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Περιφερειακή ανάπτυξη-
Περιφερειακές ανισότητες. 

Εισαγωγικές έννοιες
«Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και

Περιβαλλοντικές
Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του

Σχεδιασμού»
Διδάσκων: Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Εαρινό Εξάμηνο

Στην μεγαλύτερη του οικισμού κλίμακα μπορούμε να
διακρίνουμε τρεις κατηγορίες χώρων:

Περιοχή: μια οποιαδήποτε τομή του γεωγραφικού χώρου, 

Ζώνη: μια περιοχή με κάποιο κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. 
Βιομηχανική ζώνη)

Περιφέρεια: μια περιοχή που ορίζεται με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια.

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
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Η περιφέρεια πρέπει να έχει μια όσο το δυνατό
περισσότερο ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική
δομή, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως ένα
βαθμό αυτόνομα και ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο χώρο
έξω απ’ αυτή. 

Οι περιφέρειες, δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν αυτόνομα
κλειστά συστήματα, αφού έχουν συχνά ισχυρότατους
δεσμούς με τις υπόλοιπες περιοχές ενός εθνικού (ή και
διεθνούς) χώρου και παραμένουν έτσι ‘ανοιχτές’ σε
επιρροές και εξαρτήσεις.

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

Στη Γεωγραφία και Χωροταξία ο ορισμός της περιφέρειας
συναρτάται περισσότερο πρακτικά και συναρτάται με τα
θεωρητικά ερωτήματα της έρευνας και τα πρακτικά ζητήματα του
Σχεδιασμού. 
α) η ομοιογενής περιφέρεια (Τυπικές σχέσεις) που ορίζεται
περιγραφικά με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά που
ελαχιστοποιούν τις διαφορές στο εσωτερικό της.
«Ομοιογενής Περιφέρεια...το σύνολο των ενοποιημένων χωρικών
μονάδων, μέσα στα όρια του οποίου ελαχιστοποιούνται οι
αποκλίσεις από τα προσδιοριζόμενα κοινά χαρακτηριστικά
(μεταβλητές) ενώ έξω από τα όριά του μεγιστοποιούνται»
Κόνσολας, 1997, σ.103)
Συχνότερα χρησιμοποιείται ως μεταβλητή το ΑΕΠ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
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β) η πολωμένη περιφέρεια (Λειτουργικές σχέσεις) που ορίζεται
από τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και ιεραρχίας μεταξύ των
οικισμών.

Ο σχηματισμός της πολωμένης (πολικής) περιφέρειας
οριοθετείται συνήθως από την συγκέντρωση πληθυσμού και
δραστηριοτήτων σε ορισμένα σημεία του χώρου.

«Σύνολο ιεραρχημένα διαρθρωμένων ετερογενών χωρικών
μονάδων, που έχουν λειτουργική συνεκτικότητα και
αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, με σειρά σχέσεων και ροών και
επηρεάζονται από ένα κεντρικό πόλο» (Κόνσολας, 1997, σ. 105)

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

γ) η προγραμματική περιφέρεια που ορίζεται με όρους
συνάφειας ή ενότητας των αποφάσεων, των μέτρων πολιτικής και
είναι, όπως και η ομογενής περιφέρεια, γεωγραφικά συνεχής.

«Τμήμα του χώρου το οποίο καθορίζεται για την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων στόχων της περιφερειακής πολιτικής, που η
πραγματοποίησή τους από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς, 
απαιτεί ενότητα ‘διοικητικής δικαιοδοσίας’ στη διαδικασία λήψης
οικονομικών αποφάσεων» (Κόνσολας, 1997, σ. 107)

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
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Ομοιογενής
Λειτουργική Νοητική
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Το παράδειγμα οργάνωσης του οικιστικού δικτύου μιας
περιοχής – «Πολωμένες Περιφέρειες»- «Ανοικτές Πόλεις»

Πολυκεντρική οικιστική δομή, «Πολικές-Ομοιογενείς»



6

Περιφερειακές Ανισότητες

Μοντέλο ισορροπίας: η ίδια η αναπτυξιακή διαδικασία
χρειάζεται τις περιφερειακές ανισότητες για να
λειτουργήσει. Οι περιφερειακές ανισότητες (ως
‘διαφορές δυναμικού’) είναι ο μηχανισμός μέσα από
τον οποίο κινητοποιούνται οι συντελεστές παραγωγής
και μέσα από τον οποίο προκύπτει η συνολική
μεγέθυνση της οικονομίας. Αν πράγματι αυτό
συμβαίνει και η ελεύθερη αγορά στηρίζεται στις
ανισότητες για να λειτουργήσει, τότε είναι πολύ
πιθανόν, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, να έχει και
σημαντικά πλεονεκτήματα από την αναπαραγωγή τους. 

Περιφερειακές Ανισότητες

Πόλοι ανάπτυξης: (Perroux) δεν ασχολείται ιδιαίτερα
με τις περιφερειακές ανισότητες. Η ανάπτυξη ως
επιλεκτική διαδικασία συγκέντρωσης σε ορισμένα
σημεία (πόλοι ανάπτυξης, τομείς-κλειδιά). Η χωρική
συγκέντρωση ενισχύει αυτή την επιλεκτική εμφάνιση
της ανάπτυξης. Οι Περιφερειακές Ανισότητες δομικό
χαρακτηριστικό και αποτέλεσμα αυτού του τρόπου
ανάπτυξης. Το κεντρικό ερώτημα ποιες είναι οι
συνθήκες (δομές-σχέσεις-μηχανισμοί) μέσα από τις
οποίες δημιουργούνται οι πόλοι ανάπτυξης
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Πόλοι Ανάπτυξης
«Η ανάπτυξη δεν εμφανίζεται σε όλα τα μέρη
ταυτόχρονα, εκδηλώνεται σε σημεία ή πόλους
ανάπτυξης, με διαφορετική ένταση·
εξαπλώνεται μέσα από διαφορετικούς
διαύλους προκαλώντας διαφοροποιημένες
επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας»

Francois Perroux
1903-1987

Πόλοι Ανάπτυξης
• Συνδυάζει αναπτυξιακή θεωρία με τη χωρική
διάσταση

• Επεκτείνει την έννοια της γαιοπροσόδου και
στην περιφερειακή ανάπτυξη.

• Τα δύο επίπεδα της προσέγγισης:
– 1. Δια-περιφερειακές διασυνδέσεις-
Αλληλεξαρτήσεις. 

• Ποιες περιφέρεις αναπτύσσονται
• Με ποιο τρόπο αναπτύσσονται οι περιφέρειες.
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Πόλοι Ανάπτυξης
• 2. Δια-κλαδικές Διασυνδέσεις

– Συγκέντρωση των δραστηριοτήτων
– Χωρικές διασυνδέσεις μεταξύ διασκορπισμένων
δραστηριοτήτων

– Διασυνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων/κλάδων
– Οικονομίες συγκέντρωσης (Διαφορική Γαιοπρόσοδος ΙΙ?) 
– Θεωρία των κεντρικών τόπων (Διαφορική Γαιοπρόσοδος
Ι?) 

• Διάχυση ή Πόλωση στο χώρο και στην οικονομία? 

Περιφερειακές Ανισότητες

Η διαδικασία διάχυσης της ανάπτυξης από τις
πλούσιες στις φτωχές περιοχές και οι συνθήκες μέσα
από τις οποίες η διάχυση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί. 

Τα φαινόμενα διάχυσης δεν απασχολούν σοβαρά τις
θεωρίες ισορροπίας, στο βαθμό που η ανάπτυξη
θεωρείται ως μια διαδικασία που προκύπτει από την
ελεύθερη κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής, 
‘διαχέεται’ δηλαδή ελεύθερα προς όλες τις
κατευθύνσεις. 
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∆ια-Περιφερειακές Ανισότητες

Η διάχυση της ανάπτυξης είναι το κεντρικό πρόβλημα
των θεωριών της ανισορροπίας και της άνισης
ανάπτυξης. Με ποιο τρόπο δηλαδή η ανάπτυξη, μέσα
από μια διαδικασία που είναι ισχυρά συγκεντρωτική, 
διαχέεται και σε άλλες περιοχές ή τομείς της
οικονομίας. 

Περιφερειακές Ανισότητες

Η διαδικασία μέσα από την οποία υλοποιείται αυτή η
διάχυση παραμένει τελικά ασαφής. Ποια είναι τα
κανάλια μέσα από τα οποία διαχέεται η ανάπτυξη; Ποια
είναι η φύση των σχέσεων που δημιουργούνται και, 
κυρίως, ποια η χωρική τους εμβέλεια; Παρά το γεγονός
ότι η χωρική συγκέντρωση θεωρείται ότι ευνοεί τη
δημιουργία των πόλων ανάπτυξης, οι θετικές
επιπτώσεις που αυτοί έχουν, μέσω των
πολλαπλασιαστικών τους συνεπειών σε άλλες
επιχειρήσεις ή και οικονομικούς κλάδους, θεωρείται ότι
επεκτείνονται στο ‘σύνολο της οικονομίας’. Το
ερώτημα είναι σε ποιο ‘χώρο’ εντοπίζεται αυτό το
σύνολο: στο τοπικό-περιφερειακό παραγωγικό
σύστημα, στην εθνική οικονομία ή ακόμη και σε
παγκόσμιο επίπεδο; 
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Διαπεριφερειακές ανισότητες και
Πόλοι Ανάπτυξης

Ποιες περιφέρειες θα ‘αναπτυχθούν’; (Boudeville) Έτος 1

Διαπεριφερειακές ανισότητες και
Πόλοι Ανάπτυξης
Οι συνιστώσες
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Η ‘ομολογική συνιστώσα’: Η κλαδική διάρθρωση των περιφερειών
που αναπτύχθηκαν: Οι ‘ατμομηχανές της ανάπτυξης

Έτος 2

Διαπεριφερειακές ανισότητες και
Πόλοι Ανάπτυξης
Οι συνιστώσες

Η ‘Διαφορική συνιστώσα’: Τα ‘τοπικά πλεονεκτήματα’ των
περιφερειών που αναπτύχθηκαν Έτος 2+

Διαπεριφεριακές ανισότητε και
Πόλοι Ανάπτυξης
Οι συνιστώσες
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Σωρευτική αιτιότητα
• Η αναπτυξιακή διαδικασία ‘παράγει’ χωρικές
διαφοροποιήσεις

• Χωρικές συγκεντρώσεις δυναμισμού/προβλημάτων
• «Πόλωση της ανάπτυξης» (σωρευτική αιτιότητα, 

Mydral)
• Ανάπτυξη/ μεγέθυνση του κέντρου με παράλληλη
μείωση της σημασίας της ενδοχώρας.
– “Backwash effects” Αποδυνάμωση-Απομύζηση-
Αποψίλωση

– Μετανάστευση Κεφαλαίου-Εργασίας
– Σταδιακή ‘διάχυση-επέκταση’ (spread effects) δεν
επιτυγχάνεται παρά μόνο με το σχεδιασμό-κρατικό
παρεμβατισμό.

• Εναλλακτική προσέγγιση: Trickle down: Διάχυση
προς τα κάτω


