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Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το νέο οικονομικό περιβάλλον, υπό την πίεση της κρίσης, 

και με δεδομένη τη χρόνια απουσία πολιτικών για τη 

μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, θέτει εκ νέου τα 

βασικά ερωτήματα, για την ενίσχυση των πολιτικών 

περιφερειακής ανάπτυξης, που θα δημιουργούν θέσεις 

βιώσιμης απασχόλησης και εισοδήματα.  

 

Η αντίληψη για την άσκηση πολιτικών στην ενίσχυση του 

περιφερειακού προϊόντος, υπήρξε σχεδόν πάντοτε 

συνυφασμένη με δημόσιες δαπάνες και έργα χωρίς την αναγκαία ιεράρχηση, την χωρική 

εξειδίκευση και την ανάδειξη τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.  

 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι βασικές κεντρικές επιδιώξεις για χρηματοδότηση 

διάφορων δημόσιων υποδομών, ανεξακρίβωτης μεσο/μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής 

απόδοσης, μεταφέρθηκαν αυτούσιες στις περιφερειακές επιλογές, έστω και αν η δυνατότητά 

τους αύξησης του εισοδήματος και μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων ήταν 

αμφιλεγόμενες. 

 

Η κυριαρχία του κεντρικού κράτους στις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης ενισχύθηκε 

σημαντικά από την απουσία του νομικού πλαισίου για την ενεργοποίηση των 

αντανακλαστικών της αυτοδιοίκησης, γεγονός που υποβάθμισε τα τοπικά πλεονεκτήματα και 

οδήγησε σε σημαντική αδράνεια άλλες επιλογές, που θα μπορούσαν να προσαρμόσουν 

πόρους και δυνάμεις σε ένα αποτελεσματικότερο μίγμα. 

 

Οι εξελίξεις στον χάρτη της αυτοδιοίκησης, με την εφαρμογή του Καλλικράτη, δημιουργεί 

μεγαλύτερη ευχέρεια για την άσκηση ενεργητικής περιφερειακής πολιτικής, αρκεί το μεγάλο 

απόθεμα των αργουσών αναπτυξιακών δυνατοτήτων να αντιμετωπιστεί ως ένα σημαντικό 

«παράθυρο ευκαιρίας», που ανοίγει νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία, την 

καταπολέμηση της ανεργίας και την άθροιση νέων εισροών στο τοπικό εισόδημα. 

 

Ο περιορισμός των δυνατοτήτων του κράτους να έχει την γνωστή, ευρεία εμπλοκή του σε 

όλο το μήκος και το πλάτος της ανάπτυξης –σύμφωνα με την δική του ερμηνεία του όρου 

ανάπτυξη – μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην ελληνική περιφέρεια, αρκεί μέσα 

από το θολό τοπίο της κρίσης να οριοθετήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό ξέφωτο. 

 

 
Ευριπίδης Δοντάς 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 



 

Μήνυμα Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής 

Ελλάδος είναι ο συλλογικός εκφραστής της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της ευρείας γεωγραφικής 

περιφέρειας της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος, 

ένας από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς 

βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας και ένας 

διαχρονικά συνεπής σύμμαχος της ανάπτυξης και του 

εκσυγχρονισμού των όρων λειτουργίας της οικονομίας. 

 

Καταστατική του υποχρέωση, την οποία υπηρετεί αταλάντευτα, είναι, μεταξύ των άλλων, η 

συγκρότηση προτάσεων για την ανάπτυξη της χώρας. Η παρούσα μελέτη εντάσσεται σ΄ 

αυτή του την υποχρέωση, και αποτελεί την δική του αρωγή στην προσπάθεια συγκρότησης 

του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ελληνικής Περιφέρειας, για την διαμόρφωση κανόνων 

και διεξόδων στην ετεροκαθοριζόμενη, μέχρι σήμερα, πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Επιδίωξη της μελέτης είναι να αποφύγει τα γνωστά στερεότυπα της κρατικής ενίσχυσης, 

αλλά να διαμορφώσει περιθώρια αξιοποίησης υφιστάμενων ευκαιριών από το παρόν και το 

νέο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, υπό καλύτερους όρους.  

 

Η μελέτη περιγράφει, πέραν των πολιτικών, που θα οριοθετήσουν ένα πλαίσιο 

περιφερειακών πολιτικών, και μία σειρά προτάσεων -  επιλογών, που εκτιμώνται ως 

σημαντικές για την τοπική ανάπτυξη, χωρίς την γνωστή συνδρομή των κρατικών πόρων. 

 

Οι επιλογές αυτές του Συνδέσμου, θεωρούν ότι κεντρικός παράγοντας εξόδου από την 

κρίση και επαναφοράς στην ανάκαμψη, είναι κατά κύριο λόγο, το επενδυτικό κεφάλαιο, και 

ότι κάθε δυνατότητα που διαθέτει η κάθε περιοχή θα πρέπει να αξιοποιείται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού 

επιχειρηματικού τομέα.  Το σκεπτικό αυτό, εδράζεται στη λογική, ότι ένα μεγάλο μέρος του 

σημερινού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα, προκύπτει από την απουσία 

αποτελεσματικότητας, προγραμματισμού και διαχειριστικής επάρκειας και αυτά τα στοιχεία 

επιχειρεί να εισάγει στην προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου εδάφους, εμπλέκοντας, 

ουσιαστικά, στην αναπτυξιακή διαδικασία το ιδιωτικό κεφάλαιο, με όρους, προϋποθέσεις και 

κανόνες, που θα διασφαλίζουν σύγχρονες συνθήκες συνύπαρξης ανάπτυξης και 

περιβάλλοντος. 

 

 
Απόστολος Παπαδούλης 

             Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής 
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1. Εισαγωγή 

 

Το νέο οικονομικό περιβάλλον, που διαμορφώνεται, σήμερα, υπό την πίεση της 

κρίσης, και με δεδομένη τη χρόνια απουσία πολιτικών για τη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων, θέτει εκ νέου τα βασικά ερωτήματα, για την ενίσχυση 

των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, που θα δημιουργούν θέσεις βιώσιμης 

απασχόλησης και εισοδήματα. 

 

Η συζήτηση για τους στόχους, τα μέσα, την ένταση, τη διάρκεια και τη χωρική 

διάσταση της περιφερειακής πολιτικής, προϋποθέτει ότι έχει ήδη προηγηθεί μία 

τεκμηριωμένη συζήτηση, που αναζητάει το ύψος και τον τύπο των περιφερειακών 

ανισοτήτων, το είδος των παρεμβάσεων, που είναι αναγκαίες, την κατεύθυνση, 

προς την οποία αυτές θα πρέπει να εκδηλωθούν, τις δυνάμεις που υπάρχουν 

διαθέσιμες, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό και τις πηγές που θα 

διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους στη διαδικασία αυτή. 

 

Ειδικά, η τελευταία αυτή παράμετρος, πάντοτε υπήρξε κρίσιμη στη χώρα, 

δεδομένου ότι, επειδή σε όλο το εύρος και το πλάτος του προγραμματισμού των 

περιφερειακών πολιτικών, καθοριστική, και συνήθως μοναδική, πηγή πόρων ήταν 

η κεντρική κυβέρνηση / διοίκηση, οι περιφερειακές κυβερνήσεις δεν ανέπτυξαν τα 

δικά τους αντανακλαστικά, που μπορούσαν να είναι προσανατολισμένα προς τις 

ανάγκες της περιοχής τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι βασικές κεντρικές 

επιδιώξεις για χρηματοδότηση διάφορων δημόσιων υποδομών, ανεξακρίβωτης 

μεσο/μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής απόδοσης, μεταφέρθηκαν αυτούσιες στις 

περιφερειακές επιλογές, έστω και αν η δυνατότητά τους αύξησης του εισοδήματος 

και μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων ήταν αμφιλεγόμενες. 

 

Στην αναζήτηση πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη, επειδή η κυριαρχία της 

κρατικής χρηματοδότησης ήταν σχεδόν ολοκληρωτική, η εξέταση της αξιοποίησης 

ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων παρέμεινε περιορισμένη σε ιδιωτικές κλασικές 

επενδύσεις, επιδοτούμενες κυρίως από κρατικούς πόρους. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός, ότι σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπήρξε ζωτικός χώρος για τη δημιουργία 

συνθηκών αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και του κεφαλαίου ιδιωτών επενδυτών, 

σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος, όπου θα μπορούσαν να προκύψουν ευνοϊκά 

αποτελέσματα για τις τοπικές οικονομίες. Αυτές οι περιοχές θα μπορούσαν να είναι 

όλες εκείνες, όπου εκδηλώνεται η αδυναμία και η διαχειριστική 
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αναποτελεσματικότητα των τοπικών Κυβερνήσεων (π.χ. προετοιμασία επενδυτικού 

κλίματος, καταπολέμηση γραφειοκρατίας, αξιοποίηση απορριμμάτων, ενεργειακών 

πόρων, μεταφορικών και λιμενικών υποδομών, κλπ) καθώς και η αξιοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων δημοτικής ιδιοκτησίας, που αν και πολύτιμα, είτε υπο-

εκμεταλλεύονται είτε παραμένουν ανεκμετάλλευτα.  

 

Το γεγονός, ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο παρέμεινε μακριά από ανάλογους 

σχεδιασμούς ή πρωτοβουλίες, διαπαιδαγώγησε ανάλογα και τη στάση των τοπικών 

κοινωνιών, απέναντι στην προοπτική οι αναπτυξιακές λύσεις να δίνονται όχι 

απαραίτητα από τους κρατικούς πόρους. Δεν είναι τυχαία, αυτής της κατάστασης, 

η στάση των πολιτών, τόσο έναντι των ιδιωτικών επενδύσεων – η στάση αυτή 

εκφράζεται αναλόγως και από τις τοπικές Κυβερνήσεις – όσο και της εμπλοκής των 

ιδιωτών σε διάφορες πτυχές της τοπικής οικονομικής ζωής. 
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2. Οι επιδιώξεις της παρούσας μελέτης 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος είναι ο συλλογικός 

εκφραστής της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιφέρειας της Θεσσαλίας και 

της Στερεάς Ελλάδος και ένας από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς 

βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας. Μεταξύ των ιδρυτικών του σκοπών, πέραν 

της υποστήριξης της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, με κάθε νόμιμο 

τρόπο, είναι και η συμβολή του στην ανάπτυξη του τόπου. 

 

Με την παρούσα μελέτη, ο Σύνδεσμος εκπληρώνει αυτή την αποστολή του, 

δηλαδή να απεικονίσει το οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό ανάγλυφο της 

περιοχής και με βάση αυτά τα δεδομένα, να προβάλλει προτάσεις αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, που  

α. αναδεικνύουν τις αναξιοποίητες δυνατότητες της περιφέρειας, οι οποίες 

μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική αναπτυξιακή διέξοδο, 

β.  εστιάζουν σε βασικές παραγωγικές διεξόδους, που με τη σημερινή του μορφή 

το παραγωγικό σύστημα αδυνατεί να τις εντοπίσει, 

γ. διαμορφώνουν πυλώνες για την ανάπτυξη της νέας οικονομίας και της 

σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, 

δ. ενισχύουν το παραγόμενο προϊόν, κυρίως του τριτογενή τομέα, με νέα 

δεδομένα περισσότερο ελκυστικά, 

ε. εισάγουν την έννοια της περιφερειακής αποτελεσματικότητας, 

προσανατολίζοντας το ενδιαφέρον σε πολιτικές προσέλκυσης του επενδυτικού 

κεφαλαίου εγχώριου και ξένου, 

στ. προτείνουν πολιτικές αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η οποία σήμερα 

βρίσκεται σε καθεστώς αδράνειας, χωρίς να αποδίδει πόρους προς όφελος της 

τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, 

ζ. επιχειρούν να αξιοποιήσουν αναπτυξιακές πτυχές, που μπορούν να 

κινητοποιήσουν αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  

  

Επιδίωξη της μελέτης είναι να αποφύγει τα γνωστά στερεότυπα της κρατικής 

ενίσχυσης, αλλά να διαμορφώσει περιθώρια αξιοποίησης υφιστάμενων ευκαιριών 

από το παρόν και το νέο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, υπό καλύτερους όρους. 

 

Οι επιλογές αυτές του Συνδέσμου, θεωρούν ότι κεντρικός παράγοντας εξόδου από 

την κρίση και επαναφοράς στην ανάκαμψη, είναι κατά κύριο λόγο, το επενδυτικό 
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κεφάλαιο, και ότι κάθε δυνατότητα που διαθέτει η κάθε περιοχή θα πρέπει να 

αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.  Το σκεπτικό αυτό, 

εδράζεται στη λογική ότι ένα μεγάλο μέρος του σημερινού προβλήματος που 

αντιμετωπίζει η χώρα, προκύπτει από την απουσία αποτελεσματικότητας, 

προγραμματισμού και διαχειριστικής επάρκειας και αυτά τα στοιχεία επιχειρεί να 

εισάγει στην προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου εδάφους, εμπλέκοντας, 

ουσιαστικά, στην αναπτυξιακή διαδικασία το ιδιωτικό κεφάλαιο. 

 

Η μελέτη εστιάζει σε ένα περιφερειακό οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, 

προτείνοντας πολιτικές που ξεφεύγουν από τις συνήθεις επιλογές και εισάγουν 

στοιχεία πρωτοβουλίας, που κατά τεκμήριο δεν ήταν συνηθισμένα ακόμη και στο 

πολύ πρόσφατο παρελθόν. Η λογική αυτού του προσανατολισμού επικεντρώνεται 

στην προοπτική ότι η κρίση έχει ημερομηνία λήξης και ότι η έξοδος από αυτή θα 

προκύψει μέσα από ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες. Οι περιοχές με την 

καλύτερη προετοιμασία και τη μεγαλύτερη ετοιμότητα θα είναι εκείνες, που θα 

διεκδικήσουν το μεγαλύτερο τμήμα στον επενδυτικό καταμερισμό. 

 

Συνεπώς, οι κατευθύνσεις της μελέτης είναι τρεις: Η πρώτη έχει να κάνει με τη 

διοικητική και γραφειοκρατική ετοιμότητα, ώστε να αξιοποιηθεί η μελλοντική 

επενδυτική δαπάνη επ΄ ωφελεία της περιφερειακής οικονομίας. Η δεύτερη 

αναφέρεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων περιφερειακών δυνατοτήτων υπό όρους 

αποτελεσματικότητας. Η τρίτη επιχειρεί να περιγράψει μία νέα περιφερειακή 

πολιτική χωρίς το ΠΔΕ, αν είναι δυνατόν.  
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3. Μία νέα πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη 

 

Οι συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνουν το νέο οικονομικό περιβάλλον συνθέτουν 

ένα μίγμα ευκαιριών, απειλών, δυνατοτήτων και κινδύνων, που ιδιαίτερα για τις 

αναπτυξιακά και οικονομικά αδύναμες περιοχές επιβάλλεται να εξεταστούν με 

περισσή νηφαλιότητα και ταυτόχρονα εγρήγορση. Η αύξηση του ανταγωνισμού σε 

όλες τις γεωγραφικές κλίμακες, η μεγάλη κινητικότητα του κεφαλαίου, οι ραγδαίες 

αλλαγές στα τεχνολογικά και παραγωγικά πρότυπα, αλλά και μια σειρά από 

διαρθρωτικές ή αναπτυξιακές πολιτικές, τείνουν να αυξάνουν την απόσταση 

ανάμεσα στις ευκαιρίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν διαφορετικές 

περιοχές και συνεπώς να εντείνουν τις περιφερειακές ανισότητες.  

 

Εκείνο, που πλέον είναι απολύτως σαφές είναι ότι οι σχέσεις, οι ανταλλαγές, οι 

ροές και οι εξαρτήσεις σε ένα πολυ-περιφερειακό οικονομικό σύστημα 

δημιουργούν και μεταφέρουν εισοδήματα στο χώρο,  με ένα τρόπο ο οποίος είναι 

ανεξάρτητος των αρχικών κατανομών, γι΄ αυτό και αρχίζει να καθίσταται εμφανές 

ότι πλέον απαιτείται μια πιο προσεκτική και σύνθετη προσέγγιση του 

περιφερειακού προβλήματος.  

 

Εκείνο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σαφές και μάλιστα με έντονο τρόπο είναι 

ότι οι  αγορές ενεργούν με μία άνιση δυναμική και εκδηλώνουν τις επιλογές τους 

με ασύμμετρο τρόπο, ανάλογα με την ελκυστικότητα του περιβάλλοντος που 

αποφασίζουν να επιχειρήσουν. Στη δυναμική αυτή, οι σύγχρονες κοινωνίες 

οφείλουν να αντιπαραβάλουν τη συλλογική τους βούληση να αυξήσουν τη συνοχή 

τους, σχεδιάζοντας μια κατάλληλη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία 

να αποτελεί βασικό συστατικό μιας σύγχρονης διακυβέρνησης, με στόχο την 

ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αυτές, προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να 

διαμορφωθεί μια άλλη περιφερειακή πολιτική νέου μίγματος, η οποία θα βρίσκεται 

πιο κοντά στις σκέψεις και τις προσδοκίες των πολιτών και θα συμβάλλει στη 

χωρική συνοχή και στην απελευθέρωση του δυναμικού των περιφερειών, σε ένα 

νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής, δημοσιονομικής και περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας.  
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Με αυτές τις παραδοχές, θεωρείται βέβαιη η αναγκαιότητα του σχεδιασμού μιας 

νέας αντίληψης για τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, που θα ικανοποιεί τις 

παραπάνω συνθήκες, θα είναι εφικτός, όσο και αν εκ των πραγμάτων δεν φαίνεται 

να είναι εύκολος. Απαιτεί άλλη σκέψη, άλλο τρόπο προσέγγισης, ειλικρινή 

βούληση, επαρκείς επιστημονικές γνώσεις, κατανόηση των κοινωνικών και 

οικονομικών δυναμικών, που αναπτύσσονται στα διάφορα χωρικά επίπεδα, και 

δυνατότητα αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση περιφερειακών πολιτικών.   

 

Η νέα αυτή αντίληψη οφείλει να προσδιορίσει με όρους περιφερειακής ανάπτυξης 

στόχους και μέσα και κυρίως να απαντήσει με σαφήνεια ερωτήματα, όπως : (α) 

που βρισκόμαστε, σήμερα (β) που θέλουμε να πάμε, (γ) γιατί επιλέγουμε τις 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις εκεί και όχι κάποιες άλλες, (δ) ποιοι είναι οι στόχοι 

και ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, 

(ε) ποιο είναι το κόστος των επιλογών, από ποιες πηγές το αντλούμε και ποιο είναι 

το αναμενόμενο όφελος, (στ) ποιες είναι οι εκτιμώμενες μεσο-μακροπρόθεσμες 

επιδράσεις και συνέπειες στην απασχόληση, στο εισόδημα και στην ανάπτυξη. Η 

στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, στο νέο σχεδιασμό της, θα πρέπει 

ταυτόχρονα  να αξιοποιεί τη δημιουργικότητα της αγοράς και τους οικονομικούς 

πόρους, με βάση, που μπορεί η ελκυστικότητά της, να κινητοποιήσει, σε ένα 

συνολικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, σε τομείς και περιοχές που να συνδυάζουν 

οικονομική αποτελεσματικότητα, περιβαλλοντική προστασία και περιφερειακή 

σύγκλιση, καθώς και να αναδεικνύει το αναπτυξιακό μέρισμα που προκύπτει από 

αυτές τις πολιτικές για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων και περιοχών.  

 

Οι στόχοι μιας ανάλογης στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να 

προσανατολιστεί σε συγκεκριμένους πυλώνες, που θα αναδιαμορφώνουν το 

υφιστάμενο μίγμα, το οποίο είναι σχεδόν πλήρως κρατικοδίαιτο, σε ένα 

περισσότερο ανοιχτό σε όλες τις δυνάμεις, έχοντας ως κεντρική επιδίωξη την 

ανάταξη του περιφερειακού οικονομικού και παραγωγικού συστήματος, επ΄ 

ωφελεία της κοινωνικής συνοχής.  

 

Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού 

συστήματος της κάθε περιφέρειας. Επί της ουσίας, ο πυλώνας αυτός οφείλει να 

εντοπίζει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιοχών, και επί αυτών να 

στηρίζει τη διεύρυνση των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων. Με υψηλό δείκτη 

συνέργειας με τις άλλες πολιτικές, να επιδιώκει μια συνολική προσέγγιση στο 
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περιφερειακό πρόβλημα της χώρας, ώστε να παράγεται ένα ολοκληρωμένο, 

συνεκτικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα αναπτυξιακής πολιτικής. 

 

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στη χωρική συνοχή και στη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων, με την επίτευξη σύγκλισης των επιπέδων ανάπτυξης, 

ευημερίας και ευκαιριών, όχι μόνο μεταξύ των περιφερειών αλλά και εντός αυτών, 

μεταξύ των γεωγραφικών τους διαμερισμάτων. Για να μην είναι γράμμα κενό ο 

πυλώνας αυτός χρειάζεται ποσοτικοποίηση στόχων και συνεχή μέτρησή τους, ώστε 

να αποκτήσει ουσία και περιεχόμενο. 

 

Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στον προσανατολισμό των οικονομικών 

δραστηριοτήτων σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, που να προστατεύουν το φυσικό 

και πολιτισμικό περιβάλλον και να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με δεδομένο 

ότι το παρόν πρότυπο ανάπτυξης αναλώθηκε σε επιλογές εντατικής εκμετάλλευσης 

μη ανανεώσιμων περιβαλλοντικών πόρων, και ότι πλέον η ικανότητα 

διατηρηρησιμότητάς του έχει παρέλθει εδώ και καιρό, η μετακίνηση σε ένα νέο 

πρότυπο, του οποίου η κατεύθυνση είναι “green business”, μπορεί να αποτελέσει 

έναν εξαιρετικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελεσματικό προσανατολισμό.  

 

Ο τέταρτος και τελευταίος πυλώνας έχει σχέση με τη σύνδεση της περιφερειακής 

σύγκλισης με την οικονομία και την κοινωνία της γνώσης, δηλαδή την ανάπτυξη 

της έρευνας και της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τομείς και 

κλάδους που δεν συνδέονται απαραίτητα με κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Ο 

προσανατολισμός αυτός επιδιώκει να εισάγει  στην περιφερειακή οικονομία 

παραμέτρους εφαρμοσμένης γνώσης, που είναι συμβατή προς τα ανταγωνιστικά 

παραγωγικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. 
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4. Τα χαρακτηριστικά της περιφερειακής πολιτικής 1

Οι πόροι που θα διατεθούν για την περιφερειακή πολιτική δεν θα πρέπει να έχουν 

το χαρακτήρα επιδομάτων ή μεταβιβαστικών πληρωμών και δεν θα πρέπει να 

ενισχύουν ‘rent seeking activities’. Αντίθετα, θα πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο 

 

 

Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης για να είναι επιτυχής θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ένα πλαίσιο αντιλήψεων και αρχών και ένα σύνολο πολιτικών με 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

4.1. Διάρκεια και συνέχεια  

 

Η λογική των αποσπασματικών παρεμβάσεων ή η λογική των ‘πακέτων’ της ΕΕ δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις πιέσεις που δημιουργούν στο χώρο οι 

δυνάμεις της αγοράς. Αντίθετα, η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να αποτελεί 

κύριο και αναπόσπαστο συστατικό της οικονομικής πολιτικής της χώρας και 

συνεπώς να χαρακτηρίζεται από διάρκεια και συνέχεια.   

 

4.2. Συνέπεια και σαφήνεια  

 
Η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να επιλέξει από την αρχή κατάλληλους στόχους 

και μέσα, με ένα τρόπο που να γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες και να 

επιμείνει σε αυτά για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Η εμπειρία δείχνει ότι οι συχνές 

αλλαγές πολιτικής δημιουργούν σύγχυση, περιορίζουν την αποτελεσματικότητα 

(που απαιτεί βάθος χρόνου) και αναιρούν την ίδια την ουσία της πολιτικής. 

 

4.3. Αναδιανεμητικός χαρακτήρας 

 
Με δεδομένο το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας και τις οικονομικές, διαρθρωτικές 

και δημογραφικές δυναμικές που αναπτύσσονται, θα πρέπει να είναι σαφές ότι για 

να είναι αποτελεσματική η πολιτική ανάπτυξης της περιφέρειας θα πρέπει να έχει 

εν μέρει αναδιανεμητικό χαρακτήρα και να προβλέπει μεταφορά οικονομικών 

πόρων σε περιοχές που δεν διαθέτουν αρκετούς.  

 

4.4. Μη επιδοματικός χαρακτήρας 

 

                                                 
1 Γ. Πετράκος, (2011), «Προς μία νέα στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης» , Γενικός Γραμματέας 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
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που να στοχεύουν στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού 

συστήματος, ενεργοποιώντας  και όχι κοιμίζοντας τα αντανακλαστικά των τοπικών 

κοινωνιών. 

 

4.5. Επικουρικότητα 

 
Η στρατηγική θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένη. Θα πρέπει να διαθέτει ένα σαφές 

σχέδιο μεταφοράς της ευθύνης και της λήψης αποφάσεων σε θεσμούς κοντά στους 

πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει ένα καλά σχεδιασμένο πλέγμα 

πολιτικών, που θα συνδυάζουν τη διοικητική, τη δημοσιονομική και τη φορολογική 

αποκέντρωση. 

 

4.6. Διαφοροποίηση 

 
Η στρατηγική θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με τις κυρίαρχες 

απόψεις που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποφεύγει την άκριτη 

μεταφορά παραδειγμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού από εντελώς διαφορετικά 

θεσμικά, κοινωνικά και παραγωγικά πλαίσια. Η υφιστάμενη εμπειρία θα πρέπει να 

αξιολογείται κάθε φορά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της 

χώρας, έτσι ώστε από τη μια να αποφεύγουμε τα έτοιμα ‘κουστούμια’ μέτρων 

(One-size-fits-all policies) και από την άλλη να μην ανακαλύπτουμε κάθε φορά 

την πυρίτιδα. 

 

4.7. Δημιουργική και σύγχρονη 

 
Η στρατηγική θα πρέπει να είναι δημιουργική και σύγχρονη. Θα πρέπει να 

αναγνωρίζει ρητά το ρόλο της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της 

γνώσης, στη δημιουργία εισοδημάτων και θέσεων εργασίας, και θα πρέπει να 

ενισχύει δραστηριότητες με προστιθέμενη αξία που εκσυγχρονίζουν τον τοπικό 

κοινωνικό και παραγωγικό ιστό. 

 

4.8. Βιώσιμη  

 
Η στρατηγική θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της δημοσιονομικής και 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Θα πρέπει να δημιουργεί εισοδήματα και να 

ενισχύει την ευημερία των σημερινών γενεών, χωρίς να υπονομεύει τους 

οικονομικούς και περιβαλλοντικούς πόρους των επόμενων γενεών. Θα πρέπει να 

προστατεύει αφενός τη βιωσιμότητα των δημοσίων αγαθών και αφετέρου να  
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προστατεύει το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της χώρας και να το 

αναδεικνύει ως κεντρικό συστατικό της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

 

4.9. Ισόρροπη 

 
Η στρατηγική θα πρέπει να αναζητά μια λειτουργική ισορροπία ανάμεσα στις 

ασκούμενες πολιτικές και να αναγνωρίζει ότι όλες έχουν όρια, που τίθενται από τις 

δυνάμεις της αγοράς, και πολλές φορές δεν είναι προφανή. Για παράδειγμα, θα 

πρέπει να είναι κατανοητό ότι οι δρόμοι δεν φέρνουν μόνο, αλλά συχνά αφαιρούν 

δραστηριότητες, ότι η υψηλή κατάρτιση μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο του 

εργατικού δυναμικού από μια περιφέρεια χωρίς ευκαιρίες. Συνεπώς, η στρατηγική 

περιφερειακής ανάπτυξης θα πρέπει να συνδυάζει τις επιμέρους πολιτικές με έναν 

ισόρροπο κάθε φορά τρόπο, που να αποφεύγει τη μονομέρεια, να ευνοεί τις 

συνέργειες και να ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους.  

 

4.10. Αρχή της αναλογικότητας  

 
Η αρχή αυτή υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι οικονομικοί πόροι, 

συνεπώς η κατανομή των δημοσίων πόρων σε τομείς και δράσεις θα πρέπει να 

αντιστοιχεί στο μέγεθος των προβλημάτων  

 

4.11. Αρχή της αποτελεσματικότητας 

 
Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες αποτελέσματος και επιπτώσεων για 

την αξιολόγηση κάθε πολιτικής. Οι δείκτες αυτοί θα ιεραρχούνται ανάλογα με τους 

στόχους και τις προτεραιότητες κάθε περιοχής.   

 

Συνολικά, η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας θα πρέπει να είναι 

μια Ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία θα ενώνει – και δεν θα διαιρεί το χώρο – αλλά 

ταυτόχρονα θα τον προστατεύει από ανεξέλεγκτες δυναμικές. Για όλους τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, πέρα από το εθνικό επίπεδο, στρατηγικές 

ανάπτυξης θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα χωρικά επίπεδα: η περιφέρεια, ο νομός 

και η πόλη. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να στηρίζονται σε υπαρκτά 

πλεονεκτήματα και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να έχουν όλες οι περιφέρειες την 

ίδια στρατηγική. Η κάθε περιοχή θα πρέπει να επιλέξει τη δική της πορεία 

βασισμένη στις δικές της δυνατότητες και κάνοντας τις δικές της επιλογές: που θα 

επενδύσει, σε τι θα εξειδικευτεί, τι θέλει να προσελκύσει, πως ελπίζει να 

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και σε ποιους τομείς.  
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5. Η Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα 

 

Η προσπάθεια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών υπακούει 

απόλυτα στο νέο μοντέλο πολιτικών για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων  

και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Και αυτό, διότι, η περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα, είναι η ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών μίας περιοχής, αναβάθμισης του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης και της πραγματικής συνοχής,  

ανάδειξης της περιβαλλοντικής προστασίας,  διαρκούς βελτίωσης της 

παραγωγικότητας και  αύξησης των μεριδίων αγοράς, υπό συνθήκες 

παγκοσμιοποίησης.  

 

Οι διαστάσεις του ορισμού αυτού, αναφέρονται τόσο στις προϋποθέσεις, όσο και 

στο μίγμα πολιτικών, που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε το τελικό αποτέλεσμα 

να οδηγεί σε επιδόσεις ανταγωνιστικές, με στόχο την ανάπτυξη, το εισόδημα και 

την ευημερία. 

 

Στην χώρα μας, όπου η αυτονομία των τοπικών πολιτικών για την περιφερειακή 

ανάπτυξη, σε σχέση με τις καθοδηγούμενες από την κεντρική Κυβέρνηση, υπήρξε 

δραματικά περιορισμένη και αποτελεί έναν σημαντικό λόγο, που ακόμη και σήμερα 

τα τοπικά αντανακλαστικά είναι αδύναμα, ή σε πολλές περιπτώσεις έχουν μία 

παράλληλη διαδρομή με αυτές του κέντρου, οδήγησε στην ταύτιση της διάθεσης 

των κρατικών πόρων με την τοπική ανάπτυξη. Δηλαδή, η ανταγωνιστικότητα των 

περιφερειών υπήρξε συνδεδεμένη με κατευθύνσεις, που δρομολογούσε η Κεντρική 

Διοίκηση, σε μία λογική κοινών πολιτικών, που υπακούει στο γνωστό “the size that 

fits all”.  

 

Όμως, τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής, οικονομικής και κοινωνικής 

φυσιογνωμίας της κάθε περιοχής παρουσιάζουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, είτε 

ως προς τα δυνατά ή τα αδύνατα σημεία τους, καθώς και ως προς τις απειλές και 

τις ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν. Γι’ αυτό και οι πολιτικές της γραμμικής 

αναφοράς οδήγησαν τις οικονομικές ανισότητες στα σημερινά τους επίπεδα.  

 

Παραδείγματος χάρη, περιοχές της χώρας με έντονη την παρουσία του 

πρωτογενούς τομέα δεν αντιμετωπίστηκαν ως τα «εφαλτήρια» για τη 

διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου στη διατροφική αλλαγή, 
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εφαρμόζοντας κλαδικές πολιτικές εντατικής αξιοποίησης του αγροτικού 

πλεονεκτήματος, αλλά αφέθηκαν να βιώσουν την κατάρρευση του επιδοματικού 

μοντέλου και μαζί μ’ αυτό τη συρρίκνωση του εισοδήματος. Ανάλογα παραδείγματα 

έχει να επιδείξει πολλά η ελληνική πραγματικότητα. 

 

Η νέα προσέγγιση των πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη έχει μία 

διαφορετική οπτική στα πράγματα. Επιχειρεί να εισάγει διαρθρωτικές παρεμβάσεις 

στην οικονομία της κάθε περιφέρειας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 

της σε επίπεδο εθνικής οικονομικής πολιτικής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να 

διαπραγματευτεί την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού της ιστού, η οποία 

συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής, οι οποίοι είναι 

εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό. Συνεπώς, η απεικόνιση των χαρακτηριστικών 

κάθε περιφέρειας σε ένα δυναμικό πλαίσιο, είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό 

των δυνητικών ευκαιριών, που αυτή διαθέτει, τη στόχευση και την 

προτεραιοποίηση των διαθέσιμων πόρων δημόσιων αλλά και κυρίως ιδιωτικών, σε 

δράσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, που περιορίζουν τα μειονεκτήματα και 

ενισχύουν τα πλεονεκτήματά της. 

 

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι δομημένη σε ένα σύστημα διαμόρφωσης των 

προϋποθέσεων, εκκίνησης πολιτικών, αποτίμησης αποτελεσμάτων και κυρίως 

μέτρησης και ανατροφοδότησης της διαδικασίας. 

 

Ένα από τα περισσότερο διαδεδομένα υποδείγματα για την ανταγωνιστικότητα σε 

επίπεδο περιφερειών απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Το αποκαλούμενο 

και ως «υπόδειγμα της πυραμίδας» για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, 

προτείνει ότι, όταν μία περιφέρεια διαθέτει τις προϋποθέσεις εκείνες, που ευνοούν 

την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, τότε η βελτίωση της παραγωγικότητας της 

εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης οδηγούν σε μεγαλύτερη και καλύτερης 

ποιότητας παραγωγή και επομένως σε βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των 

κατοίκων. 

 

Η παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή η αποδοτικότητα των απασχολουμένων, 

επηρεάζεται από παράγοντες, που χαρακτηρίζουν μία περιφέρεια, όπως ο 

πληθυσμός, οι υποδομές και το περιβάλλον. Παρόμοιοι παράγοντες επιδρούν και 

στη διαμόρφωση του ποσοστού απασχόλησης. Για παράδειγμα, όταν ο πληθυσμός 

μίας περιοχής συρρικνώνεται, αυτό συνεπάγεται τη μείωση των διαθέσιμων 

ατόμων που επιθυμούν να εργαστούν, εξέλιξη που πλήττει τις αναπτυξιακές 
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δυνατότητες της περιφέρειας.2 Οι περισσότερες από τις 13 περιφέρειες της χώρας 

παράγουν ένα μικρό έως ασήμαντο ποσοστό τους εθνικού ΑΕΠ και διαθέτουν ένα 

χαμηλό επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος, γεγονός που παραπέμπει σε αδύνατα 

και ευάλωτα  παραγωγικά συστήματα.3

Πληθυσμός Ανθρώπινο
Κεφάλαιο Υποδομές Προσβασιμότητα Φυσικό

Περιβάλλον
Πολιτισμός
Παιδεία

Έρευνα & 
Τεχνολογία

Παραγωγική
Διάρθρωση

Εργατικό
Δυναμικό

Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα

Παραγωγικότητα Ποσοστό Απασχόλησης

Ακαθάριστη
Προστιθέμενη

Αξία

Επίπεδο
Διαβίωσης

Πρ
οϋ
πο
θέ
σε
ις

Έ
κφ
αν
ση

τη
ς

αν
τα
γω

νι
στ
ικ
ότ
ητ
ας

Επ
ιδ
ιω
κό
με
νο
ς

σκ
οπ
ός

Πηγή: Beggs (1999) & European Commission 1999

   

 

 

Το «Υπόδειγμα της Πυραμίδας» για την ανταγωνιστικότητα των 

περιφερειών 

 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ, (2001) Ανταγωνιστικότητα των 13 Περιφερειών 

 
Τα χαρακτηριστικά των ικανοτήτων του ανθρωπίνου κεφαλαίου, η καταλληλότητα 

και τα σύγχρονα στοιχεία των διατιθέμενων υποδομών, η προσβασιμότητα στις 

αποφάσεις, η καλή κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και ο πολιτισμός 
                                                 
2 ΙΟΒΕ, «Ανταγωνιστικότητα των 13 Περιφερειών: Η περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας», 2009 
3 Γιώργος Πετράκος, «Περιφερειακές ανισότητες, επιλεκτική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική 
στην Ελλάδα», Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
2010. 
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και η παιδεία ορίζονται ως οι βασικές παράμετροι του πυλώνα της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας, και ορισμένοι από αυτούς  που εξασφαλίζουν την αναγκαία 

4κοινωνική συνοχή. 

 

Το πλήθος, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η 

ποιότητα και το ταλαντούχο εργατικό δυναμικό, η παραγωγική διάρθρωση και η 

φυσιογνωμία της οικονομικής και κλαδικής του ταυτότητας καθώς και η σχέση του 

με την έρευνα και την τεχνολογία, που οδηγεί στην καινοτομική 

επιχειρηματικότητα, αποτελούν την επόμενη σειρά προϋποθέσεων, που 

επηρεάζονται από άμεσες πολιτικές. 

 

Στις δύο αυτές βάσεις προϋποθέσεων αναπτύσσεται το κρίσιμο μέγεθος της 

απασχόλησης καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας της περιφερειακής 

οικονομίας. Πάνω στις δύο αυτές συνιστώσες αναπτύσσεται η προσπάθεια για τη 

διαρκή αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, που αποτελεί ουσιαστικά 

την καρδιά της περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Η κεντρική επιδίωξη όλων αυτών των παραμέτρων υπακούει στη διαρκή βελτίωση 

του επιπέδου διαβίωσης και της  ευημερίας των πολιτών, που είναι και το βασικό 

ζητούμενο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. 

Το σύστημα αυτό βρίσκεται σε μία διαρκή ανατροφοδότηση από κάτω προς τα 

επάνω και από επάνω προς τα κάτω, εισάγοντας βελτιώσεις, τροποποιήσεις, και 

συνεχώς βελτιωμένα αποτελέσματα.   

 

Αν και οι κατάλληλοι όροι, όπως αυτοί που εμφανίζονται στη βάση της πυραμίδας, 

αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της 

απασχόλησης, ο βαθμός στον οποίο επηρεάζουν δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

επακριβώς. Αυτό συμβαίνει, διότι το μοντέλο υπονοεί πως είναι αναγκαία μία 

σύνθετη κα ολιστική προσέγγιση όλων των παραγόντων, που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα και όχι μία πολιτική επιλεκτικών προσεγγίσεων. 
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6. Δείκτες αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των περιφερειών 

 

Η αξιολόγηση της κάθε περιφέρειας, για να έχει μετρήσιμες και διαχρονικά 

εξελίξιμες επιδόσεις, θα πρέπει να βασίζεται σε μεγέθη, που θα διαμορφώνουν ένα 

σύστημα δεικτών, το οποίο θα αναφέρεται σε ένα μοντέλο εθνικής 

ανταγωνιστικότητας. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη 

προσαρμόζονται, με τέτοιον τρόπο, ώστε να προσομοιάζουν στη διάρθρωση του 

υποδείγματος της Πυραμίδας του Διαγράμματος. 

 

6.1. Δημογραφικοί δείκτες 

 
Οι δημογραφικοί δείκτες αποτυπώνουν τις τάσεις αύξησης ή μείωσης που 

παρουσιάζει ο πληθυσμός της κάθε περιφέρειας, μέσα στο χρόνο. Στο βαθμό που η 

υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη εξωτερικών 

οικονομιών κλίμακας στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, η υψηλή πυκνότητα 

συνεπάγεται υψηλή παραγωγικότητα, βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και συνεπώς 

βιώσιμο εισόδημα. Οι δείκτες που επιλέγονται για παρακολούθηση και αξιολόγηση 

είναι: 

• Το ποσοστό συμμετοχής στον πληθυσμό της χώρας 

• Η πυκνότητα του πληθυσμού 

• Η φυσική αύξηση του πληθυσμού ανά 1.000 κατοίκους 

• Ο λόγος των γεννήσεων προς τους θανάτους  

• Δείκτης ηλικιακής εξάρτησης νέων  
Πληθυσμός ηλικίας μικρότερης των 15 ετών/Πληθυσμός ηλικίας 15 έως 64 ετών 

• Δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων  
Πληθυσμός ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών/Πληθυσμός ηλικίας 15 έως 64 ετών 

• Δείκτης εξάρτησης 
      Πληθυσμός νεανικός (0-14) και γεροντικός (65+)/Πληθυσμός  παραγωγικής ηλι- 
       κίας (15-64) 

• Δείκτης γήρανσης 
Πληθυσμός ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών/Πληθυσμός ηλικίας μικρότερης των 
15 ετών 

 

6.2. Οι δείκτες υποδομών 

 
Οι κοινωνικές υποδομές, όπως είναι η εκπαίδευση και η υγεία και οι παραγωγικές 

υποδομές, δηλαδή οι οργανωμένοι χώροι υποδοχής της παραγωγικής 

δραστηριότητας, οι μεταφορές, τα ενεργειακά δίκτυα, οι υποδομές των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του αναπτυξιακού προφίλ μίας περιοχής. Γενικά μιλώντας, 
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περιφέρειες που διαθέτουν ικανοποιητικούς δείκτες υποδομών, διασφαλίζουν τις 

βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, βελτιώνοντας τους όρους ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπλέον, η θετική εξέλιξη των δεικτών αυτών, ενισχύει 

την προσέλκυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

 

6.3. Δείκτες επενδύσεων 

 
Η παραγωγική αποτελεσματικότητα της κάθε εθνικής ή περιφερειακής οικονομίας 

καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, οι οποίες 

εισάγουν σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και νέα προϊόντα, αναδεικνύουν 

ανάγκες για νέες ειδικότητες και επαγγέλματα και αναβαθμίζουν το ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Οι υψηλοί ρυθμοί εισροής Επενδύσεων σε μια περιοχή, ερμηνεύονται ως 

ένδειξη εμπιστοσύνης των επενδυτών στα χαρακτηριστικά της οικονομίας της 

συγκεκριμένης περιοχής και ως πεποίθηση ότι αυτές θα διατηρηθούν. Και αυτό 

γιατί οι επιλογές των επενδυτών διαμορφώνονται κάτω από την επίδραση 

συγκριτικών αξιολογήσεων πολλών εναλλακτικών τόπων πιθανής εγκατάστασης 

των μονάδων τους. Οι δείκτες που εξετάζονται είναι:  

• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας 

• Οι ακαθάριστες επενδύσεις στη βιομηχανία 

• Οι ακαθάριστες επενδύσεις ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας. 

 

6.4. Δείκτες για την τεχνολογία, τη γνώση και την καινοτομία 

 
Το επίπεδο μίας περιφερειακής οικονομίας σε σχέση με το βαθμό ανάπτυξης της 

καινοτομίας, της ταυτότητας των παραγόμενων προϊόντων, των διατιθέμενων 

πόρων για την ανάπτυξη της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&Α), 

διαμορφώνουν ένα μίγμα παραγόντων που αποδεικνύουν την ικανότητά της να 

βελτιώνει την παραγωγικότητά της και να αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της. Το 

επίπεδο αυτό αναδεικνύουν οι δείκτες: 

• Οι απασχολούμενοι σε κλάδους έντασης γνώσης με τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ως ποσοστό των απασχολουμένων 

• Οι πραγματοποιούμενες δαπάνες για Ε&Α, ως ποσοστό του ΑΕΠ της 

περιφέρειας 

• Η συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα δια βίου μάθησης. 
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6.5. Δείκτες διάρθρωσης του εργατικού δυναμικού 

 

Η ικανότητα της περιφέρειας να δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και να 

περιορίζει την ανεργία,  υπογραμμίζει αφενός το δυναμισμό της και αφετέρου, το 

γεγονός ότι η διάρθρωση των χαρακτηριστικών της απασχόλησης είναι συμβατή με 

τις ανάγκες της οικονομίας, προσδίδει το σημαντικό ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Δείκτες που 

εξετάζονται είναι: 

• Οι απασχολούμενοι ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού (15 ετών και 

άνω) 

• Το εργατικό δυναμικό ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού (15 ετών και 

άνω) 

• Οι απασχολούμενοι κατά φύλο 

• Το προκύπτον ποσοστό ανεργίας 

• Οι μακροχρόνια άνεργοι ως ποσοστό του συνόλου των ανέργων 

 

6.6. Δείκτης τοπικής εξειδίκευσης (ΔΤΕ) 

 
Ο δείκτης αυτός δίνει το μερίδιο απασχόλησης σε έναν τομέα της περιφέρειας, σε 

σχέση με το μερίδιο της απασχόλησης στον ίδιο τομέα, σε επίπεδο χώρας. Ο 

δείκτης αυτός, στην περίπτωση που η συμμετοχή ενός τομέα είναι μεγαλύτερη του 

εθνικού μέσου όρου, ορίζει για την περιφέρεια εξειδίκευση στην παραγωγή του 

προϊόντος του τομέα. Εν προκειμένω, η περιφέρεια διαθέτει προϊόν, το οποίο 

μπορεί να προωθηθεί εκτός τοπικής οικονομίας, είτε προς την υπόλοιπη Επικράτεια 

είτε και σε διεθνείς αγορές. Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως εξής: 

ΔΤΕir = (Lir/Lin) / (Lr/Ln) 

όπου 

Lir = απασχόληση της δραστηριότητας i στην  περιφέρεια r  

Lr = συνολική απασχόληση της περιφέρειας r 

Lin = απασχόληση της δραστηριότητας i στο σύνολο της χώρας 

Ln =  συνολική απασχόληση της χώρας 

 

Στον βαθμό που το πηλίκο είναι μεγαλύτερο της μονάδας, η εξεταζόμενη 

περιφέρεια θεωρείται ότι διαθέτει εξειδίκευση στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, 

συγκριτικά με τις άλλες συγκρινόμενες περιφέρειες. 
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6.7. Δείκτης παραγωγικότητας 

 
Η παραγωγικότητα είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης της ευημερίας μακροπρόθεσμα. Η 

ανταγωνιστικότητα προσδιορίζεται από την παραγωγικότητα με την οποία η κάθε 

περιοχή χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της, το κεφάλαιο και τους φυσικούς 

της πόρους. Η δε παραγωγικότητα εξαρτάται τόσο από την αξία των προϊόντων και 

των υπηρεσιών, όσο και από την αποδοτικότητα με την οποία αυτά παράγονται. Η 

παραγωγικότητα της εργασίας μετράται ως ο λόγος της ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο. 

 

6.8. Δείκτες παραγωγικής διάρθρωσης 

 
Δεδομένου ότι η κάθε περιφέρεια σταδιακά διαφοροποιείται ως προς την 

παραγωγική της διάρθρωση, η συμμετοχή του κάθε τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας στη διαμόρφωση του τοπικού προϊόντος, προσδίδει και τα στοιχεία 

που προσδιορίζουν την παραγωγική της ταυτότητα. Οι δείκτες που εξετάζονται 

είναι 

• Το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στο περιφερειακό και στο 

εθνικό προϊόν 

• Το ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενή τομέα στο περιφερειακό και στο 

εθνικό προϊόν 

• Το ποσοστό συμμετοχής του τριτογενή τομέα στο περιφερειακό και στο 

εθνικό προϊόν 

 

6.9. Οι δείκτες του εξωτερικού εμπορίου 

 

Με όρους διεθνοποιημένου εμπορίου, φιλοδοξία της κάθε οικονομίας, δεν είναι 

τόσο η αμυντική διάταξη στο εσωτερικό της αλλά οι επιθετικές κινήσεις της για να 

κατακτήσει αγορές του εξωτερικού. Η ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου 

προϊόντος δημιουργεί συνθήκες σταδιοδρομίας του στις διεθνείς αγορές. Αντίθετα, 

προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας περιορίζουν δραματικά τις δυνατότητες 

αυτές και ταυτόχρονα ανοίγουν διόδους ραγδαίας εισόδου εισαγόμενων 

προϊόντων. Όλη αυτή η εικόνα αποτυπώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο εξωτερικών 

συναλλαγών της χώρας, που αποτελεί και τον καθρέφτη απεικόνισης του 

ανταγωνιστικού αποτυπώματος της οικονομίας. Δείκτες που μελετώνται είναι: 

 

• Ο λόγος των εξαγωγών προς τις εισαγωγές ανά περιφέρεια 
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• Οι εξαγωγές ανά περιφέρεια προς τις συνολικές εθνικές εξαγωγές 

• Οι εξαγωγές ως ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ 

 

6.10. Το περιφερειακό ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

 

Όλη η προσπάθεια για την κατάκτηση της ανταγωνιστικότητας αποτυπώνεται στην 

ανάπτυξη της περιφέρειας και την αντιστοίχηση της ανάπτυξης αυτής προς τους 

πολίτες της. Η εικόνα αυτή προκύπτει τόσο από το ρυθμό που μεταβάλλεται το 

περιφερειακό προϊόν όσο και από το δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

 

6.11. Δείκτες ευημερίας 

 

Οι δείκτες ευημερίας μετράνε επί της ουσίας τη συμβολή της ανάπτυξης του 

προϊόντος στη βελτίωση των όρων ευημερίας των πολιτών. Βασική επιδίωξη μίας 

ανταγωνιστικής περιφέρειας είναι η συνεχής βελτίωση των όρων διαβίωσης των 

πολιτών και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η κάθε πολιτική, που δίνει έμφαση 

στην ανταγωνιστικότητα. Δείκτες που εκτιμώνται είναι: 

 

• Το δηλωθέν εισόδημα ανά  κάτοικο  

• Οι αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο 

• Η χρήση οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος 

• Ο αριθμός νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους 

• Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους 

• Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους 

• Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους 

 

Το άθροισμα των παραπάνω δεικτών και η διαχρονική τους παρακολούθηση, 

λειτουργεί ως ένα καταγραφικό εργαλείο σχετικά με την πρόοδο, που παρουσιάζει 

η ανταγωνιστικότητα της κάθε περιφέρειας. Η αποτύπωση των αποτελεσμάτων  

των δεικτών παρέχουν τη δυνατότητα της συγκριτικής τους προβολής έναντι των 

αντίστοιχων αποτελεσμάτων άλλων περιφερειών. 
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