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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

H ύπαξμε νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ, ελώζεσλ θξαηώλ θαη 

πεξηθεξεηώλ απνηειεί έλα από ηα βαζηθά αληηθείκελν κειέηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο. Σηελ Ειιάδα, κηα ρώξα ηνπ Επξσπατθνύ λόηνπ ε νπνία ππέζηε  έληνλνπο 

θιπδσληζκνύο από ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε, νη 

πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο, κεηξνύκελεο ηόζν κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ, όζν θαη κε 

κηα ζεηξά άιισλ δεηθηώλ, έρνπλ απμεζεί δηαρξνληθά, κε απνηέιεζκα ηελ εδξαίσζε 

ηνπ πξνηύπνπ θέληξνπ-πεξηθέξεηαο θαη ηε δηεύξπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ ηεο 

Αηηηθήο θαη ησλ ππόινηπσλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο. Η ηάζε πξνο νηθνλνκηθή 

ζύγθιηζε ησλ πεξηθεξεηώλ, πνπ πξνβιέπεη ην λενθιαζηθό ππόδεηγκα αιιά θαη άιιεο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, δελ 

επηβεβαηώλνληαη ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. 

 
Οη λενθιαζηθέο ζεσξίεο αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ εμήγεζε αληζνηήησλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ πεξηθεξεηαθή κεγέζπλζε. Θεσξνύλ όηη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 

νη πεξηθέξεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπγθιίλνπλ νηθνλνκηθά 

εμαιείθνληαο ηπρόλ αληζόηεηεο πνπ ππήξραλ αξρηθά. Σύκθσλα κε απηέο ε πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε νδεγεί ζηε καθξνρξόληα κείσζε ησλ γεσγξαθηθώλ αληζνηήησλ, σο πξνο ην 

θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα. Επηρεηξνύλ έηζη λα εμεγήζνπλ ηνπο ιόγνπο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύγθιηζε. Σηα λενθιαζηθά κνληέια, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

ζηεξίδεηαη ζηελ κεγέζπλζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο, πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, νηθνλνκηθή 

ζύγθιηζε, νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.  

 

1. Δηζαγσγή 

Σηελ Ειιάδα νη πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο απνηεινύλ έλα ζνβαξό ζέκα πνπ 

απαζρνιεί ηόζν ηνπο πνιίηεο όζν θαη ηε Δεκόζηα Δηνίθεζε γεληθόηεξα. Η Ειιάδα, 

ζύκθσλα κε ηε επίζεκε ζέζε ηεο Πνιηηείαο, έρεη ζήκεξα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο 

αληζόηεηεο ζηα επίπεδα αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Ννκώλ, ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε), όπσο απηά κεηξνύληαη από ην θαηά 

θεθαιήλ Αθαζάξηζην Εγρώξην Πξντόλ(Α.Ε.Π.) Όκσο ε άπνςε απηή δελ γίλεηαη 

απνδεθηή από όινπο, δηόηη ν κηζόο πιεζπζκόο ηεο ρώξαο δεη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην γεγνλόο όηη ε ππόινηπε ρώξα δε δηαζέηεη 

ζνβαξέο αζηηθέο πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξώζεηο, δίλεη ηελ εηθόλα κηαο ηδηαίηεξα 

άληζεο θαηαλνκήο ησλ  ππνδνκώλ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ επθαηξηώλ αλάπηπμεο 

(Πεηξάθνο-Χπράξεο, 2004). 

Οη ξπζκνί αλάπηπμεο κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ είλαη δηαθνξεηηθνί. Οη 

αληζόηεηεο πνπ παξαηεξνύληαη κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ, θαηά θύξην ιόγν 



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               14 (2), 2019                                                                                                                                 24 

 

νθείινληαη ζηε γεσγξαθηθή πνιπκνξθία ηεο ρώξαο. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό νξεηλήο 

έθηαζεο ππάξρεη ζηελ πεξηθέξεηα Ηπείξνπ, ελώ ε ιηγόηεξν νξεηλή είλαη ε πεξηθέξεηα 

ηεο Αηηηθήο.  Τν θπξηόηεξν πξόβιεκα είλαη ε αλεπάξθεηα ησλ ππνδνκώλ (νδηθό 

δίθηπν, δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ) ην κε εηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό, ην ρακειό 

επίπεδν παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ην ρακειό θαηά θεθαιή πξντόλ, ησλ νξεηλώλ 

πεξηνρώλ. Αθόκα, νη πεξηνρέο απηέο είλαη πεξηζζόηεξν εμαξηεκέλεο από ηε γεσξγία, 

κε έληνλα θαηλόκελα αλεξγίαο . 

Έληνλνο επίζεο είλαη ν λεζησηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ρώξαο, ν νπνίνο απνηειεί 

αηηία αληζνηήησλ. Τα ζπλνιηθά 9.837 λεζηά, θαιύπηνπλ ην 19% ηεο έθηαζεο ηεο 

ρώξαο, θαη όπσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, παξνπζηάδνληαη θη εθεί έληνλα πξνβιήκαηα. 

Ο κεγάινο αξηζκόο λεζηώλ κηθξνύ κεγέζνπο, ε νξεηλή γεσκνξθνινγία ηνπο, ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνύ, εληζρύνπλ ηηο αληζόηεηεο. Επεηδή ε δηαζύλδεζε κε ηελ 

επεηξσηηθή ρώξα, γίλεηαη κέζσ ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο, απμάλεηαη ε 

ελδνπεξηθεξεηαθή αληζόηεηα.  

 

2. Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ 

Οη παξάγνληεο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ζηηο πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο ζηελ Ειιάδα 

κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε ηζηνξηθνύο, γεσκνξθνινγηθνύο, νηθνλνκηθνύο θαη 

πνιηηηθνύο: 

Οη ηζηνξηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη κε ηε κεηαπνιεκηθή δηαίξεζε ηεο Επξώπεο. Από ηε 

δεκηνπξγία ειιεληθνύ ηνπ θξάηνπο, ην ζηαζεξό ζεκείν αλαθνξάο ήηαλ πάληα ην 

λόηην ηκήκα ηεο ρώξαο. Οη δηαθνξεηηθέο ρξνληθά ζπλζήθεο εθθίλεζεο ησλ δηαθόξσλ 

αζηηθώλ θέληξσλ επλόεζαλ ηελ Αζήλα. Οη πξόζθπγεο από ηελ Μηθξά Αζία 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα, απμάλνληαο ηνλ πιεζπζκό ηεο. Η νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κεηά ηνλ πόιεκν βξήθε ηελ Αζήλα κε έρεη ήδε κηα έληνλε δπλακηθή πνπ 

δελ ππήξρε ζε θακηά άιιε πόιε ηεο ρώξαο.  

Οη γεσκνξθνινγηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζβαζηκόηεηα, κε ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηα κεγέζε ησλ ηνπηθώλ αγνξώλ. Σηηο πεδηλέο θαη παξάιηεο 

πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο ζπγθεληξώζεθε πεξηζζόηεξνο πιεζπζκόο απ' όηη ζηηο νξεηλέο 

θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. Η κνξθνινγία ηεο Ειιάδαο κε ηα βνπλά ηεο θαη ηα λεζηά 

ηεο δελ επλνεί ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε.  

Οη πνιηηηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξνύ θεληξηθνύ θξάηνπο 

θαη ζηελ έιιεηςε κηαο ηζρπξήο πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο δηνίθεζεο. Οη ηνπηθέο δνκέο 

δηνίθεζεο είραλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο νπζηαζηηθήο παξέκβαζεο θαη είλαη αθόκα 

άκεζα εμαξηεκέλεο από ηνπο θεληξηθά ρνξεγνύκελνπο πόξνπο. Ο κέρξη πξόηηλνο 

θαηαθεξκαηηζκόο ζε κεγάιν αξηζκό δήκσλ, λνκώλ, πεξηθεξεηώλ δελ επέηξεπε ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε πνιηηηθώλ. Η θεληξηθή δηνίθεζε δελ άζθεζε κηα 

ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή δεκνζίσλ δαπαλώλ ππέξ ησλ ιηγόηεξν αλεπηπγκέλσλ λνκώλ. 

Οη πόξνη ησλ Κνηλνηηθώλ Πιαηζίσλ Σηήξημεο ζπρλά θαηαζπαηαιήζεθαλ ζε κηθξά θαη 

εκηηειή έξγα κε κηθξή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θνκκαηηθώλ αλαγθώλ.  

Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

ζπγθέληξσζεο, ζηελ δηάξζξσζε ησλ ηνπηθώλ νηθνλνκηώλ, ζηελ πνηόηεηα ηνπ 

αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ, ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη ζηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο επλννύλ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηα νπνία 

πξνζειθύνπλ πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο θη επνκέλσο αλαπηύζζνληαη πην γξήγνξα 

από ηα άιια. Η παξαγσγηθή δηάξζξσζε θαη ε πνηόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά θπξίσο ζε πεξηθέξεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξό δεπηεξνγελή ηνκέα, 
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επηρεηξήζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ, ζεκαληηθνύο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο, κε 

απνηέιεζκα νη πεξηθέξεηο απηέο λα αλαπηύζζνληαη ηαρύηεξα από ηηο ππόινηπεο. 

Επηπιένλ, νη νηθνλνκηθνί θύθινη έρεη δηαπηζησζεί όηη ζε πεξηόδνπο αλάπηπμεο, 

ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηηο αληζόηεηεο, ελώ ζε πεξηόδνπο ύθεζεο ηηο κεηώλνπλ. Οη ήδε 

αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο έρνπλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο 

ζπγθπξίεο ελόο επλντθνύ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο απ' όηη νη ιηγόηεξν 

αλεπηπγκέλεο(Πεηξάθνο-Χπράξεο,2004). 
 

3. Οη επηπηώζεηο ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ 

Η δηαηήξεζε ή αύμεζε ησλ αληζνηήησλ έρεη κηα ζεηξά από αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, 

όπσο ε αύμεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, ε ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο, ηα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα, ε αύμεζε ηνπ θόζηνπο ηεο γεο, κε απώηεξν 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο νηθνλνκίαο. 

Γηα ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ηζνδπλακεί κε κηα αδπλακία αληαγσληζκνύ κε ην παξαγσγηθό δπλακηθό ησλ κεγάισλ 

αζηηθώλ θέληξσλ ζηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Αλ 

απηέο νη πεξηθέξεηεο ράζνπλ ηε κάρε ηεο ζύγθιηζεο, απηό ζα έρεη ζπλέπεηεο θαη ζην 

κεηξνπνιηηηθό θέληξν ηεο ρώξα αθνύ ζα ζπζζσξεπηνύλ εθεί νκάδεο πιεζπζκνύ πνπ 

ζα αλαδεηήζνπλ κηα θαιύηεξε ηύρε. Αλ νη πεξηθέξεηεο θεξδίζνπλ ηε κάρε ηεο 

ζύγθιηζεο, ην κεηξνπνιηηηθό θέληξν ζα απνζπκπηεζηεί από απηέο ηηο πιεζπζκηαθέο 

πηέζεηο πνπ ζα ππνρσξήζνπλ, κε ζεηηθέο επηπηώζεηο ζην πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό θαη 

ζην θόζηνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ από απηήλ ηελ 

ππνρώξεζε.   

 

4. Αλαγθαηόηεηα άζθεζεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο 

Οη βαζηθνί ζηόρνη ηεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

αλαπηπμηαθώλ δπλαηνηήησλ ησλ πόιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο θαη ε 

κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ. 

Η Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή ή απιά όπσο έρεη επηθξαηήζεη, ε 

Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, απνηειεί βαζηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ ζύγρξνλσλ 

θξαηώλ. Σπγθεθξηκέλα, κεηά ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο πεξηόδνπ 1929-33, 

αιιά θπξίσο κεηά ηνπο δύν παγθόζκηνπο πνιέκνπο, ε ρσξηθή έθθξαζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ απνηέιεζε αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηόζν ησλ 

ζεσξεηηθώλ αλαδεηήζεσλ, όζν θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πνιηηηθώλ ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ρσξώλ ηνπ θόζκνπ. Έηζη, αξρίδεη λα ζηνηρεηνζεηείηαη ζηαδηαθά έλα λέν πεδίν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηζηήκεο, ε Οηθνλνκηθή ηνπ Φώξνπ, πνπ ζπλνδεύεηαη θαη από ηνλ 

εθαξκνζκέλν ηεο θιάδν, ηελ Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή (Κόλζνιαο, 1997). 

Η άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαζίζηαηαη αλαγθαία από ηελ ύπαξμε άληζσλ 

θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ επθαηξηώλ κε ηηο νπνίεο εθδειώλνληαη νη πεξηθεξεηαθέο 

αληζόηεηεο κεηαμύ πεξηνρώλ κηα ρώξαο. Οη ιόγνη πνπ ππαγνξεύνπλ ηελ παξέκβαζε 

ηεο νξγαλσκέλεο πνιηηείαο δελ ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηηο αλζξσπηζηηθέο επαηζζεζίεο 

ησλ αζθνύλησλ ηελ πνιηηηθή αιιά από ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηνύλ ζπλζήθεο 

ζηαζεξόηεηαο θαη αλάπηπμεο ζην θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν. Η άζθεζε 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ππαγνξεύεηαη, κεηαμύ άιισλ, από ηα εμήο επηρεηξήκαηα: 

 

 Αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο ρώξαο   

Σηηο πεξηθέξεηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο 

ππεξβάιινπζα δήηεζεο ζηηο αγνξέο γεο θαη εξγαζίαο, ε νπνία απμάλεη ην θόζηνο 

εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο θαη ηξνθνδνηεί ηνλ πιεζσξηζκό, ελώ ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ 
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εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ, νη παξαγσγηθνί πόξνη, 

παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα κελ αμηνπνηεί πιήξσο ηηο 

παξαγσγηθέο ηηο ηθαλόηεηεο θαη δελ απνθηά ην κέγηζην επίπεδν επεκεξίαο. 

 

 Τςεινί ξπζκνί νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

Σε νηθνλνκίεο κε έληνλεο πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο ζηα πνζνζηά αλεξγίαο, ε 

αλάπηπμε αλαθόπηεηαη γξήγνξα από πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηηο 

πεξηνρέο ρακειήο αλεξγίαο θαη δηαρένληαη ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Αληίζεηα ζε 

νηθνλνκίεο κε πην ηζόξξνπε θαηαλνκή ηνπ βαζκνύ απαζρόιεζεο ησλ παξαγσγηθώλ 

πόξσλ, νη πεξίνδνη αλάθακςεο δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν θαη επηηξέπνπλ πςειόηεξνπο 

ξπζκνύο κεγέζπλζεο ηνπ πξντόληνο, θαζώο ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο 

πεξηζώξηα επέθηαζεο ηεο δήηεζεο ρσξίο αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. 

 

 Απνθπγή θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ θαη εληάζεσλ  

Μεγάιεο δηαθνξέο ζηα επίπεδα δηαβίσζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πεξηθεξεηώλ ηεο 

ίδηαο ρώξαο δεκηνπξγνύλ έληνλεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, πνπ ππξνδνηνύλ ζπρλά 

ηνπηθηζηηθνύ ραξαθηήξα αληηπαξαζέζεηο κε πνιηηηθό θαη θνηλσληθό θόζηνο γηα ην 

ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 

 

 Κνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη κεραληζκόο ηεο αγνξάο  

Οη έληνλεο αληζόηεηεο ζηα επίπεδα αλάπηπμεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ κηαο 

ρώξαο, απνηεινύλ κηα πξόθιεζε γηα ην επίπεδν πνιηηηζκνύ καο, όπνπ ε ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραληζκνύ ηεο αγνξάο δελ κπνξεί λα ηηο δηνξζώζεη. Ο κεραληζκόο απηόο, ν 

νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο όηη: α) νη κηζζνί ζα πηεζηνύλ  πξνο ηα θάησ ζε 

πεξηνρέο πςειήο αλεξγίαο, β) ην εξγαηηθό δπλακηθό ζα κεηαλαζηεύζεη  ζε πεξηνρέο 

κε πςειέο ακνηβέο θαη γ) νη επηρεηξήζεηο ζα κεηεγθαηαζηαζνύλ  ζε πεξηνρέο κε 

ρακειό θόζηνο εξγαζίαο, πηζαλόλ  λα εμαιείςεη ηηο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ακνηβώλ 

θαη αλεξγίαο. Επεηδή όκσο ε αδηαηξεηόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ αιιά θαη ην 

θόζηνο κεηεγθαηάζηαζεο θαη κεηαθνξάο, θαζηζηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ 

ηεο αγνξάο κάιινλ αλέθηθηε. 

 

5. Δξγαιεία απνηειεζκαηηθήο κείσζεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ 

Ο ζπλδπαζκόο ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ  θαη νη αλαινγία απηώλ δελ 

ππόθεηληαη ζε θαλόλεο, αιιά εμαξηώληαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο 

πεξηθέξεηαο. Μεηά από ζσζηή δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ θαηαλόεζε ησλ 

θηλδύλσλ θαη ησλ επθαηξηώλ, κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε δπλαηόηεηα ησλ παξαθάησ 

εξγαιείσλ, ηθαλώλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

αληζνηήησλ. 

α) Γεκόζηεο δαπάλεο   

Πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ Υπεξεζηώλ, ηηο 

δαπάλεο αγνξάο θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ θαη ηηο δαπάλεο εθηέιεζεο δεκνζίσλ 

έξγσλ. Η εθηέιεζε έξγσλ δεκηνπξγεί επίζεο εηζόδεκα θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

βειηηώλεη ηελ ππνδνκή ηεο πεξηθέξεηαο. 

β)Έξγα ππνδνκήο  

Τν θξάηνο θάλεη επελδύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο παξαγσγηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη αζηηθνύ ραξαθηήξα. Τέηνηεο ππνδνκέο πεξηιακβάλνπλ δίθηπα 
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κεηαθνξώλ (δξόκνη, ζηδεξόδξνκνη, αεξνδξόκηα, ιηκάληα), ππνδνκέο εθπαίδεπζεο, 

πγείαο, αζιεηηζκνύ, πνιηηηζκνύ, δίθηπα ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.α. 

γ) Αλαπηπμηαθά θίλεηξα 

Μέζσ αλαπηπμηαθώλ λόκσλ επηδηώθεηαη ε θαηεύζπλζε ησλ επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ 

πξνο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ αξρηθνύ 

θόζηνπο ηεο επέλδπζεο ζε επηιεγκέλεο πεξηθέξεηεο θαη ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ. 

-Επηδνηήζεηο  

Οη επηδνηήζεηο θόζηνπο ή ηηκώλ ζε επηρεηξήζεηο απνηεινύλ κέζα ηόλσζεο ησλ 

επελδύζεσλ ζε πξνβιεκαηηθέο πεξηθέξεηεο.  

-Φνξνινγηθά θίλεηξα  

Τα πην ζεκαληηθά θνξνινγηθά θίλεηξα απνηεινύλ ε πεξηθεξεηαθή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ, νη απμεκέλεο απνζβέζεηο, θ.ιπ.  

- Πηζησηηθά θίλεηξα  

Γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ δύλεηαη ε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο δαλείσλ κε 

επλντθόηεξνπο όξνπο.  

δ) Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθόηεηαο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ 

Οη πνιηηηθέο απηέο επηδηώθνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα εκπόδηα ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ 

ζπληειεζηώλ παξαγσγήο θαη απνζθνπνύλ ζηελ θαιύηεξε πιεξνθόξεζε γηα επθαηξίεο 

απαζρόιεζεο ζε πεξηνρέο κε επάξθεηα θεθαιαίνπ θαη θαιύηεξε πιεξνθόξεζε γηα 

επθαηξίεο επελδύζεσλ ζε πεξηνρέο κε επάξθεηα εξγαζίαο.  

ε) Δλίζρπζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ  

Η εμάξηεζε ησλ πξννπηηθώλ αλάπηπμεο από ηηο δπλαηόηεηεο θαη ην κέιινλ ησλ 

ΜΜΕ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε, θαζώο ζηελ Ειιάδα νη κηθξνύ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

ππεξβαίλνπλ ην 90%. Σπλεπώο ε αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηώλ κε κεγάιν αξηζκό ΜΜΕ 

εμαξηάηαη από ηε δπλαηόηεηα ησλ ΜΜΕ   λα επηβηώζνπλ ζηνλ αληαγσληζκό. 

ζη) Θεζκηθά κέηξα  

Η απνθέληξσζε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ κεηώλεη ηε ζπκθόξεζε ησλ κεγάισλ 

αζηηθώλ θέληξσλ θαη πξνθαιεί εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο ζηηο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο 

κεηαθέξνληαη, ελώ ε εγθαηάζηαζε επηζηεκνληθώλ ηδξπκάησλ ζε ιηγόηεξν επλνεκέλεο 

πεξηθέξεηεο ζπκβάιεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο θαη 

εθζπγρξνλίδεη ην παξαγσγηθό ηεο δπλακηθό κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ θαη 

δεκνζίσλ θνξέσλ. 

δ) Έιεγρνη θαη αληηθίλεηξα  

Η ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηηο επηρεηξήζεηο επηηξέπεη ηελ παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο ζηε δηαδηθαζία ρσξνζέηεζεο. 

 

6. Σα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ησλ θνηλνηηθώλ πιαηζίσλ ζηήξημεο ηεο Διιάδαο 

Μεηά ηελ έληαμε ηεο Ειιάδαο ζηελ ΕΟΚ, ε ειιεληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή πέξαζε 

από κηα πεξίνδν πξνζαξκνγήο ζην ζύζηεκα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Κνηλόηεηαο, ε 

νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ην 1988, κε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθώλ 

Πιαηζίσλ Σηήξημεο (ΚΠΣ). Απηά απνηεινύληαη από δύν ζθέιε, ην εζληθό θαη ην 

πεξηθεξεηαθό. Σην πξώην αλήθνπλ ηα Τνκεαθά  Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ζην 

Δεύηεξν αλήθνπλ ηα Πεξηθεξεηαθά Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Τα ηειεπηαία 

ζπλδένληαη κε έλα εηδηθό ηξόπν κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, πνπ πξνζδηνξίδνπλ 
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κε κεγαιύηεξε ζαθήλεηα ηελ πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή θαη πξνζαξκόδνληαη 

θαιύηεξα ζηηο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. 

 Επηπιένλ, πξνζθέξνπλ ην θαηάιιειν πιαίζην εμεηδίθεπζεο θαη αμηνιόγεζεο 

ησλ ηνκεαθώλ πνιηηηθώλ. Παξόηη ηα πξνγξάκκαηα απηά ρξεκαηνδνηνύλ ζπλήζσο 

έξγα κηθξήο θιίκαθαο, έρνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

παξάγνπλ ζεκαληηθή ηνπηθή πξνζηηζέκελε αμία (Παπαδαζθαιόπνπινο, 2000). 

 Ο άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ηα ΠΕΠ. Η 

δηαρείξηζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΠΣ ζηαδηαθά πέξαζε ζηηο 

πεξηθέξεηεο. Η ζρεηηθή βαξύηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ ζην ζύλνιν ησλ ΚΠΣ 

απνθαιύπηεη θαη ην βαζκό δηνηθεηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο απνθέληξσζεο ζηελ 

Ειιάδα.  

 
Επηρεηξώληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, παξαηεξνύκε όηη ε έληαμε ηεο ρώξαο καο ζηελ 

Επξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα (Ε.Ο.Κ.) ζπλνδεύεηαη από κία πξνζπάζεηα 

ζηαδηαθήο ζύλδεζεο ηεο ειιεληθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Πνιηηηθή ηεο Ε.Ο.Κ(1980-1986). Κνξύθσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απνηεινύλ ε 

ςήθηζε ηνπ Νόκνπ 1116/81, πνπ θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ε εληαηηθνπνίεζε 

ησλ παξεκβάζεσλ κε ηελ θαζηέξσζε ησλ επηδνηήζεσλ θεθαιαίνπ κε πεξηθεξεηαθή 

θιηκάθσζε, ε εθπόλεζε ηνπ πξώηνπ εηδηθνύ «Πξνγξάκκαηνο Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο 1981-1985», ε είζπξαμε ησλ πξώησλ εληζρύζεσλ από ην Επξσπατθό 

Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ πξώησλ δαλείσλ από ηελ Επξσπατθή 

Τξάπεδα Επελδύζεσλ. Αθνινπζεί ε ςήθηζε ηνπ Νόκνπ 1262/82, ν νπνίνο εληζρύεη 

ηηο απνθεληξσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε θαηάξηηζε ηνπ «Πεληαεηνύο Πξνγξάκκαηνο 

1983-1987», ζην νπνίν θαζηεξώλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ «Δεκνθξαηηθνύ 

Πξνγξακκαηηζκνύ» κέζσ ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εθαξκνγή ησλ Μεζνγεηαθώλ Οινθιεξσκέλσλ 

Πξνγξακκάησλ (ΜΟΠ), (1986-1992), ηα νπνία δξνκνινγνύλ κηα κεγάιε ζηξνθή ζην 

πιαίζην θαη ζηηο κεζόδνπο άζθεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Τα ΜΟΠ 

απνηέιεζαλ ην «πξόπιαζκα» ησλ Κνηλνηηθώλ Πιαηζίσλ Σηήξημεο (ΚΠΣ), ηξηώλ 

κέρξη ην 2006, (1989-1993, 1994-1999 θαη 2000-2006). Η ειιεληθή Πεξηθεξεηαθή 

Πνιηηηθή εληάζζεηαη πιένλ ιεηηνπξγηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο ηεο Κνηλόηεηαο. 

Από ηελ έλαξμε ηνπ πξώηνπ ΚΠΣ ην 1989 κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ ην 

2006, ε Ειιάδα απνιακβάλεη ην κέγηζην ησλ εληζρύζεσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

(ΕΕ), θαζώο εληάζζεηαη όιε ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΕΕ κε ην κέγηζην βαζκό 

πξνβιεκαηηθόηεηαο, δειαδή ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ Σηόρνπ 1 ηεο Δηαξζξσηηθήο 

Πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο (αθνύ όιεο νη πεξηθέξεηεο παξνπζίαζαλ θαη γηα ηηο ηξεηο 

πξνγξακκαηηθέο πεξηόδνπο, θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ κηθξόηεξν ηνπ 75% ηνπ κέζνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΕΠ ηεο ΕΕ) 

 

Τν έηνο 2007 απνηειεί ζεκείν ζηαζκό γηα ηελ ειιεληθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή θαη 

ηνλ Πξνγξακκαηηζκό. Η πνιπάξηζκε δηεύξπλζε ηεο ΕΕ, ζηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο, 

από 15 ζε 25 κέιε αθελόο θαη αθεηέξνπ ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο 

νξηζκέλσλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο ιόγσ ησλ επηδξάζεσλ ηεο πνιπεηνύο πξνζπάζεηαο 

κείσζεο ηνπ ράζκαηνο κε ηηο ινηπέο πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηνλ απνθιεηζκό, γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

πξνγξακκάησλ κέζσ ησλ ΚΠΣ, ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ από ηα πξνγξάκκαηα ηεο 
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κέγηζηεο Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ηνπ Σηόρνπ 1 ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 

(2007-13). 

Σηε λέα απηή πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δξνκνινγνύληαη επίζεο ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο άζθεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο ηεο ΕΕ θαη θαη' επέθηαζε ησλ ρσξώλ - κειώλ ηεο. Η πξνζπάζεηα γελλαίαο 

κεηαξξύζκηζεο ηεο Κνηλνηηθήο Δηαξζξσηηθήο Πνιηηηθήο αληηθαηνπηξίδεηαη 

πξσηαξρηθά ζηνπο λένπο ζηόρνπο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηηο εληζρπόκελεο δξάζεηο θαη 

ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαζηεξσκέλνπ πιένλ όξνπ ησλ Κνηλνηηθώλ Πιαηζίσλ 

Σηήξημεο (ΚΠΣ) από ην λέν όξν Εζληθά Σηξαηεγηθά Πιαίζηα Αλαθνξάο (ΕΣΠΑ), 

παξάιιεια κε ηε δηαδνρή ηνπ ζρεηηθά λεώηεξνπ όξνπ ησλ Σρεδίσλ Αλάπηπμεο (ΣΑ) 

από ηα Εζληθά Σηξαηεγηθά Σρέδηα Αλάπηπμεο (ΕΣΣΑ), (Ληαξγθόβαο- Παπαγεσξγίνπ, 

2017). 

 

Τν ΕΣΠΑ 2014-2020 απνηειεί ην βαζηθό ζηξαηεγηθό ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο κε ηε  ζπλδξνκή ζεκαληηθώλ πόξσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα 

Επξσπατθά Δηαξζξσηηθά θαη Επελδπηηθά Τακεία (ΕΔΕΤ) ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΕΣΠΑ επηδηώθεηαη ε αληηκεηώπηζε ησλ δηαξζξσηηθώλ 

αδπλακηώλ ηεο ρώξαο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ, νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ, πνπ απηή δεκηνύξγεζε. Επίζεο, 

ην ΕΣΠΑ 2014-2020 θαιείηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθώλ ζηόρσλ 

έλαληη ηεο Σηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020». Σηόρνο ηεο Σηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020» 

είλαη ε πξναγσγή κηαο αλάπηπμεο: 

 έμππλεο, κε απνηειεζκαηηθόηεξεο επελδύζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα 

θαη ηελ θαηλνηνκία, 

 βηώζηκεο, ράξε ζηελ απνθαζηζηηθή κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ 

εθπνκπώλ άλζξαθα, θαη 

 ρσξίο απνθιεηζκνύο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ζηε κείσζε ηεο θηώρεηαο. 

 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Τν πξόβιεκα ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ απαζρνιεί ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε 

γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. Παξαηαύηα, δελ έρεη θαηαθέξεη λα δώζεη κηα θαζνιηθά 

απνδεθηή ζεσξία γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο. Η κέηξεζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ 

Ειιάδα κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ ησλ λνκώλ, νδεγεί ζε ζνβαξέο 

ππνεθηηκήζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ πξνβιήκαηνο ιόγσ ησλ ηδηνκνξθηώλ πνπ 

παξνπζηάδεη ε ρξνληθή ηνπ θαηαλνκή. Η εθηίκεζε ελόο ζύλζεηνπ δείθηε επεκεξίαο 

θαη αλάπηπμεο δείρλεη ζαθώο έλα πςειόηεξν επίπεδν αληζνηήησλ ζηε ρώξα καο, ην 

νπνίν δηαρξνληθά δηαηεξείηαη ζηαζεξό. 

Τέινο γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο απαηηείηαη ε 

επηινγή ησλ θαηαιιειόηεξσλ κέζσλ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηθέξεηαο, ηα πξνβιήκαηα, ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο επθαηξίεο. Οη  πόξνη πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηελ άζθεζε αλαπηπμηαθώλ πνιηηηθώλ  είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη ηα 

ζνβαξά δηιήκκαηα ζα πξέπεη λα απαληεζνύλ κε ηελ αλαδήηεζε θαη ζύλζεζε 

γλώζεσλ πνπ πξνζθέξεη ε ζεσξία, ησλ πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ ηεο θάζε 

πεξηθέξεηαο θαη ησλ ζηόρσλ θαη νξακάησλ πνπ έρεη ε θνηλσλία γηα ην κέιινλ ηεο. 
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