξθσ. 

Μια ςειρά από δράςεισ ευρίςκονται ςτθν γκρίηα ηϊνθ ανάμεςα ςτα δυο άκρα των ΕΑΤΣ. 

Ρρόκειται για κοινωνικά παντοπωλεία, αςτικοφσ λαχανόκθπουσ, πρωτοβουλίεσ «χωρίσ 

μεςάηοντεσ», κοινωνικά υποςτθριηόμενθ αγροτικι παραγωγι, κ.α. Συχνά ζχουν 

επιχειρθματικι μορφι και δραςτθριοποιοφνται με όρουσ τθσ αγοράσ, αλλά θ 

μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν δεν αποτελεί διακθρυγμζνο ςτόχο τουσ.   

Μια ςθμαντικι κατθγορία ΕΑΤΣ περιλαμβάνει μικρζσ επιχειριςεισ που αναγνωρίηουν τα 

πολλά προβλιματα των ΣΑΤΣ και επιχειροφν, κατά περίπτωςθ, να τα κεραπεφςουν. Άλλεσ 

δίνουν ζμφαςθ τθν αναβίωςθ τοπικϊν προϊόντων και πρακτικϊν, άλλεσ ςτθν 
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αναηωογόνθςθ τοπικϊν οικονομιϊν, ςτθν παραγωγι ποιοτικϊν  προϊόντων, κ.λ.π. Αυτζσ οι 

επιχειριςεισ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ και αποτελοφν το 

αντικείμενο τθσ Ζρευνασ Ρεδίου που κα παρουςιαςτεί ςτα αμζςωσ επόμενα.  

Η νέα Γεωγραφία των μεγάλων αγρο-τροφικών 

επιχειρήςεων ςτην Ελλάδα 

Ζχει ενδιαφζρον ότι τουλάχιςτον μζχρι τθν εκδιλωςθ τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ, 

το ιςχυρό ρεφμα κριτικι ςτθ δράςθ του ΣΑΤΣ που είχε διατυπωκεί ςτθ Β. Αμερικι και τθ Β. 

Δ. Ευρϊπθ είχε ελάχιςτθ απιχθςθ ςτθν Ελλάδα. Στθν πραγματικότθτα οι μεγάλεσ ΔΕ που 

κατζκλυςαν τθ χϊρα ιταν καλοδεχοφμενεσ. Θ αγορά των πολυδιαφθμιςμζνων προϊόντων 

τθσ διεκνικισ βιομθχανίασ από τισ μεγάλεσ υπεραγορζσ των κορυφαίων αλυςίδων ιταν 

ζνδειξθ ευμάρειασ και κοινωνικισ καταξίωςθσ (Skordili 2013b).  

Θ κατάςταςθ ζχει αλλάξει ραγδαία ςτο πλαίςιο τθσ ςφοδρισ οικονομικισ και κοινωνικισ 

κρίςθσ. Οι μεγάλεσ αγρο-τροφικζσ μονάδεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα ζχουν 

ςυγκεντρϊςει τθν κοινωνικι δυςαρζςκεια και αποδοκιμαςία για τον τρόπο που ζχουν 

επιλζξει να δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ βακειάσ φφεςθσ. Ππωσ είναι 

αναμενόμενο, λόγω τθσ ζνταςθσ τθσ κρίςθσ αλλά και διαφορετικϊν δομικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ θ κριτικι που αςκείται ςτθν Ελλάδα εςτιάηει ςε 

διαφορετικά ηθτιματα από τισ χϊρεσ τθσ Β. Ευρϊπθσ. Τα ςοβαρά ηθτιματα τθσ 

περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ και των διατροφικϊν κινδφνων είναι ςαφζςτατα 

υποβακμιςμζνα και θ κριτικι επικεντρϊνεται ςτισ επιπτϊςεισ των ςτρατθγικϊν που 

εφαρμόηουν οι θγετικζσ επιχειριςεισ ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν 

κατανάλωςθ.  

Η αποδέςμευςη των μεγάλων αγροτοβιομηχανιών από τον 

αγροτικό τουσ περίγυρο 

Οι αγρο-τροφικζσ βιομθχανίεσ πρωτογενοφσ μεταποιθτικισ επεξεργαςίασ αποτελοφν τθν 

πιο τεχνολογικά προωκθμζνθ δραςτθριότθτα για πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Θ παρουςία 

τουσ είναι καταλυτικι για τθ διαμόρφωςθ του περιφερειακοφ προϊόντοσ, τθ δθμιουργία 

απαςχόλθςθσ, τθν ανάπτυξθ του αγροτικοφ τομζα. Ραραδοςιακά εξαςφαλίηουν διζξοδο 

ςτα προϊόντα τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ και αυξάνουν τθν προςτικζμενθ αξία. Σχετικά 

πρόςφατα καταγράφεται χαλάρωςθ των δεςμϊν των αγρο-βιομθχανιϊν με τισ περιοχζσ τθσ 

υπαίκρου. Αποτελεί πολφ διαδεδομζνθ πρακτικι πλζον για μια ςειρά από επιχειριςεισ θ 

υποκατάςταςθ τοπικϊν πρϊτων υλϊν από ειςαγόμενεσ. Θ διαδικαςία αυτι ευνοείται από 

ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ και τισ αλλαγζσ ςτο ευρφτερο οικονομικό και 

επιχειρθματικό περιβάλλον. Θ επιμικυνςθ των αλυςίδων προμικειασ των μεγάλων 

βιομθχανιϊν ζχει γίνει δυνατι όχι μόνο ςθμαντικϊν τεχνολογικϊν εφαρμογϊν αλλά και τθσ 

άρςθσ των χρθματικϊν και ποςοτικϊν περιοριςμϊν ςτο διεκνζσ εμπόριο. Τα ειςαγόμενα 
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προϊόντα είναι πολφ φτθνότερα από τα εγχϊρια παραγόμενα, ςτακερισ ποιότθτασ και 

επιδζχονται μικρότερθ και ευκολότερθ βιομθχανικι επεξεργαςία. Θ χαμθλι τιμι πϊλθςθσ 

οφείλεται ςτο χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ λόγω εκμετάλλευςθσ οικονομιϊν κλίμακασ ςε 

χϊρεσ χαμθλοφ κόςτουσ, ςτθν απαλλαγι από ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ και τθν εντυπωςιακι 

μείωςθ του μεταφορικοφ κόςτουσ.  

Θ βιομθχανία επεξεργαςίασ φροφτων και λαχανικϊν ζχει προχωριςει μαηικά ςτθν 

υποκατάςταςθ ακατζργαςτων πρϊτων υλϊν από θμιεπεξεργαςμζνα προϊόντα. Θ 

προμικεια τουσ εξαςφαλίηει τον απρόςκοπτο εφοδιαςμό τθσ παραγωγισ με ομοιογενι 

προϊόντα χαμθλοφ κόςτουσ και αποδεςμεφει τθ βιομθχανία από τισ αβεβαιότθτεσ και τισ 

αςτάκειεσ του πρωτογενι τομζα.  Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ θ αποδζςμευςθ 

από τθν πρωτογενι παραγωγι αποτελεί πάγια επιδίωξθ για τθ μεγάλθ βιομθχανία 

πρωτογενοφσ μεταποίθςθσ. Ειδικότερα, οι βιομθχανίεσ επεξεργαςίασ τοματικϊν προϊόντων 

ςτθ Βοιωτία και τθν Θλεία βακμιαία εγκαταλείπουν τα δίκτυα των τοπικϊν αγροτϊν 

καλλιεργθτϊν βιομθχανικισ τομάτασ και ςτρζφονται ςτισ μθτρικζσ τουσ ι τθ διεκνι 

βιομθχανία που τουσ προμθκεφει φτθνό προκατεψυγμζνο ςυμπφκνωμα τοματοπολτοφ, με 

προζλευςθ ςυνικωσ από τθν Κίνα, για περαιτζρω βιομθχανικι επεξεργαςία. Ραρόμοια οι 

βιομθχανίεσ παραγωγισ χυμοφ πορτοκαλιϊν τθσ Αργολίδασ, ςε μεγάλο βακμό, 

επεξεργάηονται ειςαγόμενο από τθ Βραηιλία προκατεψυγμζνο ςυμπφκνωμα χυμοφ 

πορτοκαλιϊν, κ.ο.κ.  

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ προμικεια δεν περιορίηεται ςε θμιζτοιμα αλλά ςε τελικά 

προϊόντα, παρακάμπτοντασ τελείωσ όλα τα ςτάδια τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ. Ιδθ από 

τθ δεκαετία 1990 είχαν εντοπιςτεί περιπτϊςεισ εγκατάλειψθσ όλων των ςταδίων τθσ 

βιομθχανικισ παραγωγισ και ευρεία ανάκεςθ εμπορικϊν υπεργολαβιϊν ςε επιχειριςεισ 

άλλων χωρϊν. Ρολλζσ βιομθχανίεσ περιόριςαν τθ βιομθχανικι παραγωγι ς’ ζνα μικρό 

αρικμό βαςικϊν προϊόντων (π.χ. παςτεριωμζνο γάλα και παγωτό) και προμθκεφονταν ζνα 

μεγάλο αρικμό προϊόντων (π.χ. επιδόρπια, γιαοφρτια, γάλα μακράσ διάρκειασ, τυροκομικά) 

από μεγάλεσ εταιρίεσ του εξωτερικοφ που τα ςυςκεφαηαν με το εμπορικό ςιμα τθσ εταιρίασ 

– εργολάβου. Ρολλζσ εταιρίεσ ονομάηονται καταχρθςτικά βιομθχανικζσ αφοφ ποςοςτό 

μεγαλφτερο του 50% των πωλιςεων τουσ το πραγματοποιοφν από εμπορικι 

δραςτθριότθτα.  

Οι εξελίξεισ αυτζσ ςε ευρείασ κλίμακασ μετεγκατάςταςθ μεγάλων μονάδων από τθν 

φπαικρο ςε περιοχζσ που ευρίςκονται κοντά ι ςτισ παρυφζσ των μεγάλων αγορϊν, δθλαδι 

των αςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ. Θ νζα Γεωγραφία των μεγάλων μονάδων επεξεργαςίασ 

αγροτικϊν προϊόντων αποτυπϊνεται ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων τθσ λίςτασ των 100 

μεγαλφτερων αγρο-τροφικϊν βιομθχανιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα, με κριτιριο 

το φψοσ των πωλιςεων 2012, (Ελλθνικι Βιομθχανία 2015). Είναι φανερι θ χωροκετικι 

προτίμθςθ των μεγάλων αγρο-τροφικϊν βιομθχανιϊν γφρω από τισ δυο ςθμαντικότερεσ 

αςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ χϊρασ. Θ Αττικι και θ Κεςςαλονίκθ ςυγκεντρϊνουν το 39% 
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(είκοςι εννιά ςτθν Αττικι και δζκα ςτθ Κεςςαλονίκθ) των επιχειριςεων και το 50,1% (38,7% 

ςτθν Αττικι και 11,4% ςτθ Κεςςαλονίκθ) των πωλιςεων. Ακολουκοφν οι περιφερειακζσ 

ενότθτεσ Λάριςασ (επτά επιχειριςεισ), Βοιωτίασ (ζξι), Αχαϊασ και Φκιϊτιδασ, από τζςςερισ 

επιχειριςεισ.    

 Ρρωτοφανισ ςυγκζντρωςθ ςτο λιανικό εμπόριο τροφίμων 

Από το πρϊτο ζτοσ εκδιλωςθσ τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ οι ακροιςτικζσ πωλιςεισ 

των τροφίμων ακολουκοφν ςυνεχι μείωςθ ςε ετιςια βάςθ. Ωςτόςο δεν ζχουν πλθγεί όλοι 

οι τφποι επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιανικό εμπόριο τροφίμων με τθν ίδια 

ςφοδρότθτα. Τα μικρά παραδοςιακά καταςτιματα και οι μικρζσ αλυςίδεσ είναι εξαιρετικά 

ευάλωτα ςτθν κρίςθ. Από τθν άλλθ πλευρά οι θγετικζσ αλυςίδεσ που δεςπόηουν ςτο 

ελλθνικό λιανικό εμπόριο τροφίμων ιςχυροποιοφν περιςςότερο τθ κζςθ τουσ ςθμειϊνοντασ 

αφξθςθ των πωλιςεων. Θ διατιρθςθ ι/και αφξθςθ των πωλιςεων των μεγάλων αλυςίδων, 

παρά τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ για τρόφιμα, αποδίδεται κυρίωσ 

ςτθν απορρόφθςθ των μεριδίων αγοράσ των κυμάτων τθσ κρίςθσ από τισ μεγάλεσ αλυςίδεσ 

αλλά και ςτισ ανατιμιςεισ των τιμϊν των προϊόντων. Σφμφωνα με ςτοιχεία του 2009 60 

μεςαίεσ και μεγάλεσ αλυςίδεσ λιανικισ τροφίμων είχαν ακροιςτικό ετιςιο τηίρο γφρω ςτα € 

11 δισ. Ρεριςςότερο από το 55% του τηίρου και από το 80% των ακροιςτικϊν κερδϊν 

αντιςτοιχεί ςτισ 5 κορυφαίεσ εταιρίεσ του κλάδου (Σκορδίλθ 2012). 

Ρεριςςότερο ςθμαντικά εν μζςω κρίςθσ, γενικευμζνθσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ και 

επενδυτικισ απραγίασ, οι μεγάλεσ αλυςίδεσ υλοποιοφν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα. 

Οι επενδυτικζσ τουσ δαπάνεσ εςτιάηουν ςτθ γεωγραφικι αναδιοργάνωςθ και πφκνωςθ του 

δικτφου των καταςτθμάτων τουσ. Οι επιπτϊςεισ από τθ ςχετικά πρόςφατθ επζκταςθ των 

μεγάλων αλυςίδων ςτθν επαρχία ιταν καταλυτικζσ όχι μόνο για το λιανικό εμπόριο 

τροφίμων αλλά για το ςφνολο των τοπικϊν αγρο-τροφικϊν ςυςτθμάτων. Ο δραςτικόσ 

περιοριςμόσ των μικρϊν τοπικϊν λιανοπωλθτϊν τροφίμων απόκοψε τισ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ αγρο-τροφικϊν προϊόντων τθσ περιφζρειασ από τα παραδοςιακά κανάλια 

διανομισ των προϊόντων τουσ. Αντίςτοιχα θ πφκνωςθ του δικτφου των μικρϊν 

καταςτθμάτων ςτισ γειτονιζσ και τα κζντρα των μεγάλων αςτικϊν κζντρων 

(conveniencestores) αναμζνεται να ζχει κακοριςτικζσ επιπτϊςεισ. Σε αντίκεςθ με τισ 

μεγάλεσ υπεραγορζσ που προκαλοφν με τον όγκο τουσ τα μικρά καταςτιματα εντάςςονται 

ςτον αςτικό ιςτό και ςυχνά περνοφν απαρατιρθτα. Είναι αυτά που προκαλοφν και 

αναμζνεται ςτο άμεςο μζλλον να προκαλζςουν τισ μεγαλφτερεσ ηθμιζσ ςτα χιλιάδεσ μικρά 

καταςτιματα και μικρζσ αλυςίδεσ που αντιμετωπίηουν ζνα εξαιρετικά αντίξοο και 

επιδεινοφμενο εξωτερικό περιβάλλον (Σκορδίλθ 2012, Skordili 2013b). 

Τα προϊόντα που εμπορεφονται οι μεγάλεσ αλυςίδεσ, κατά κφριο λόγο, παράγονται ςτα 

πλαίςια μακροςκελϊν αλυςίδων προμικειασ με ςοβαρζσ ςυνζπειεσ για τθ διατιρθςθ 

τοπικϊν προϊόντων και ποικιλιϊν, τθ βιοποικιλότθτα και τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ (Blay-

Palmer 2008). Ρολλά από αυτά, πλοφςια ςε κερμίδεσ και με ςυςτατικά αμφίβολθσ 
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διατροφικισ αξίασ επιβαρφνουν τθν υγεία των καταναλωτϊν και ευκφνονται, ςε μεγάλο 

βακμό, για τθν εντυπωςιακόσ διάδοςθ των νοςθμάτων που προκαλεί θ κακι διατροφι 

(Reynolds 2010). Δθλαδι εξωτερικεφουν ςτθν κοινωνία, κυρίωσ με τθ μορφι επιπτϊςεων 

ςτο περιβάλλον και τθν υγεία των καταναλωτϊν, κόςτοσ που τουσ αναλογεί και κα ζπρεπε 

να τισ επιβαρφνει (Morgan et al 2006). Επιπλζον, ζχουν καταγραφεί ςτθν κοινι γνϊμθ ωσ 

κατεξοχιν φυτϊρια ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ, ενϊ αυτιν τθν περίοδο επεξεργάηονται 

ςχζδια περαιτζρω μείωςθσ των αναγκϊν ςε προςωπικό  (Wrigley&Lowe 2002).  

Είναι εξαιρετικά δφςκολο να φανταςτοφμε το άμεςο μζλλον χωρίσ ςουπερ-μάρκετ. Αλλά 

ζνα μζλλον με τθν απόλυτθ κυριαρχία των ςυμβατικϊν αλυςίδων φαντάηει, επίςθσ, 

δφςκολο. 

 

 Ο Σχεδιαςμόσ τησ Έρευνασ Πεδίου 

Είναι φανερό ότι θ εντεινόμενθ ςυγκζντρωςθ ςτον κλάδο ςε ςυνδυαςμό με τθν 

παρατεταμζνθ φφεςθ ζχουν δθμιουργιςει ζνα ελάχιςτα φιλικό περιβάλλον για τισ μικρζσ 

αγρο-τροφικζσ επιχειριςεισ και τουσ ζχουν αφιςει ελάχιςτα περικϊρια ελιγμϊν. Στο κάτω 

κομμάτι τθσ αγοράσ ζχουν να αντιμετωπίςουν τον ιςχυρό ανταγωνιςμό των μεγάλων 

εκπτωτικϊν αλυςίδων ενϊ, ςτο πάνω κομμάτι οι προοπτικζσ δεν είναι ευοίωνεσ με 

δεδομζνθ τθν πρωτοφανι μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν. Ραρόλα 

αυτά ςτισ πόλεισ και ςτθν φπαικρο δθμιουργοφνται κακθμερινά νζεσ μικρζσ επιχειριςεισ 

που δείχνουν ςθμεία δυναμιςμοφ. Ρροκειμζνου να εκτιμιςουμε τθ δυναμικι και τα 

χαρακτθριςτικά αυτϊν των επιχειριςεων είναι απαραίτθτθ θ εκπόνθςθ ειδικά 

ςχεδιαςμζνθσ Ζρευνασ Ρεδίου.  

Οι διακζςιμεσ κλαδικζσ μελζτεσ που κατά καιροφσ εκδίδουν μελετθτικοί φορείσ (Λνςτιτοφτο 

Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν, ICAP, HellasStat ) και Τράπεηεσ (πρϊθν Αγροτικι 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Τράπεηα Ρειραιϊσ) απαξιοφν να αςχολθκοφν με τισ ποιοτικζσ όψεισ 

τθσ παραγωγισ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ. Συνικωσ εξετάηουν μακροςκοπικά τισ εξελίξεισ 

ς’ επίπεδο κλάδου με αναφορά ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία ς’ επίπεδο χϊρασ (προςτικζμενθ 

αξία, εξωτερικό εμπόριο, επενδφςεισ, απαςχόλθςθ, κ.ο.κ.) και ςτισ οικονομικζσ επιδόςεισ 

(πωλιςεισ, κερδοφορία, EBITDA, κ.ο.κ.) μόνο των ςθμαντικϊν επιχειριςεων που κατζχουν 

αξιόλογα μερίδια αγοράσ. Τα προβλιματα είναι ακόμθ μεγαλφτερα αν λάβουμε υπόψθ τισ 

ανεπάρκειεσ των πθγϊν άντλθςθσ ποςοτικϊν δεδομζνων, πχ. ςυχνά τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

είναι παλιότερων χριςεων ι/και αναφζρονται μόνο ςε μεγάλεσ χωρικζσ μονάδεσ. 

Τα δθμοςιεφματα του τφπου, οι εταιρικοί ιςτότοποι, οι αναρτιςεισ ςτο διαδίκτυο και τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, είναι πολφτιμεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Φζρνουν ςτο φωσ 

ενδιαφζρουςεσ ιςτορίεσ και αποκαλφπτουν τισ τάςεισ των αλλαγϊν. Ωςτόςο υπάρχει πάντα 

ζνα ςοβαρό κζμα αξιοπιςτίασ και αντικειμενικότθτασ των πθγϊν και, ςε κάκε περίπτωςθ, 

χαρακτθρίηονται από αποςπαςματικότθτα.  
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Ρροκειμζνου λοιπόν να δοκοφν απαντιςεισ ςτα κεντρικά ερευνθτικά ερωτιματα 

εκτιμικθκε ότι είναι αναγκαία θ εκπόνθςθ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ Ζρευνασ Ρεδίου ςε 

επιχειριςεισ και πλθροφοριοδότεσ – κλειδί. Θ Ζρευνα ολοκλθρϊκθκε ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ ΚΑΛΘΣ τθν περίοδο 01/09/2013 – 28/02/2015 ςε τζςςερισ διαδοχικζσ 

φάςεισ: 

- Η πξώηε, εζηίαζε ζηελ εθπόλεζε ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ν αξηζκόο  θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ «λέσλ» πξσηνβνπιηώλ.  

- Η δεύηεξε, αμηνπνηώληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Έξεπλαο, πξνρώξεζε 

ζην ρεδηαζκό ηεο Έξεπλαο Πεδίνπ.  

- Η ηξίηε θάζε επηθέληξσζε ζηελ εθπόλεζε ηεο Έξεπλαο ζην Πεδίν κε ζπλεληεύμεηο ζε 

επηιεγκέλνπο επηρεηξεκαηίεο. 

- Σέινο, ε ηέηαξηε, ζπγθέληξσζε όιν ην πιηθό ησλ πξνεγνύκελσλ θάζεσλ θαη πξνρώξεζε 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Ακολουκεί θ αναλυτικι περιγραφι των δυο πρϊτων φάςεων τθσ ζρευνασ. 

 

Τα χαρακτηριςτικά των «νέων» πρωτοβουλιών: 

ςυμπεράςματα από το Μητρώο 200 επιχειρήςεων 

Από τον Σεπτζμβριο 2013 άρχιςε θ ςυςτθματικι αναηιτθςθ και καταχϊρθςθ των «νζων» 

πρωτοβουλιϊν ςε ψθφιακι βάςθ επιχειριςεων που οργανϊκθκε ςτο πρόγραμμα Excel. 

Ζγινε ςυςτθματικι αναηιτθςθ με λζξεισ-κλειδιά ςτισ παρακάτω ψθφιακζσ πθγζσ 

δευτερογενϊν δεδομζνων με ζναρξθ τθν 1/1/2009: 

 Αξρείν εζληθώλ θαη ηνπηθώλ πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ εθεκεξίδσλ 

 Αξρείν θιαδηθνύ πεξηνδηθνύ ηύπνπ  

 Φεθηαθέο πύιεο θαη ηζηόηνπνη κε ζέκα ηα ηξόθηκα 

 Ιζηόηνπνη θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κεγάισλ θαη κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξν-

ηξνθηθνύ ηνκέα. 

 Ηιεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πσιήζεσο ηξνθίκσλ 

Θ αναηιτθςθ ζγινε για δυναμικζσ νζεσ επιχειριςεισ ι παλιότερεσ που ζχουν υποςτεί 

πρόςφατα ςθμαντικι αναδιάρκρωςθ και επανατοποκζτθςθ ςτθν αγορά. Αποκλείςτθκαν 

επιχειριςεισ που παράγουν τισ πολυδιαφθμιςμζνεσ νζεσ υπερτροφζσ, π.χ. ςπιρουλίνα, 

ιπποφαζσ, φαρμακευτικά βότανα και αρωματικά φυτά, αφοφ διατθροφν πιο ςτενοφσ 

δεςμοφσ με τθ φαρμακευτικι βιομθχανία και τθ βιομθχανία καλλυντικϊν παρά με τθ 

βιομθχανία τροφίμων. Επίςθσ, αποκλείςτθκαν οι αμιγείσ αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ. Ζχει 

περιλθφκεί μικρόσ αρικμόσ μεικτϊν γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, που ζχουν αναπτφξει 

μεταποιθτικι ι εμπορικι δραςτθριότθτα.  
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Ππωσ δείχνει ο παρακάτω πίνακασ για κάκε επιχείρθςθ ςυγκεντρϊκθκαν πλθροφορίεσ που 

καλφπτουν τρεισ βαςικζσ περιοχζσ: ςτοιχεία επικοινωνίασ, περιγραφι δραςτθριότθτασ και 

ςτοιχεία για τον επιχειρθματία.  

Πίνακασ 1: Δεδομζνα για τισ επιχειριςεισ του Μθτρώου 
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12 Πνομα Επιχειρθματία 

13 Κίνθτρο 

14 Ρροθγοφμενθ απαςχόλθςθ 

15 Θλικία 

16 Σπουδζσ 

17 Μόνιμθ διαμονι 
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 18 Ζνταξθ ςε Ρρόγραμμα  

19 Ραρατθριςεισ 
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20 Ρθγι 

 

Σε επιπρόςκετεσ ςτιλεσ τθσ βάςθσ καταχωρικθκαν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που 

εκτιμικθκε ότι είναι χριςιμεσ και παρουςιάηουν ενδιαφζρον.  

 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

Χάρτθσ 1:  Χωρικι / κλαδικι κατανομι των 150 επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτο 

Μθτρώο, 03/2014  
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Θ εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων τθσ προκαταρκτικισ φάςθσ τθσ ζρευνασ ςτθρίχτθκε ςε 

ςτοιχεία δραςτθριότθτασ 150 επιχειριςεων. Ζχουμε επίγνωςθ ότι δεν πρόκειται για 

εξαντλθτικό μθτρϊο και αρκετζσ περιπτϊςεισ ζχουν διαφφγει αλλά κεωροφμε ότι 

περιλαμβάνει όλεσ τισ ςθμαντικζσ επιχειριςεισ και παρζχει μια ικανοποιθτικι εικόνα των 

«νζων» πρωτοβουλιϊν που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του αγρο-τροφικοφ τομζα ςτθν 

Ελλάδα τθσ κρίςθσ. Άλλωςτε το μθτρϊο ςυνεχϊσ εμπλουτίηεται τόςο με νζεσ επιχειριςεισ 

όςο και με νζα ςτοιχεία για τισ υφιςτάμενεσ καταγραφζσ.  

Θ πρϊτθ επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ βάςθσ των επιχειριςεων αποκάλυψε πολφ 

ςθμαντικά χαρακτθριςτικά των νζων πρωτοβουλιϊν και υπζδειξε τισ κατευκφνςεισ 

ζρευνασ.  

 Κιαδηθή Εηδίθεπζε. Οη «λέεο» επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έλα επξύ θάζκα 

εηδηθεύζεσλ.  

Στον τομζα τθσ μεταποιθτικισ επεξεργαςίασ παρατθρείται ςυγκζντρωςθ ςε 

αναηωογονθμζνα τοπικά προϊόντα (οινοποιείεσ μικρισ παραγωγισ, τοπικά ποτά, 

τοπικζσ ποικιλίεσ τυριϊν και αλλαντικϊν, κ.α) ι ςε καινοφργια προϊόντα, για τθν 

ελλθνικι αγορά όπωσ, τυποποίθςθ ςαλιγκαριϊν, φρζςκεσ μπφρεσ, τυποποίθςθ 

διάφορων ποικιλιϊν μανιταριϊν, αρωματικά, premium και luxury ελαιόλαδα, 

κρεατοςκευάςματα από βοφβαλο, αλείμματα και μείγματα για μαρινάδεσ, κ.α. 

Στον τομζα του λιανικοφ εμπορίου οι νζοι επιχειρθματίεσ ζχουν δείξει αρκετι 

επινοθτικότθτα προκειμζνου να αποφφγουν τουσ μεγάλουσ χονδρζμπορουσ και να 

βρουν διζξοδο ςε τμιματα τθσ αγοράσ που δεν κυριαρχοφν οι μεγάλεσ λιανεμπορικζσ 

αλυςίδεσ (θλεκτρονικό εμπόριο, νζα κατ/τα λιανικοφ εμπορίου τοπικϊν προϊόντων). 

Ειδικι μνεία πρζπει να γίνει ςτθ δθμιουργία νζων καταςτθμάτων λιανικοφ εμπορίου 

τοπικϊν προϊόντων ςτο εξωτερικό από ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ.  

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ζχουν πολφ ιςχυρι παρουςία μεικτζσ επιχειριςεισ, 

επιχειριςεισ που δεν περιορίηουν τθ δραςτθριότθτα τουσ ςε ζναν τυπικό κλάδο των 

αγρο-τροφικϊν ςυςτθμάτων αλλά δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικζσ φάςεισ τθσ 

αλυςίδασ παραγωγισ και διακίνθςθσ των τροφίμων, π.χ. επεξεργαςία τροφίμων και 

λιανικό εμπόριο. 

 

 Υσξηθή Καηαλνκή. Η ραξηνγξάθεζε ησλ  επηρεηξήζεσλ ηεο βάζεο απνθάιπςε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρσξηθό πξόηππν. Παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξώζεηο γύξσ από ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο, θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη ζε 

πεξηνρέο πνπ ζπλδπάδνπλ ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα κε αγξν-ηξνθηθή 

παξάδνζε. Μεγάιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, όπσο ε Θξάθε θαη ηα πεξηζζόηεξα λεζηά 

απνπζηάδνπλ παληειώο.  
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 Η ηαπηόηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία. Δπζηπρώο δελ είλαη δηαζέζηκα αλαιπηηθά ζηνηρεία 

γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνζόληα θαη ηηο δεμηόηεηεο ησλ επηρεηξεκαηηώλ. Τπάξρνπλ 

ελδείμεηο όηη επηρεηξεκαηίεο είλαη ζρεηηθά λένη/εο θαη αξθεηνί από απηνύο/εο δηαζέηνπλ 

πςειά εθπαηδεπηηθά πξνζόληα. Η αλαδηάξζξσζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζπρλά 

ζπλδέεηαη κε ηελ εηζαγσγή ζηελ επηρείξεζε εθπξνζώπσλ ηεο β γεληάο.  

 Απνηπρεκέλεο πεξηπηώζεηο. Σειεπηαία, αιιά όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθά, ε αλαδήηεζε 

απνθάιπςε όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό λέσλ επηρεηξήζεσλ έρεη ήδε ηεζεί εθηόο αγνξάο. 

Σν πνζνζηό απηό είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ιόγσ ησλ 

δπζθνιηώλ θαη ηεο αζηάζεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη 

πεξηπηώζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο ζαιηγθαξηώλ θαη ξνδηάο πνπ απνηεινύλ δπν από ηνπο 

πιένλ δηαθεκηζκέλνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ πξνζειθύζεη κεγάιν αξηζκό λέσλ 

θαιιηεξγεηώλ. ηε κεηαπνίεζε θαη ζην εκπόξην νη πην ζπλεζηζκέλεο αηηίεο εμόδνπ από 

ηελ αγνξά εληνπίδνληαη ζηελ έιιεηςε πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηηο αιιαγέο ζηε 

δήηεζε ιόγσ ηεο ύθεζεο.   

 

Φάςη Σχεδιαςμού τησ Επιτόπιασ Έρευνασ 

Ρροκειμζνου να απαντθκοφν το δεφτερο – θ δυναμικι των «νζων επιχειριςεων» - και το 

τρίτο ςκζλοσ  - θ ςυμβολι τουσ ςτθν ανάπτυξθ - του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ θ πιο 

πρόςφορθ μζκοδοσ είναι θ  επιτόπια ζρευνα με ςυνεντεφξεισ ςε μικρό αρικμό 

επιχειρθματιϊν. Θ ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ςυμπλθρϊνεται από ζνα μικρό αρικμό 

επιλεγμζνων πλθροφορθτϊν – κλειδί που γνωρίηουν καλά όψεισ των αγρο-τροφικϊν 

ςυςτθμάτων.  

Τα ευριματα τθσ Ρροκαταρκτικισ Φάςθσ τθσ Ζρευνασ ιταν πολφτιμα για να επιλεγεί  θ 

περιοχι μελζτθσ και  το δείγμα των επιχειριςεων. 

Θ προζρευνα ζδειξε ότι θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ νζων δυναμικϊν επιχειριςεων του 

αγρο-τροφικοφ τομζα ςυναντάται γφρω από τθ μεγάλθ αγορά τθσ πρωτεφουςασ. 

Κεωρικθκε λοιπόν ςκόπιμθ θ επικζντρωςθ τθσ ζρευνασ ς’ αυτιν τθν περιοχι. Θ περιοχι 

μελζτθσ ορίςτθκε με κριτιριο όχι τθ χιλιομετρικι απόςταςθ αλλά τθ χρονοαπόςταςθ από 

το μεγάλο αςτικό  κζντρο τθσ Ακινασ. Ρεριλαμβάνει τισ θπειρωτικζσ περιοχζσ που απζχουν 

λιγότερο από δυο ϊρεσ από το μεγάλο αςτικό κζντρο τθσ πρωτεφουςασ. Θ χρονοαπόςταςθ 

ορίςτθκε με βάςθ τα όρια ταχυτιτων του οδικοφ δικτφου για φορτθγά αυτοκίνθτα που 

διακινοφν τρόφιμα. Ππωσ δείχνει ο χάρτθσ 2 θ περιοχι μελζτθσ περιλαμβάνει το ςφνολο 

τθσ Αττικισ, τθ Βοιωτία, τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Χαλκίδασ, τθν Κορινκία, τθν Αργολικι 

πεδιάδα και τισ παρακείμενεσ περιοχζσ του οδικοφ άξονα μζχρι τθν Τρίπολθ.  

 

 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 

Χάρτθσ 2: Χωρικι / κλαδικι κατανομι των επιχειριςεων επεξεργαςίασ αγρο-τροφικών 

ειςροών τθσ Ζρευνασ Πεδίου 
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Θ περιοχι αυτι παρουςιάηει ζνα πρόςκετο ενδιαφζρον. Αυτιν τθν περίοδο μια ςειρά 

μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ εξετάηουν τισ δυνατότθτεσ 

επανατοπικοποίθςθσ τθσ αγροτικισ παραγωγισ και επεξεργαςίασ τροφίμων ςε περιαςτικζσ 

περιοχζσ προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν επιςιτιςτικι τουσ αυτάρκεια ςε κακεςτϊσ 

αυξθμζνθσ αβεβαιότθτασ και να μειϊςουν το περιβαλλοντικό τουσ αποτφπωμα (Lee and 

Memia, 2013). Ζχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφζρον να αποκτιςουμε μια πρϊτθ εικόνα για τθ 

δυναμικι τθσ ενδοχϊρασ τθσ Ακινασ.  

Εντόσ των ορίων τθσ περιοχισ ζγινε ςυςτθματικι αναηιτθςθ για «νζεσ» επιχειριςεισ 

επεξεργαςίασ αγροτικϊν προϊόντων και επιλζχτθκαν 30 επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορουσ κλάδουσ τθσ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ 

μεταποίθςθσ, όπωσ δείχνει και ο παρακάτω πίνακασ. 

Θ ζρευνα περιλαμβάνει επίςθσ 10 «νζεσ» επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα 

του λιανικοφ εμπορίου. Οι ςυνεντεφξεισ με τισ επιχειριςεισ αυτζσ ιταν επικεντρωμζνεσ ςτα 

χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ και ςτθ ςυνεργαςία που ζχουν αναπτφξει  με τουσ μικροφσ 

παραγωγοφσ - προμθκευτζσ τουσ.   

Οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν ςτισ εγκαταςτάςεισ ι ςτθν ζδρα των επιχειριςεων. Ο 

οριςμόσ των ςυναντιςεων αποδείχτθκε ςτθν πράξθ χρονοβόρα διαδικαςία λόγω των 

αυξθμζνων υποχρεϊςεων των επιχειρθματιϊν. Πλοι οι επιχειρθματίεσ, εκτόσ ελαχίςτων 

εξαιρζςεων που επικαλζςτθκαν πολφ βεβαρθμζνο πρόγραμμα, ζδειξαν μεγάλθ προκυμία 

να ςυμμετζχουν ςτθν Ζρευνα. Οι ςυνεντεφξεισ μαγνθτοφωνικθκαν και αποκθκεφτθκαν ςε 

ψθφιακι μορφι.  

 

Αποτελέςματα τησ Έρευνασ Πεδίου 

Τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ προζρχονται από τα ευριματα τθσ Ρροκαταρκτικισ φάςθσ 

και τθν επεξεργαςία των ςυνεντεφξεων με τουσ πλθροφορθτζσ – κλειδί και, κυρίωσ, τουσ 

επιχειρθματίεσ. Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων κα γίνει από δυο οπτικζσ γωνίεσ: τον 

ανκρϊπινο παράγοντα και τον τόπο. 

 

Ο ανθρώπινοσ παράγοντασ 

Το προφίλ του «νέου» επιχειρηματία 

Ζνα από τα βαςικά διαχρονικά προβλιματα των ελλθνικϊν μικρϊν μεταποιθτικϊν 

επιχειριςεων είναι το χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ των επιχειρθματιϊν. Σχετικζσ ζρευνεσ 

δείχνουν ότι οι περιςςότεροι ιδιοκτιτεσ μικρϊν επιχειριςεων ιταν αυτοδίδακτοι με 
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ςτοιχειϊδθ εκπαιδευτικά προςόντα. Οι «νζοι» επιχειρθματίεσ που ςυμμετείχαν ςτθν 

ζρευνα ζχουν πολφ αναβακμιςμζνο προφίλ. Βζβαια θ εικόνα τουσ δεν είναι με κανζνα 

τρόπο αντιπροςωπευτικι του επιπζδου των επιχειρθματιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον 

κλάδο αφοφ θγοφνται των πιο δυναμικϊν νζων επιχειριςεων ςε μια από τισ πιο δυναμικζσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ. 

Σχεδόν όλοι/εσ οι επιχειρθματίεσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα είναι απόφοιτοι 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό είναι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν τίτλων. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι περιςςότεροι επιχειρθματίεσ β γενιάσ εντάςςονται ςτθν 

οικογενειακι επιχείρθςθ αφοφ ζχουν ολοκλθρϊςει ςχετικζσ ςπουδζσ (τεχνολογία 

τροφίμων, οικονομικά) υψθλοφ επιπζδου. Θ εξζλιξθ αυτι ςυνιςτά μεγάλθ ανατροπι για τισ 

μικρζσ επιχειριςεισ όπου τα παιδιά των επιχειρθματιϊν με προβλθματικζσ επιδόςεισ 

αναλάμβαναν, ςαν ζςχατθ λφςθ ανάγκθσ, τθν πατρικι επιχείρθςθ, ενϊ τα παιδιά με καλζσ 

μακθςιακζσ επιδόςεισ ακολουκοφςαν ανϊτερεσ ςπουδζσ και επζλεγαν ζνα αςτικό 

επάγγελμα  (Λαμπριανίδθσ κ.α., 2004). 

Πλοι/εσ γνωρίηουν καλά τουλάχιςτον μια ξζνθ γλϊςςα και ζχουν ευχζρεια ςτθ χριςθ των 

υπολογιςτϊν. Σχεδόν όλοι/εσ ζχουν πολφ καλό επίπεδο πλθροφόρθςθσ /ενθμζρωςθσ για 

τισ τάςεισ τθσ ηιτθςθσ, τον ανταγωνιςμό, τισ εξελίξεισ ςτο εγχϊριο και διεκνζσ 

επιχειρθματικό περιβάλλον. Δεν ζλειψαν ωςτόςο και οι πολφ φανταχτερζσ εξαιρζςεισ 

(επιχειρθματίασ του κλάδου τθσ τυροκομίασ  είχε παντελι άγνοια για τισ πολφ ςθμαντικζσ 

εξελίξεισ ςτον κλάδο τθσ γαλακτοβιομθχανίασ που είναι ςε εξζλιξθ αυτιν τθν περίοδο ςτθν 

Ελλάδα). 

Οι περιςςότεροι ζχουν αποκομίςει ςθμαντικι επαγγελματικι εμπειρία πριν αναλάβουν 

επιχειρθματικι δράςθ δουλεφοντασ με υπαλλθλικι ςχζςθ. Κατά τθν ζναρξθ τθσ 

επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ιταν αρκετά μεγάλοι, γφρω ςτα 35 ζτθ. Ππωσ ιταν 

αναμενόμενο, λόγω τθσ φφςθσ του κλάδου, θ παρουςία ανδρϊν και γυναικϊν 

επιχειρθματιϊν είναι ςχεδόν ιςοδφναμθ. Οι γυναίκεσ επιχειρθματίεσ δεν φαίνεται να 

αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα προβλιματα. Σφμφωνα με διλωςθ μιασ επιτυχθμζνθσ 

επιχειρθματία με ςπουδζσ φιλολογίασ  «Δεν είναι τόςο πρόβλθμα ότι είμαι γυναίκα όςο ότι 

δεν είμαι γεωπόνοσ» (Μ.Β. 14/10/2014). 

 

Διαδρομέσ των επιχειρηματιών   

Ζχει εξαιρετικό ενδιαφζρον ότι ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ ο κλάδοσ τροφίμων προςελκφει 

μεγάλο αρικμό επιχειρθματιϊν από διαφορετικζσ κατευκφνςεισ. Το αυξθμζνο ενδιαφζρον 

αποδίδεται ςτα χαμθλά εμπόδια ειςόδου ςτον κλάδο (χαμθλό αρχικό επενδυτικό κόςτοσ, 

χαμθλι τεχνολογία), ςτθ φφςθ του αντικειμζνου που είναι οικείο και γνϊριμο για όλουσ 
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τουσ ανκρϊπουσ, αλλά και ςτισ ευκαιρίεσ που εξακολουκοφν να υπάρχουν ςτο κλάδο ςτο 

πλαίςιο τθσ βακιάσ φφεςθσ.  

Οι «νζοι» επιχειρθματίεσ προζρχονται από πολλαπλζσ  πθγζσ. Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 

από τουσ επιχειρθματίεσ ποτ ζλαβαν μζροσ ςτθν Ζρευνα ζχει ακολουκιςει τθν 

προδιαγεγραμμζνθ οδό για να αναλάβει επιχειρθματικι δράςθ: ζχει προθγθκεί υπαλλθλικι 

ςχζςθ ςε μεγάλθ εταιρία παραγωγισ αντίςτοιχων προϊόντων και ξεκινοφν τθ δικι τουσ 

δραςτθριότθτα όταν αιςκάνονται ζτοιμοι, ι είναι επιχειρθματίεσ β γενιάσ που ζχει 

αποφαςιςτεί από νωρίσ ότι κα αναλάβουν τθν οικογενειακι επιχείρθςθ. Πμωσ ζχει 

ενδιαφζρον ότι ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ, θ επεξεργαςία και το εμπόριο τροφίμων ζχουν 

προςελκφςει ςθμαντικό αρικμό επιχειρθματιϊν που, ςε κανονικζσ ςυνκικεσ, δεν κα 

αναλάμβαναν επιχειρθματικι δράςθ, αλλά κα ιταν αυτοαπαςχολοφμενοι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ ι υπάλλθλοι του ιδιωτικοφ ι δθμόςιου τομζα. Ρροζρχονται από τισ 

παρακάτω τζςςερισ πθγζσ: 

 Νεώηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δελ ήηαλ ζηα αξρηθά ηνπο ζρέδηα ε εκπινθή θαη 

αλάιεςε ηεο επζύλεο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Έρεη θαηαγξαθεί κηα θίλεζε, όρη 

ηόζν ηζρπξή, όςηκεο έληαμεο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε παηδηώλ ησλ επηρεηξεκαηηώλ 

πνπ είραλ αθνινπζήζεη άιιν επάγγεικα. ην πιαίζην ηεο θξίζεο, επηιέγνπλ λα 

αλαιάβνπλ ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε είηε επεηδή έρνπλ ήδε ράζεη ή θηλδπλεύνπλ λα 

ράζνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, είηε επεηδή έρνπλ ππνζηεί δξαζηηθή κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα δνπλ πιένλ αμηνπξεπώο ζηελ πόιε. ηελ 

θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη λένη/εο πνπ αλαγλσξίδνπλ όηη έρνπλ πνιύ πεξηνξηζκέλεο 

πηζαλόηεηεο λα εληαρζνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ ηα ζρέδηα 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (π.ρ. απόθνηηνη Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο 

πνπ δηαπηζηώλνπλ όηη είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα δηνξηζηνύλ ζε ζέζε θαζεγεηή 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ). 

 Επηρεηξεκαηίεο κε κεγάιε εκπεηξία ζε άιια επηρεηξεκαηηθά πεδία πνπ επξίζθνληαη ζε 

ζηαζηκόηεηα ή παξαθκή δηαβιέπνπλ επθαηξίεο ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη αλαιακβάλνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε. πλήζσο πξνέξρνληαη από κεηαπνηεηηθνύο θιάδνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπλάθεηα κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

(δηαδηθαζία παξαγσγήο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, εμαγσγηθέο πξννπηηθέο, θ.α.). ην 

πιαίζην ηεο έξεπλαο εληνπίζηεθε επηρεηξεκαηίαο κε εηθνζαεηή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ 

θιάδν ηεο κόδαο πνπ αλέιαβε επηρεηξεκαηηθή δξάζε δε θιάδν πνιπηειώλ ηξνθίκσλ κε 

ηζρπξά πεξηζώξηα αλάπηπμεο (κηθξνδπζνπνηία) εθκεηαιιεπόκελνο ηε κεγάιε εκπεηξία 

πνπ δηαζέηεη ζην marketing πνιπηειώλ πξντόλησλ. Επίζεο επηρεηξεκαηίαο, κέινο 

γλσζηήο επηρεηξεκαηηθήο νηθνγέλεηαο κε πνιύ πεηπρεκέλε δξάζε ζε δηεζλέο επίπεδν 

ζηνλ θιάδν αμεζνπάξ θαη θνζκεκάησλ, αλέιαβε θαηλνηόκα δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ επεηδή εθηίκεζε όηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζώξηα 

αλάπηπμεο. 

 Επελδπηέο γηα απόθηεζε ζπκπιεξσκαηηθνύ εηζνδήκαηνο. Οηθνγέλεηεο επηιέγνπλ λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηηο απνηακηεύζεηο ηνπο ζε θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ, π.ρ. θαιιηέξγεηα 
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ηξνύθαο, πνπ εγγπώληαη κεγάιεο απνδόζεηο θαη ιίγε πξνζσπηθή εξγαζία. εκεηώλεηαη 

όηη κεζνιαβεί έλα ζρεηηθά κεγάιν δηάζηεκα, 8 – 10 ρξόληα, κέρξη λα απνδώζνπλ ηνπο 

πξώηνπο θαξπνύο ηα δελδξύιιηα ηξνύθαο θαη δελ πξνζθέξνληαη γηα άκεζε 

εθκεηάιιεπζε.  

 Ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη εξγαδόκελνη ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ. Είλαη ε 

πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία. Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο πεγέο πξνέιεπζεο. 

Πξώηνλ, Γεσπόλνη  πνπ παξαδνζηαθά ζηόρεπαλ ζε κηα ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ 

(θπξίσο ζε ππεξεζίεο ηνπ Δεκνζίνπ) μεθηλνύλ δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Δεύηεξνλ, είλαη πνιιή ζεκαληηθή ε εθπξνζώπεζε ζηειερώλ από δεκηνπξγηθά 

επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί κεγάιν πιήγκα από ηελ θξίζε. Μηα ζεηξά επαγγεικαηίεο 

από ην ρώξν ηεο δηαθήκηζεο (θεηκελνγξάθνη, γξαθίζηεο, δεκηνπξγνί ηζηνζειίδσλ), ηνπ 

marketing, ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο (θπξίσο δεκνζηνγξάθνη γαζηξνλνκίαο), 

ηεο Αξρηηεθηνληθήο, έρνπλ πξόζθαηα αλαιάβεη επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζε θιάδνπο 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. Σξίηνλ, άιινη επαγγεικαηίεο κε δηαθνξεηηθέο εηδηθεύζεηο 

(θηιόινγνη, καζεκαηηθνί, ρεκηθνί, θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ) πνπ δελ δηζηάδνπλ λα 

αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε κηαο ζεκαληηθήο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο πνπ έρνπλ εληνπίζεη 

από ηαμίδηα ηνπο ζην εμσηεξηθό ή ηνλ επξύηεξν θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. Οη 

πξσηνπνξηαθέο, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα δξαζηεξηόηεηεο ηεο εθηξνθήο θαη 

ηππνπνίεζεο ζαιηγθαξηώλ θαη ζπιινγήο θαη θαιιηέξγεηαο ηξνύθαο θαζώο θαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο.  

Μςωσ οι επιχειρθματίεσ που εντάςςονται ςτθν τελευταία κατθγορία ζχουν το μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον γιατί εφαρμόηουν τισ εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει ςε 

διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα με δθμιουργικό τρόπο ςε διάφορα ςτάδια τθσ 

παραγωγισ και προϊκθςθσ των τροφίμων και  αλλάηουν δραςτικά τθν εικόνα των 

προϊόντων. 

  

Αναζήτηςη λύςεων για το ξεπέραςμα των προβλημάτων που θέτει η 

κρίςη και κυρίωσ για την εύρεςη διεξόδων ςτην αγορά 

Στισ μικρζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ αγροτροφικϊν προϊόντων θ διαφοροποίθςθ του 

προϊόντοσ είναι απαραίτθτθ ςτρατθγικι ανταγωνιςμοφ. Θ Ζρευνα ςτισ Επιχειριςεισ 

επιβεβαίωςε τα ευριματα τθσ Ρροκαταρκτικισ Ζρευνασ. Ρολφ διαδεδομζνα προϊόντα τθσ 

ελλθνικισ μεταποίθςθσ διαφοροποιοφνται ςθμαντικά προκειμζνου να γίνουν πιο κρεπτικά 

(ςάλτςεσ με μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε φρζςκα λαχανικά) και πιο ελκυςτικά (πιο βολικι 

ςυςκευαςία, λιγότερεσ κερμίδεσ). Ραράλλθλα, οι επιχειρθματίεσ είναι αρκετά δραςτιριοι 

ςτθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων. Βζβαια τα προϊόντα αυτά είναι «νζα» για τθν ελλθνικι 

παραγωγι. Συχνά αποτελοφν προςαρμογι ςτισ ελλθνικζσ ςυνκικεσ πετυχθμζνων 

προϊόντων αλλοδαπϊν μικρϊν επιχειριςεων κυρίωσ, αλλά όχι αποκλειςτικά, από τθν 

Λταλικι μεταποίθςθ. Ρρότυπο για τθν ανάπτυξθ τθσ μικροηυκοποιίασ είναι οι αγορζσ των 

ΘΡΑ, όπου οι μπφρεσ μικρϊν τοπικϊν παραγωγϊν κατζχουν ιδθ μερίδιο 10% ςτθν αγορά 
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τθσ μπφρασ, αλλά και του ΘΒ.  Ο κλάδοσ των μανιταριϊν ζχει επωφελθκεί από ςθμαντικζσ 

καινοτομίεσ τθσ ολλανδικισ βιομθχανίασ, ενϊ, οι κλάδοι τθσ οινοποιίασ και των 

τυροκομικϊν ζχουν ιςχυρζσ επαφζσ με τθ γαλλικι αγρο-βιομθχανία.  

Ζχει ενδιαφζρον ότι θ επζκταςθ ςθμαντικϊν επιχειριςεων επεξεργαςίασ αγροτροφικϊν 

προϊόντων και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν. Επιχειρθματίεσ που ζχουν ειςάγει ςτθν Ελλάδα 

τθν παραγωγι των νζων καλλιεργειϊν των ςαλιγκαριϊν και τθσ τροφφασ, ζχουν επεκτείνει 

τθ δραςτθριότθτα τουσ και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν παρζχοντασ εξειδικευμζνεσ 

υπθρεςίεσ ςυμβοφλου που ωσ πρότινοσ παρείχαν δωρεάν Γεωπόνοι των αποκεντρωμζνων 

υπθρεςιϊν του Υπουργείου Τροφίμων. Αναλαμβάνοντασ ρόλο μζντορα διοργανϊνουν ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τουσ ςεμινάρια γνωςτοποίθςθσ των χαρακτθριςτικϊν των καλλιεργειϊν ςε 

δυνθτικοφσ καλλιεργθτζσ. Πςοι/εσ αποφαςίηουν να αςχολθκοφν με τθν καλλιζργεια ζχουν 

τθ δυνατότθτα να παράγουν με ςχζςθ ςυμβολαιακισ γεωργίασ με τθν επιχείρθςθ που 

αναλαμβάνει τθν προμικεια των υλικϊν, τθν παροχι τεχνικϊν ςυμβουλϊν και τθν 

απορρόφθςθ του ςυνόλου τθσ παραγωγισ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι είναι μεγάλοσ ο 

αρικμόσ των ενδιαφερόμενων να ξεκινιςουν αγροτικό επάγγελμα. Ωςτόςο είναι πολφ 

μικρότεροσ ο αρικμόσ αυτϊν που πραγματικά ξεκινοφν και ακόμθ μικρότεροσ ο αρικμόσ 

αυτϊν που ξεπερνοφν τισ πολλζσ δυςκολίεσ και ςυνεχίηουν. 

Οι αλλαγζσ ςτο εφροσ και ςτθ ςφςταςθ των προϊόντων ςυνδυάηονται με αλλαγζσ ςτθ 

ςυςκευαςία, ςτθν εμπορία (branding) και ςτθ διακίνθςθ των προϊόντων. Με ελάχιςτεσ 

εξαιρζςεισ, οι επιχειριςεισ δεν προςφεφγουν ςε εξωτερικζσ υπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ 

των αλλαγϊν αλλά αποφαςίηονται, ςχεδόν αποκλειςτικά, από τον επιχειρθματία. 

Εφςτοχα επιχειρθματίασ ςχολίαςε ότι «Πριν μερικά χρόνια  αν ζβλεπεσ δυο προϊόντα ςτο 

ράφι ζνα ιταλικό και ζνα ελλθνικό αμζςωσ καταλάβαινεσ ποιό είναι ποιό. Όχι πια.» (Γ. Δ., 

Ζρευνα Πεδίου, 22/10/2014).  Οι αλλαγζσ ςτθ ςυςκευαςία δεν περιορίηονται ςε 

αναβακμιςμζνο αιςκθτικό αποτζλεςμα αλλά εξυπθρετοφν και ςφγχρονεσ ανάγκεσ 

(μικρότερεσ ςυςκευαςίεσ, πιο ελαφρζσ, ανακυκλοφμενεσ).  

Στο πεδίο τθσ εμπορίασ των προϊόντων οι επιχειρθματίεσ ζχουν δείξει μεγάλθ 

δθμιουργικότθτα. Επιχειρείται θ αλλαγι τθσ ταυτότθτασ (rebranding) και των πιο ταπεινϊν 

προϊόντων τθσ ελλθνικισ γθσ. Τα προϊόντα ςυνοδεφονται από ιςτορίεσ και ςυνδζονται με 

τθν ελλθνικι γθ, τθν ιςτορία και τθν παράδοςθ. Οι εταιρικοί ιςτότοποι, πολλοί από αυτοφσ 

εντυπωςιακοί για το μικρό μζγεκοσ των επιχειριςεων, είναι γεμάτοι με φωτογραφίεσ, 

ιςτορίεσ, πλθροφορίεσ και ςυνταγζσ για τθν αξιοποίθςθ τουσ. Θ δυνατότθτα κατανάλωςθσ 

του πιο ταπεινοφ προϊόντοσ τθσ ελλθνικισ γθσ, του ελαιολάδου, γίνεται ςφμβολο 

κοινωνικισ καταξίωςθσ. Οι μπφρεσ εμφιαλϊνονται ςε αρικμθμζνεσ φιάλεσ με ςυνζχειεσ 

από κόμικ ι κάκε τφποσ αντιςτοιχεί ςε μια ςυγκεκριμζνθ μζρα τθσ εβδομάδασ.   

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί ότι αρκετοί επιχειρθματίεσ του κλάδου του λιανικοφ 

εμπορίου παρατιρθςαν ότι πίςω από τουσ εντυπωςιακοφσ ιςτότοπουσ δεν ςυναντάμε 

πάντα αντίςτοιχα εντυπωςιακζσ επιχειριςεισ.  
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«Πριν λίγεσ δεκαετίεσ πολλζσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ τροφίμων είχαν προϊόντα 

διαμάντια που δεν τα ιξερε κανζνασ. ιμερα φοβάμαι ότι ζχουμε πάει ςτο άλλο 

άκρο. Σο διαδίκτυο είναι γεμάτο από φανταχτερζσ εικόνεσ, αλλά δεν υπάρχει  τίποτε 

από πίςω τουσ. Πουλάνε φφκια για μεταξωτζσ κορδζλεσ.» Γ.Μ. 12/11/2014 

Πλοι οι επιχειρθματίεσ αναγνϊριςα τθ δυςκολία εφρεςθσ διεξόδου ςτθν αγορά ωσ το υπ’ 

αρικμόν ζνα πρόβλθμα του κλάδου.  

Λίγεσ μικρζσ επιχειριςεισ ζχουν πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. Ρολλοί 

ςυμμερίηονται τθν άποψθ ότι «Αυτιν τθν περίοδο θ Ελλάδα είναι κακό brand name» (Μ.Β. 

14/10/2014). Επίςθσ ςυμφωνοφν ότι δεν υπάρχει ςτοχευμζνθ βοικεια από το κράτοσ και 

δεν διευκολφνει θ γραφειοκρατία και ο κακυςτεριςεισ ςτισ διατυπϊςεισ. Θ βαςικι αγορά 

ςτθν οποία απευκφνονται είναι θ εγχϊρια. Θ πτϊςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά ςε 

ςυνδυαςμό με τθ ςυγκεντροποίθςθ ςτον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου τροφίμων ζχουν 

δθμιουργιςει προβλιματα. Πλοι οι επιχειρθματίεσ, χωρίσ εξαίρεςθ, εξζφραςαν τθ 

δυςαρζςκεια τουσ για τα κυκλϊματα των χονδρεμπόρων και των μεγάλων αλυςίδων 

ςοφπερ μάρκετ. Ωςτόςο όλοι αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ να προωκοφν προϊόντα ςτα ςοφπερ 

μάρκετ γιατί μόνο αυτά μποροφν να απορροφιςουν μεγάλεσ ποςότθτεσ ςε ςτακερι βάςθ. 

Συγκεκριμζνεσ αλυςίδεσ είναι πολφ κετικζσ ςτθν τοποκζτθςθ προϊόντων μικρϊν τοπικϊν 

εταιριϊν αρκεί να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ προδιαγραφζσ για τισ ποςότθτεσ και τισ 

τιμζσ που κζτουν.  

Τόςο οι μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ όςο και οι λιανζμποροι ζχουν δείξει επινοθτικότθτα 

ςτθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν καναλιϊν πϊλθςθσ: 

 Η πξνλνκηαθή αγνξά ησλ κηθξώλ εηαηξηώλ είλαη ηα κηθξά θαηαζηήκαηα ηνπηθώλ 

ηξνθίκσλ. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη κηθξά θαηαζηήκαηα self service, λέα 

κπαθάιηθα, αιιά θαη εθζπγρξνληζκέλα θξενπσιεία, καλάβηθα, θ.α. εγθαηεζηεκέλα ζε 

κεγάιεο θαη κηθξόηεξεο πόιεηο θαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Οη ηδηνθηήηεο ησλ κηθξώλ 

θαηαζηεκάησλ επηρεηξνύλ λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ κε 

δεκηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ, ελεκεξσκέλν πξνζσπηθό, νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ 

καγεηξηθήο, πξνζθνξά έηνηκσλ γεπκάησλ, θ.ι.π. Οη επηρεηξεκαηίεο εμέθξαζαλ ηελ 

αλεζπρία ηνπο όηη ε αγνξά απηή δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη κεγάιεο πνζόηεηεο. Η 

κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θαηαλαισηώλ θαη ν αληαγσληζκόο έρεη νδεγήζεη ζε 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ. Επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ ζπρλέο παξαδόζεηο 

πξντόλησλ ζε πνιιά ζεκεία πώιεζεο. Χζηόζν ην κεγάιν πιενλέθηεκα απηήο ηεο αγνξάο 

είλαη όηη πιεξώλεη άκεζα ή κε κηθξό δηάζηεκα πίζησζεο. 

 Ηιεθηξνληθέο πσιήζεηο. Σα ηξόθηκα, από ηε θύζε ηνπο, δελ ελδείθλπληαη ηδηαίηεξα γηα 

ςεθηαθέο πσιήζεηο αθνύ ζπλδπάδνπλ εππάζεηα, ζρεηηθά κεγάιν βάξνο θαη ρακειή ηηκή 

(Bondini, 2012). Ελλνείηαη όηη ε θαηάζηαζε είλαη πεξηζζόηεξν πξνβιεκαηηθή ζηελ 

Ειιάδα όπνπ ζην πιαίζην ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαηαλαιώλνληαη πνιιά θξέζθα 

ηξόθηκα θαη ηα ςώληα κέζσ δηαδηθηύνπ δελ είλαη ηόζν δηαδεδνκέλα. Έλαο πξόζζεηνο 

αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο είλαη ην πςειό θόζηνο ησλ κεηαθνξώλ γηα ηελ απνζηνιή ησλ 
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πξντόλησλ. Χζηόζν νη πεξηζζόηεξεο κηθξέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ήδε ςεθηαθό 

θαηάζηεκα. Οη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ είλαη ειάρηζηεο, αιιά ζεσξνύλ όηη είλαη 

ζθόπηκν λα δηαηεξνύλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ην ειεθηξνληθό ηνπο θαηάζηεκα γηαηί έρεη 

κεγάιε επηζθεςηκόηεηα από ελδηαθεξόκελνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη ηειηθά αγνξάδνπλ 

ηα πξντόληα από άιια ζεκεία πώιεζεο. 

 «Νένη» ηύπνη ιηαλεκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. Νένη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ 

δηαγλώζεη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα πξντόληα ηνπο ζηελ αγνξά θαη έρνπλ 

αλαπηύμεη νιόηεια λένπο ηύπνπο ιηαλεκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα. Μεηαμύ άιισλ έρνπλ ελδηαθέξνλ ε δεκηνπξγία ηδησηηθήο αγνξάο 

θαιήο πνηόηεηαο ηξνθίκσλ, ζηα πξόηππα ηεο Borough Market ζηε λόηηα όρζε ηνπ 

Σάκεζε ζην θεληξηθό Λνλδίλν θαη ε αλάπηπμε εζηηαηνξίσλ θαη δηθηύνπ πώιεζεο 

ηξνθίκσλ κε θνηλό εκπνξηθό ζήκα (joint-branding) κε ηνπο παξαγσγνύο, ζηα πξόηππα 

ηεο ηηαιηθήο αιπζίδαο Carluccio’s. Καη νη δπν πξσηνβνπιίεο έρνπλ πξνζειθύζεη αξθεηέο 

εθαηνληάδεο κηθξνύο παξαγσγνύο θαη δείρλνπλ λα έρνπλ επνίσλεο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο.  

 

Επιχείρηςη και τόποσ 

Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ που εξετάηει τισ μικρζσ αγρο-τροφικζσ επιχειριςεισ 

που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε τοπικό επίπεδο, υπογραμμίηει τθν ικανότθτα που ζχουν να 

«επανακοινωνικοποιοφν» και «επαναχωρικοποιοφν» τθν παραγωγι και κατανάλωςθ των 

τροφίμων και να δθμιουργοφν πιο ςτενζσ και περιςςότερο αυκεντικζσ ςχζςεισ ανάμεςα 

ςτουσ παραγωγοφσ και τουσ καταναλωτζσ (Morgan et. al. 2006). Υποςτθρίηεται ευρζωσ ότι 

μικρζσ επιχειριςεισ μποροφν να ξεπεράςουν τα εμπόδια που κζτει θ μικρι κλίμακα όταν 

αναπτφςςουν ςυνεργαςίεσ και εντάςςονται ςε δίκτυα με τοπικζσ επιχειριςεισ (Young 

2009). 

 

Κριτήρια επιλογήσ και αξιολόγηςη του τόπου εγκατάςταςησ τησ 

επιχείρηςησ 

Σε λίγεσ περιπτϊςεισ θ χωροκζτθςθ τθσ παραγωγισ ςυμπίπτει με τον τόπο καταγωγισ ι/και 

μόνιμθσ κατοικίασ του επιχειρθματία. Ο βαςικόσ χωροκετικόσ παράγοντασ για τισ μονάδεσ 

δευτερογενοφσ επεξεργαςίασ είναι θ γειτνίαςθ με τθν αγορά τθσ πρωτεφουςασ που 

αποτελεί και τθ βαςικι αγορά τουσ. Οι μονάδεσ πρωτογενοφσ επεξεργαςίασ εξακολουκοφν 

να είναι προςκολλθμζνεσ ςτουσ τόπουσ ειδίκευςθσ ςτθν παραγωγι των βαςικϊν πρϊτων 

υλϊν: λάδι / Ερμιονίδα, κραςί–ξφδι / Νεμζα, πορτοκάλια / Αργολικι πεδιάδα. Πλοι/εσ οι 

επιχειρθματίεσ παραπονζκθκαν για το υψθλό μεταφορικό κόςτοσ. Το κόςτοσ 
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διαμορφϊνεται υψθλά από τθν υψθλι τιμι του πετρελαίου αλλά και των διοδίων κακϊσ 

και των κομίςτρων των μεταφορικϊν εταιριϊν.  

Είναι εντυπωςιακό ότι πολλζσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ διατθροφν τθν ζδρα τουσ και το 

γραφείο διοίκθςθσ ςτθν Ακινα.  Για πολλοφσ από τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ θ ζναρξθ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν φπαικρο δεν οδιγθςε ςε μετεγκατάςταςθ. 

Εξακολουκοφν να μζνουν μόνιμα ςτθν Ακινα και να επιςκζπτονται ευκαιριακά τισ 

παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Θ παρατιρθςθ αυτι ερμθνεφει, ςε μεγάλο 

βακμό, τθ χωροκετικι προτίμθςθ των επιχειρθματιϊν για κοντινζσ περιοχζσ ςτα δυο 

μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ. 

 

Σύνδεςη με την περιοχή εγκατάςταςησ 

Ο βακμόσ χωρικισ ενκικευςθσ των λειτουργιϊν των επιχειριςεων  με τισ περιοχζσ 

εγκατάςταςθσ διαφζρει ςθμαντικά.  

Οι διαςυνδζςεισ των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων με τον αγροτικό τομζα μποροφν να 

πάρουν διάφορεσ μορφζσ: από ιδιόκτθτα αγροκτιματα και μορφζσ ςυμβολαιακισ 

αγροτικισ παραγωγισ μζχρι αγορά πρϊτων υλϊν από τθν Ελλάδα ι/και το εξωτερικό.  

Συχνά ςχολιάηεται ότι ζνα μεγάλο κίνθτρο για τθν αςτικι αντιςτροφι είναι θ ιδιοκτθςία 

αγροτικισ γθσ από μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ. Ρράγματι, ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ ςοβαρόσ αναςταλτικόσ παράγοντασ για τθν επιςτροφι ςτθν φπαικρο είναι θ 

ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςε γθ, ςτθν Ελλάδα ο δείκτθσ ιδιοκτθςίασ γθσ είναι όντωσ πολφ υψθλόσ 

(Gkartzos, 2013). Ωςτόςο όλεσ οι διακζςιμεσ εκτάςεισ δεν είναι κατάλλθλεσ για αγροτικι 

παραγωγι ι άμεςα καλλιεργιςιμεσ. Αρκετζσ ζχουν μείνει ακαλλιζργθτεσ για αρκετζσ 

δεκαετίεσ και πλζον είναι δαςωμζνεσ. Επίςθσ, είναι γνωςτά τα προβλιματα που δθμιουργεί 

θ ιδιαίτερθ γεωμορφολογία τθσ χϊρασ και το μικρό μζγεκοσ των αγροτικϊν 

εκμεταλλεφςεων. Ρολλζσ δραςτθριότθτεσ κζτουν περιοριςμοφσ ςτο μζγεκοσ του 

αγροκτιματοσ, π.χ. απαιτοφνται το ελάχιςτο πζντε ςτρζμματα για τθν εκτροφι 

ςαλιγκαριϊν, που δεν ικανοποιοφνται από πολλά διακζςιμα αγροκτιματα. Επίςθσ, για 

πολλζσ δραςτθριότθτεσ μεςολαβεί ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν πρϊτθ 

ςυγκομιδι (ςτα ςαλιγκάρια 3-4 χρόνια, ςτθν τροφφα 6-8 χρόνια ανάλογα με το είδοσ) και 

άρα δεν προςφζρονται για άμεςθ εκμετάλλευςθ.  

Τα μεγαλφτερα βζβαια προβλιματα πθγάηουν από τισ δυςκολίεσ του αγροτικοφ 

επαγγζλματοσ. Ζχει ενδιαφζρον ότι μονάδεσ που διατθροφν ιδιόκτθτα αγροκτιματα 

ςυνικωσ λειτουργοφν με ζνα ςφςτθμα διαγενεακοφ καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Οι 

αγρότεσ γονείσ εξακολουκοφν να αναλαμβάνουν τισ επίπονεσ και απαιτθτικζσ αγροτικζσ 

εργαςίεσ και θ δεφτερθ γενιά αναλαμβάνει το ςχεδιαςμό νζων προϊόντων, ςυςκευαςιϊν 

και το νευραλγικό τομζα των πωλιςεων.   
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Θ μεταποιθτικι επεξεργαςία ολοκλθρϊνεται με διάφορουσ τρόπουσ. Άλλεσ επιχειριςεισ 

εκτελοφν όλεσ τισ φάςεισ παραγωγισ ςτθν ίδια μονάδα, άλλεσ ανακζτουν υπεργολαβίεσ 

ςτθν Ελλάδα ι/και το εξωτερικό. Θ υπεργολαβικι ανάκεςθ τθσ παραγωγισ αποςιωπάται 

από τισ επιχειριςεισ και προβάλλονται ωσ τοπικά προϊόντα, προϊόντα που ζχουν παραχκεί 

ςε άλλθ περιοχι τθσ Ελλάδασ ι ειςάγονται από το εξωτερικό.  

Θ ςυμβολι των επιχειριςεων που ζλαβαν μζροσ ςτθν Ζρευνα  ςτθ  δθμιουργία 

απαςχόλθςθσ ιταν μικρι. Οι μικρζσ επιχειριςεισ εξακολουκοφν να επωφελοφνται από τθν 

απλιρωτθ οικογενειακι εργαςία και δφςκολα προςλαμβάνουν νζουσ εργαηόμενουσ.    

 

Αναγνώριςη από την τοπική κοινότητα / τοπικέσ ςυνεργαςίεσ   

Ζνα κοινό χαρακτθριςτικό των επιχειρθματιϊν που ςυμμετείχαν ςτθν Ζρευνα ιταν θ 

ζκφραςθ τθσ δυςαρζςκειασ τουσ για τθν περιοριςμζνθ αποδοχι και ςτιριξθ τθσ 

επιχείρθςθσ από τον άμεςο κοινωνικό περίγυρο και τθν τοπικι κοινότθτα. Θ δυςαρζςκεια 

αυτι εκφράςτθκε από όλεσ ςχεδόν τισ επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε περιοχζσ 

τθσ υπαίκρου, κυρίωσ με δυο τρόπουσ. Ρρϊτον, οι τοπικζσ επιχειριςεισ - δυνθτικοί πελάτεσ 

δείχνουν απροκυμία να τισ εντάξουν ςτα δίκτυα των προμθκευτϊν τουσ και εξακολουκοφν 

να προωκοφν τα ανταγωνιςτικά προϊόντα εξωτοπικϊν επιχειριςεων. Δεφτερον, δεν ζχουν 

τθν υποςτιριξθ που κα ανζμεναν από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ αν και πλθρϊνουν, κατά τθ 

γνϊμθ τουσ, υπερβολικά υψθλά δθμοτικά τζλθ. Σε τρεισ περιπτϊςεισ τονίςτθκε ότι, παρά 

τισ ςυνεχείσ εκκλιςεισ τουσ, οι τοπικζσ αρχζσ δεν ζχουν αναλάβει το κόςτοσ 

αςφαλτόςτρωςθσ του χωματόδρομου που ςυνδζει το εργοςτάςιο με το κεντρικό οδικό 

δίκτυο.  

Οι ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με άλλουσ επιχειρθματίεσ είναι τυπικζσ ωσ ανφπαρκτεσ. Πλοι/εσ 

αναγνωρίηουν τθν αναγκαιότθτα ςυνεργαςιϊν αλλά παραδζχονται ότι δεν υπάρχει 

κουλτοφρα ςυνεργαςίασ. Οι περιςςότεροι ιςχυρίηονται ότι ζχουν αναλάβει πρωτοβουλίεσ 

για να δθμιουργθκοφν ςυνεργατικοί κεςμοί αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριςθ. Είναι 

χαρακτθριςτικι θ ζλλειψθ ςυνεργαςιϊν ακόμθ και για τισ πιο απλζσ δράςεισ, π.χ. 

οργάνωςθ κοινισ αποςτολισ εμπορευμάτων ςε κοινό προοριςμό. Θ ζλλειψθ ςυνεργαςιϊν 

αναδεικνφει  όλα τα προβλιματα τθσ μικρισ κλίμακασ παραγωγισ και επιβαρφνει το κόςτοσ 

παραγωγισ.  

Θ ανταλλαγι απόψεων, πλθροφοριϊν και τεχνογνωςίασ ςυνεργαςία μζςω του διαδικτφου 

και μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι μάλλον υπερτιμθμζνθ.  
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Συζήτηςη / Συμπεράςματα  

Θ τρζχουςα κρίςθ ζχει αναδείξει τα πολλά προβλιματα που προκαλεί θ πρωτόγνωρθ 

ςυγκζντρωςθ ςτα αγρο-τροφικά ςυςτιματα ςτθν Ελλάδα. Οι μεγάλεσ επιχειριςεισ 

διευρφνουν τα μερίδια αγοράσ τουσ ενιςχφοντασ τισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και χωρικζσ 

ανιςότθτεσ. Θ χαλάρωςθ των παραδοςιακϊν δεςμϊν των μεγάλων αγροτοβιομθχανιϊν με 

τον τοπικό αγροτικό τομζα και τα δίκτυα των προμθκευτϊν ζχει προκαλζςει ιςχυροφσ 

κλυδωνιςμοφσ ςε τοπικζσ οικονομίεσ, τθ βακμιαία εξαφάνιςθ τοπικϊν τροφίμων και 

ποικιλιϊν  και τθν επιβολι ενόσ κοινοφ – μαηικοφ διατροφικοφ προτφπου. Ραράλλθλα οι 

ςτρατθγικζσ των μεγάλων αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου τροφίμων που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθ χϊρα ζχουν αποκόψει μεγάλο αρικμό μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων από τθν 

αγορά και ζχουν οδθγιςει χιλιάδεσ εξειδικευμζνα καταςτιματα τροφίμων και μικρζσ 

αλυςίδεσ εκτόσ αγοράσ. 

Στο πλαίςιο αυτό αναηθτοφνται μικρζσ επιχειριςεισ που κα επαναφζρουν τθ χαμζνθ 

ιςορροπία, τθν ποικιλομορφία και τθν ανκρϊπινθ κλίμακα. Θ μελζτθ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν δυναμικϊν «νζων» επιχειριςεων των αγρο-τροφικϊν ςυςτθμάτων που 

αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ ανζδειξε μια ςειρά ενδιαφζροντα ηθτιματα.   

ΟΛ «νζεσ» επιχειριςεισ ςε πολλοφσ τομείσ διαφοροποιοφνται ςθμαντικά από τθν τυπικι 

αγρο-τροφικι ΜΜΕ, προσ τθ κετικι κατεφκυνςθ. Οι επιχειρθματίεσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν 

Ζρευνα Ρεδίου ζχουν ςαφζςτατα αναβακμιςμζνα εκπαιδευτικά προςόντα και δεξιότθτεσ. 

Οι γνϊςεισ, οι εμπειρίεσ  και θ επινοθτικότθτα τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να ξεπερνοφν 

ςθμαντικά εμπόδια που κζτει το απαιτθτικό επιχειρθματικό περιβάλλον. Αυτιν τθν περίοδο 

οι επιχειριςεισ τροφίμων είναι φυτϊρια εφαρμογισ δθμιουργικϊν ιδεϊν, με όλεσ τισ 

ιδιομορφίεσ τθσ ελλθνικισ περίπτωςθσ. Οι μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ παράγουν μεγάλο 

φάςμα ποιοτικά αναβακμιςμζνων προϊόντων, υψθλισ διατροφικισ αξίασ, όχι αναγκαςτικά 

ακριβά, παρά τθν αντίκετθ άποψθ που κυριαρχεί. Στο λιανεμπόριο των τροφίμων 

δθμιουργοφνται νζα κανάλια διάκεςθσ των προϊόντων και νζοι τφποι επιχειριςεων με 

ευοίωνεσ προοπτικζσ. Οι εξαγωγικζσ τουσ επιδόςεισ δεν είναι λαμπρζσ, ωςτόςο θ 

τοποκζτθςθ ςτθν αγορά νζων πετυχθμζνων προϊόντων ζχει οδθγιςει ςε ςθμαντικι μείωςθ 

των ειςαγωγϊν, π.χ. ςτον κλάδο τθσ ηυκοποιίασ. 

Σ’ άλλα ηθτιματα, όπωσ θ ςυμβολι τουσ ςτθ δθμιουργία απαςχόλθςθσ και τθ χωρικι 

ανάπτυξθ, θ εικόνα δεν είναι τόςο ξεκάκαρθ.   

Θ ςυνειςφορά τουσ ςτθν απαςχόλθςθ είναι μάλλον περιοριςμζνθ. Συνικωσ θ 

επιχειρθματικι δράςθ εξαντλείται ςτα όρια τθσ οικογζνειασ του επιχειρθματία. Το λιανικό 

εμπόριο ζχει μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ςτθν απαςχόλθςθ από τισ μικρζσ μεταποιθτικζσ 

επιχειριςεισ. Είναι ιδιαίτερα ανθςυχθτικι θ ομοφωνία των επιχειρθματιϊν για τθν 

αναποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ που εφαρμόηει ο 

ΟΑΕΔ. 
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Επίςθσ, θ ςυμβολι ςτθν τοπικι ανάπτυξθ δεν είναι τόςο προφανισ. Γενικά, παρατθρείται 

μια χαλάρωςθ των δεςμϊν των επιχειριςεων με τθν περιοχι εγκατάςταςθσ. Είναι ιδιαίτερα 

ανθςυχθτικι θ δυςπιςτία που αντιμετωπίηουν οι επιχειρθματίεσ από τθν τοπικι κοινότθτα 

και θ ζλλειψθ ςυνεργαςιϊν. Αυτά τα δυο ςοβαρά ηθτιματα, που πολφ ςυχνά ευρίςκονται 

ςτθ βάςθ κάκε επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα,  μειϊνουν τισ πικανότθτεσ 

επιτυχίασ των νζων πρωτοβουλιϊν. Ζνα άλλο πολφ ςοβαρό ηιτθμα ζχει να κάνει με τθν 

ζλλειψθ κρατικισ βοικειασ. Θ ζνταξθ ςε επιχορθγοφμενα προγράμματα των 

επιχειρθματιϊν που ζλαβαν μζροσ ςτθν Ζρευνα Ρεδίου ιταν ελάχιςτθ.   

Τζλοσ και οι μικρζσ μονάδεσ των τροφίμων δείχνουν ιςχυρι χωροκετικι προτίμθςθ ςε 

γειτονικζσ περιοχζσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα εγκαταλείποντασ τθν φπαικρο και  τουσ 

παραδοςιακοφσ τόπουσ παραγωγισ τροφίμων. Τα ευριματα τθσ Ζρευνασ ενιςχφουν τθν 

άποψθ ότι το ρεφμα αντίςτροφθσ αςτικοποίθςθσ είναι πολφ μικρότερο από τθν εικόνα που 

ζχουν καταςκευάςει τα ΜΜΕ (Καςίμθσ και Ηωγραφάκθσ, 2014). Συχνά θ ζναρξθ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν φπαικρο δεν ςυνοδεφεται από αλλαγι του τόπου 

εγκατάςταςθσ του επιχειρθματία. Ακόμθ πιο ςθμαντικά ζνα όχι μικρό ποςοςτό των 

επιχειρθματιϊν εξακολουκοφν να εργάηονται ςτο μεγάλο αςτικό κζντρο που αποτελεί τθν 

ζδρα τθσ επιχείρθςθσ τουσ. Θ εγκατάςταςθ επιχειριςεων τροφίμων ςε κοντινζσ περιοχζσ 

των αςτικϊν κζντρων. ενιςχφεται ακόμθ περιςςότερο από τθ  μεταςτροφι τθσ ηιτθςθσ για 

ελλθνικά προϊόντα. Για πολλζσ επιχειριςεισ δεν αποτελεί προτεραιότθτα θ παραγωγι 

τοπικϊν όςο ελλθνικϊν προϊόντων. Στο πλαίςιο αυτό, και αυτό είναι μια ιδιομορφία τθσ 

ελλθνικισ περίπτωςθσ, το εκνικό υπερκεράηει το τοπικό.  

Συνοψίηοντασ, οι επιχειριςεισ που ζλαβαν μζροσ ςτθν Ζρευνα Ρεδίου φαίνεται ότι ζχουν 

ξεπεράςει αρκετζσ από τισ πακογζνειεσ τθσ τυπικισ μικρισ αγρο-τροφικισ επιχείρθςθσ που 

δραςτθριοποιείται ςτθ χϊρα. Μεταξφ άλλων, οι επιχειρθματίεσ ζχουν αυξθμζνα 

εκπαιδευτικά προςόντα και επίπεδο πλθροφόρθςθσ, δραςτθριοποιοφνται ςε δυναμικζσ 

περιοχζσ των τροφίμων και λανςάρουν ςτθν αγορά προϊόντα που ικανοποιοφν τισ 

ςφγχρονεσ καταναλωτικζσ απαιτιςεισ. Οι ιδιότθτεσ αυτζσ τουσ επιτρζπουν, ςε κάποιο 

βακμό, να αμβλφνουν τουσ περιοριςμοφσ που επιβάλλει το τρζχον αςτακζσ και 

περιοριςτικό επιχειρθματικό περιβάλλον. Από τθν άποψθ αυτι λοιπόν είναι πραγματικά 

«νζεσ» και ζχουν προοπτικζσ ανάπτυξθσ. Ωςτόςο παραμζνουν «παλιζσ» ςε λιγότερο ορατά 

αλλά πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά. Είναι εμφανισ θ αδυναμία ςφναψθσ ςυνεργαςιϊν, ςε 

τοπικό και κλαδικό επίπεδο, ο χαμθλόσ βακμόσ χωρικισ ενκικευςθσ ςτθν περιοχι 

εγκατάςταςθσ, θ αδυναμία να δθμιουργιςουν κζςεισ απαςχόλθςθσ. Αν δεν ξεπεραςτοφν 

αυτά τα μακροχρόνια προβλιματα που χαρακτθρίηουν τθ δράςθ των μικρϊν ελλθνικϊν 

επιχειριςεων, ςε καλοφσ και κακοφσ καιροφσ, αμφιςβθτείται ζντονα όχι μόνο θ ςυμβολι 

τουσ ςτθν τοπικι  ανάπτυξθ αλλά και θ επιβίωςθ τουσ.   
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