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1. Αντί Εισαγωγής 

Η ανάπτυξη των περιφερειών στην χώρα µας και η 
ενσωµάτωση στον παραγωγικό και κοινωνικό τους ιστό, της 
νέας τεχνολογίας, της γνώσης, της καινοτοµίας και της 
πληροφορίας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 
αναβάθµιση του αναπτυξιακού τους ρόλου και την συµβολή 
τους, εκτός των άλλων, στην αύξηση της απασχόλησης, στην 
επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και της συµµετρικής 
ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Ειδικότερα αναφορικά µε την περιφερειακή ανάπτυξη και 
σύγκλιση η στρατηγική µας επικεντρώνεται στην µείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων, οι οποίες αναφέρονται, τόσο στο 
χάσµα που παρατηρείται µεταξύ πλουσίων και φτωχών και 
λιγότερο εύπορων χωρών της Ευρώπης, όσο και τις διαφορές 
που παρατηρούνται µεταξύ περιφερειών, στο εσωτερικό της 
ίδιας χώρας. 

Η ΓΣΕΕ εδώ και τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο της εναλλακτικής 
πρότασης που διατυπώνει για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της 
χώρας έχει αποκτήσει σηµαντική γνώση από τις οικονοµικές 
και κοινωνικές αναλύσεις των περιφερειών στην Ελλάδα που 
πραγµατοποιεί το Ινστιτούτο µας, σε συνεργασία µε οµάδα 
εργασίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την 
διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιφερειών 
και των νοµών της χώρας µας. 

Η εκπόνηση των προαναφερόµενων περιφερειακών µελετών 
αναδεικνύει την  αναγκαιότητα ενός ολοκληρωµένου σχεδίου 
περιφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το 
οποίο θα αποτελέσει αντικείµενο ενός οργανωµένου και σωστά 
προετοιµασµένου πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου. Με το 
σχέδιο αυτό θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες (βελτίωση 
των υποδοµών, ολοκλήρωση των δικτύων), προκειµένου να 
αυξάνονται οι δυνατότητες άσκησης διατοµεακών και 
διακλαδικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, µε χρονικούς 
και ποσοτικούς στόχους. 
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Πράγµατι, η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής  στην 
χώρα µας προϋποθέτει την διαµόρφωση µίας εναλλακτικής 
διάρθρωσης του παραγωγικού συστήµατος και την 
αναγκαιότητα µετάβασης του από τους τοµείς παραγωγής στα 
παραγωγικά συµπλέγµατα. Αναγκαία συνθήκη γι’ αυτή την 
µεταµόρφωση του παραγωγικού συστήµατος αποτελεί η 
ανάπτυξη κλαδικών πολιτικών και η διαµόρφωση 
ολοκληρωµένων παραγωγικών συµπλεγµάτων (π.χ. 
αγροδιατροφικές αλυσίδες, βιοµηχανο–τουριστικό σύµπλεγµα,  
αγροτοτουριστικό σύµπλεγµα, κλπ) σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Είναι προφανές ότι η διαµόρφωση και η 
άσκηση πολιτικών µεταµόρφωσης του παραγωγικού 
συστήµατος σε περιφερειακό επίπεδο, προϋποθέτει συµφωνίες 
στο επίπεδο της περιφέρειας, προκειµένου να µεγιστοποιείται 
το αποτέλεσµα από την συντονισµένη και συνδυασµένη δράση 
των οικονοµικών, των κοινωνικών και διοικητικών  φορέων, 
παράλληλα µε την διαρκή αξιολόγηση της προσπάθειας σε 
σχέση µε το ίδιο το αποτέλεσµα. 

Η ΓΣΕΕ προτάσσοντας την ανάγκη για την διαµόρφωση-
προώθηση και υποστήριξη της   περιφερειακής πολιτικής στα 
πλαίσια µιας αποκεντρωµένης αλλά  ισόρροπης και 
συµµετρικής περιφερειακής (διοικητικής-οικονοµικής και 
κοινωνικής) ανάπτυξης, προτρέπει στις σηµερινές συνθήκες να 
απαντηθούν τα εξής ερωτήµατα: ποια είναι η αναπτυξιακή 
στρατηγική για την περιφέρεια; Ποιοι είναι οι παράγοντες 
εκείνοι που εµποδίζουν ή αναστέλλουν την υλοποίηση ενός 
εφικτού αναπτυξιακού προσανατολισµού; Ποιες είναι οι 
αλλαγές πολιτικών και συµπεριφορών σε επίπεδο που θα 
οδηγήσουν στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναµικού 
της κάθε περιφέρειας; 

Τα εµπόδια που συναντά η χάραξη περιφερειακών 
στρατηγικών  στην χώρα µας οφείλονται, εκτός των άλλων, 
και στην αδυναµία των περισσοτέρων τοπικών κοινωνιών να 
επιδιώξουν, µέσω των αντιπροσωπευτικών φορέων και 
οργανώσεών τους, την διαµόρφωση αναπτυξιακής 
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στρατηγικής, την επιλογή των µέσων και εργαλείων αυτής της 
στρατηγικής και την λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σε ότι 
αφορά τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους. Η παρατήρηση 
αυτή αναδεικνύει την αναγκαιότητα αλλαγών και 
προτεραιοτήτων στην χάραξη της περιφερειακής στρατηγικής 
στη χώρα µας στις νέες συνθήκες της οικονοµικής κρίσης, της 
ύφεσης, της ανεργίας και της έντασης του ευρωπαϊκού και 
διεθνούς ανταγωνισµού.  

2. Αλλαγές και προτεραιότητες των περιφερειακών 
αναπτυξιακών πολιτικών 

Οι αλλαγές που χρειάζεται να πραγµατοποιηθούν σχετικά µε 
την προσέγγιση των αναπτυξιακών πολιτικών είναι ότι πρέπει 
να  περάσουν από την λογική της µεταφοράς πόρων στη 
λογική της προσφοράς γνώσης. Η νέα αυτή γνώση όπως και 
το συγκεκριµένο περιεχόµενο της πρέπει να προσφερθεί και να 
παραχθεί µέσω διαδικασιών που αποφασίζονται και  
λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό συλλογικά.  

Ειδικότερα, ο προβληµατισµός σχετικά µε τον προσανατολισµό 
της περιφερειακής ανάπτυξης, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 
κατευθύνσεις της οικονοµικής ανάπτυξης που είναι ή µπορούν 
να είναι πετυχηµένες αφορούν, κατά κύριο λόγο, την 
αναπροσαρµογή των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και 
κλάδων των περιφερειακών οικονοµιών στις νέες συνθήκες του 
διεθνούς ανταγωνισµού. Ενώ φαίνεται να έχει επικρατήσει 
ένας κοινός τόπος που βλέπει το µέλλον ως απαραίτητο και 
απροσδιόριστο προϊόν µιας «τεχνολογικής αναβάθµισης» της 
οικονοµίας, µια πιο προσεκτική διερεύνηση των πραγµατικών 
εξελίξεων και δυνατοτήτων οδηγεί σε συµπεράσµατα που 
αναφέρονται σε µη ορθολογικούς τρόπους ανανέωσης του 
παραγωγικού ιστού των ελληνικών περιφερειών. 

Πράγµατι είναι συνηθισµένο το φαινόµενο της περιορισµένης 
αξιοποίησης του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, τόσο από 
την ποσοτική, όσο και από την ποιοτική άποψη. Πρόκειται πολύ 
περισσότερο για φαινόµενα εποχιακής απασχόλησης, 
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συµπληρωµατικών απασχολήσεων σε ευκαιριακές 
δραστηριότητες, ή σε δραστηριότητες της παραοικονοµίας, και 
για φαινόµενα µη αξιοποίησης υπαρκτών προσόντων ή 
εµπειρίας. 

Επιπλέον, το παρατεταµένο υψηλό επίπεδο της ανεργίας στην 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επέκταση των άτυπων 
και απορυθµισµένων µορφών απασχόλησης και η ευελιξία στις 
εργασιακές σχέσεις, έχουν ανατρέψει την µέχρι το 1985 σχέση 
κεφαλαίου και εργασίας. Η ανατροπή αυτή έχει δηµιουργήσει 
συνθήκες «αφθονίας της εργασίας» και «σπανιότητας του 
κεφαλαίου», µε αποτέλεσµα στις µεν Ασιατικές χώρες να 
έχουν επιβληθεί αναχρονιστικές εργασιακές σχέσεις και 
εισοδηµατική καθίζηση του επιπέδου των µισθών, στις δε 
ευρωπαϊκές χώρες την τελευταία εικοσαετία, επιβάλλονται 
απορυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις και στα συστήµατα 
κοινωνικής προστασίας, συρρίκνωση του εισοδηµατικού 
µεριδίου της εργασίας, προσωρινότητα και ανασφάλεια της 
απασχόλησης µε την διεύρυνση της ανεργίας, των άτυπων, 
παραοικονοµικών και προσωρινών µορφών απασχόλησης σε 
βάρος της σταθερής και ασφαλούς απασχόλησης. 

Αυτές οι εξελίξεις συνιστούν κατά την γνώµη µας το νέο 
κοινωνικό πρόβληµα, το οποίο οι πολιτικές, οι εργοδοτικές και 
οι κοινωνικές δυνάµεις (κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές) 
δεν µπορεί να το παρακολουθούν και να µη το επιλύουν. Με 
δεδοµένη την ύπαρξη του νέου κοινωνικού προβλήµατος όχι 
µόνο στην χώρα µας αλλά και στις περιφέρειές της, οι 
διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού µας κινήµατος στοχεύουν 
στον µετασχηµατισµό του νέου κοινωνικού προβλήµατος 
σε νέα οικονοµική και κοινωνική πρόκληση. 

Εµείς υποστηρίζουµε ότι η αναπτυξιακή απογύµνωση των 
Περιφερειών δεν «συνιστά» κοινωνικό πρόβληµα αλλά 
οικονοµική και κοινωνική πρόκληση που οι πολιτικές 
περιφερειακής ανάπτυξης καλούνται να αντιµετωπίσουν.     
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Στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουµε, την αναγκαιότητα 
διαµόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγµατος και 
µίας νέας στόχευσης της αναπτυξιακής στρατηγικής (εθνικής, 
περιφερειακής, τοπικής), που δεν είναι άλλη από την επίτευξη 
της πραγµατικής σύγκλισης και της βελτίωσης του επιπέδου 
της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Η νέα αυτή 
αναπτυξιακή στρατηγική, εκτός των άλλων, προϋποθέτει την 
ενεργοποίηση και πλήρη αξιοποίηση των κοινωνικών και των 
παραγωγικών δυνάµεων της χώρας µας σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

Όµως, η σοβαρή υστέρηση που εµφανίζει η διαµόρφωση 
περιφερειακών στρατηγικών, ενώ υπάρχουν ορατές 
δυνατότητες ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, 
έχει σχέση µε την αποδεδειγµένη αδυναµία της εθνικής 
αναπτυξιακής πολιτικής να αξιοποιήσει τις ανθρώπινες, τις 
τεχνολογικές και κοινωνικο-οικονοµικές δυνατότητες της 
κάθε περιφέρειας. 

Από την άποψη αυτή αξίζει να αναφερθεί το κεντρικό 
συµπέρασµα έρευνας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, για τις «Τεχνολογικές 
εισροές και την εκτίµηση της Τεχνογνωσίας στην ελληνική 
οικονοµία» σύµφωνα µε το οποίο, το χαµηλό τεχνολογικό 
επίπεδο των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού για το σύνολο της 
οικονοµίας η τρίτη συνιστώσα (τεχνολογία και άϋλες 
επενδύσεις της έρευνας και ανάπτυξης, της εισαγωγής 
καινοτοµιών, της εκπαίδευσης, κλπ), αφορά το 40% της 
µεταβολής του προϊόντος και ως εκ τούτου αφορά και το 
επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων στις νέες τεχνολογικές 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων το οποίο δεν είναι υψηλό. 

Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι στις πολιτικές ανάπτυξης στην 
Ελλάδα (εθνικές και περιφερειακές) ισχυροποιήθηκε, σε 
αντίθεση µε τις κλαδικές πολιτικές, το δόγµα των 
«οριζόντιων πολιτικών» που εµφανίστηκε ως µια προσέγγιση 
που θα απελευθερώσει την επιχειρηµατική πρωτοβουλία από 
τις κρατικές πολιτικές και θα ενισχύσει την εφευρετικότητα 
των επιχειρηµατιών. Κατέληξε όµως να αποδυναµώσει όλα τα 
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εργαλεία της αναπτυξιακής πολιτικής, εµποδίζοντας την 
εξειδίκευση τους. Κατόρθωσε επίσης να συντηρήσει το 
σύστηµα των πελατειακών σχέσεων κράτους και 
επιχειρηµατιών και να συµβάλει εποµένως στην συντήρηση 
της αποτελεσµατικής λειτουργίας της κρατικής διοίκησης ως 
επίπεδο ανταγωνισµού των επιχειρηµατιών και όχι ως επίπεδο 
υλοποίησης συλλογικών στρατηγικών.  

Κατά συνέπεια, η προσέγγιση του ζητήµατος της 
περιφερειακής ανάπτυξης απαιτεί σοβαρές αλλαγές σε 
σχέση µε την ως τώρα στρατηγική και πρακτική. Δεν αρκεί για 
την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας η δηµιουργία ενός 
αυτοκινητόδροµου, ενός λιµανιού, ενός σιδηροδρόµου, µιας 
βιοµηχανικής περιοχής, ή ενός Πανεπιστηµίου ή ενός ΤΕΙ. 
Απαιτείται πριν απ΄ αυτά  η διαµόρφωση ενός νέου 
αναπτυξιακού υποδείγµατος το οποίο σε κάθε περιφέρεια της 
χώρας, οι υποδοµές, τα δίκτυα, η γνώση, η καινοτοµική και όχι 
η προνοµιακή επιχειρηµατικότητα, το ανθρώπινο δυναµικό, οι 
πόροι, κλπ. θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο σύµπλεγµα 
δραστηριοτήτων. 

Αυτή είναι η πιο σύγχρονη αντίληψη για την διαµόρφωση και 
την υλοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Όµως αποτελεί 
και το κεντρικό δίδαγµα της περιφερειακής πολιτικής στην 
χώρα µας των τελευταίων 30 ετών, αφού οι αποσπασµατικές 
παρεµβάσεις που έγιναν και οι τεράστιοι πόροι που διατέθηκαν 
για απαξιωµένες ΒΙΠΕ, για δρόµους, λιµάνια, Πανεπιστήµια 
κλπ. δεν συνέβαλαν, εκ του αποτελέσµατος, στην αναπτυξιακή 
αναζωογόνηση των περιφερειών στην χώρα µας. Είναι 
κοινότυπη η διαπίστωση σε όλους µας ότι η ελληνική 
περιφέρεια παραγωγικά και αναπτυξιακά  αποδυναµώνεται.  

Η παρατήρηση αυτή σηµαίνει ότι, η προσέγγιση του ζητήµατος 
της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτεί εποµένως σοβαρές 
αλλαγές σε σχέση µε την ως τώρα πρακτική. Πράγµατι, ενώ 
κυριαρχεί στις δηµόσιες πολιτικές η λογική του οριζόντιου 
εκσυγχρονισµού της οικονοµίας και των περιφερειών και 
αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, 
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ανεξαρτήτως των οικονοµικών κλάδων που αναπτύσσονται, 
είναι όλο και περισσότερο ορατό ότι οι θετικές επιδόσεις των 
περισσότερων οικονοµιών συνδέονται κάθε φορά µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που αφορούν τους διαθέσιµους πόρους της 
τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα το ανθρώπινο δυναµικό. Η 
επεξεργασία και η υιοθέτηση µε πολιτικούς όρους από τις 
τοπικές αρχές και αντιπροσωπευτικούς φορείς, µιας 
περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί µια 
προϋπόθεση για τον καθορισµό των µακροπρόθεσµων στόχων 
της ανάπτυξης, αλλά και των εξειδικευµένων στόχων των 
διαφόρων πολιτικών. Κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της 
δυνατότητες, µπορεί να οικοδοµήσει τα δικά της 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Χρειάζεται εποµένως  να 
πάρει µια µορφή η κοινή πολιτική βούληση σε ότι αφορά την 
αναπτυξιακή στρατηγική, αλλά χρειάζεται συγχρόνως να 
θεµελιωθούν οι κατευθύνσεις και οι επιµέρους στόχοι, όπως 
χρειάζονται να αξιολογούνται οι επιλογές και οι πολιτικές που 
επιδιώκουν να τις υλοποιήσουν, µέσω της εµπλοκής ενός 
µελετητικού φορέα της περιφέρειας. 

Για την χάραξη µιας στρατηγικής δεν αρκεί όµως να 
υιοθετηθούν κλαδικοί στόχοι και να κατανεµηθούν πόροι σε 
ενισχύσεις επιχειρήσεων, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού 
και υποδοµές. Για να περάσουν οι δραστηριότητες της 
περιφέρειας από τη στασιµότητα στην υιοθέτηση µιας νέου 
τύπου επιχειρηµατικότητας, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
να τους προσφερθούν νέες γνώσεις στους εξής τοµείς: 

ü Νέα γνώση για την υπάρχουσα κατάσταση και τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες των περιφερειών και των 
νοµών που αναδεικνύονται από αναλυτικές και όχι από 
περιγραφικές µελέτες. 

ü Νέα γνώση σχετικά µε τις δυνατότητες των αγορών και
 µε τις δυνατότητες διαµόρφωσης νέων προϊόντων και
 υπηρεσιών. 

ü Εξειδικευµένες γνώσεις για τη χρήση νέας τεχνολογίας. 
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ü Εξειδικευµένες γνώσεις για τις µεθόδους οργάνωσης των
 επιχειρήσεων και ειδικότερα την πιστοποίηση της
 ποιότητας των προϊόντων. 

ü Νέες γνώσεις του ανθρώπινου δυναµικού. 

Η προσφορά αυτών των νέων γνώσεων σε περιφερειακό 
επίπεδο πρέπει να αποτελέσει µέρος του περιφερειακού 
προγραµµατισµού, αν και µπορεί να υπάρχουν διαφορετικές 
δυνατότητες επίλυσης του προβλήµατος. Σε ότι αφορά την 
εξέλιξη των αγορών και την έρευνα γύρω από τα προϊόντα 
είναι δύσκολο να µην υπάρξουν εξειδικευµένες δοµές, από την 
στιγµή κυρίως που έχουµε να κάνουµε µε µικρές ή µεσαίες 
επιχειρήσεις που δεν µπορούν να αναλάβουν τέτοιες 
δραστηριότητες. Επίσης η προσφορά νέων γνώσεων στο 
ανθρώπινο δυναµικό αφορά τις δραστηριότητες των 
περιφερειακών υπηρεσιών απασχόλησης και εντάσσεται στο 
πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης που υλοποιούνται στην 
περιφέρεια. Οι γνώσεις που αφορούν την τεχνολογία και τις 
οργανωτικές µεθόδους, µπορεί να είναι διαθέσιµες σε φορείς 
και αναπτυξιακές δοµές της περιφέρειας. 

Αυτό σηµαίνει ότι στο πλαίσιο της περιφερειακής  
αναπτυξιακής στρατηγικής υπάρχει η ανάγκη της συνεργασίας 
µεταξύ υπηρεσιών, φορέων και ειδικών πρωτοβουλιών που 
µπορεί να εµφανιστούν σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για την 
προσπάθεια  οικοδόµησης  ενός κοινωνικού κεφαλαίου  µε 
βάση  τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τις ανάγκες των 
περιφερειακών οικονοµιών. Η οικοδόµηση µιας νέας 
συλλογικότητας σε   σχέση µε τις ανάγκες αυτές, απαιτεί πολύ 
σηµαντικές αλλαγές στους τρόπους λειτουργίας των 
υπηρεσιών και των φορέων. Χρειάζεται να περάσουν από τη 
διαχείριση µεµονωµένων αιτηµάτων επιχειρηµατιών για 
«ειδικά περιφερειακά προγράµµατα», µε φοροαπαλλαγές, 
ανυπαρξία συλλογικών συµβάσεων εργασίας, µειωµένων 
αµοιβών, µειωµένο τιµολόγια ενέργειας, κλπ. στη διαχείριση 
στόχων και πολιτικών, να ενοποιήσουν τις δαπάνες τους και να 
προγραµµατίζουν ενιαία τις  παραγωγικές τους  
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δραστηριότητες. Χρειάζεται, επίσης, στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της στρατηγικής, να 
αξιοποιούνται και οι δραστηριότητες των υπηρεσιών και 
φορέων υποστήριξης των περιφερειακών πολιτικών. 

Ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή το συνδικαλιστικό κίνηµα σε 
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διεκδικεί την 
οικοδόµηση µιας νέας περιφερειακής και θεσµικής 
συλλογικότητας, στο  πλαίσιο διαµόρφωσης και υλοποίησης 
ενός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης, µε  γνώση, συµφωνίες, 
διαφάνεια,  αποτελεσµατικότητα και σεβασµό στους θεσµούς, 
τους κανόνες και τα κοινωνικά (εργασιακά, ασφαλιστικά, 
συνδικαλιστικά, κλπ) δικαιώµατα των εργαζοµένων. 

3. Αναπτυξιακές στρατηγικές και ειδικές οικονοµικές ζώνες 
(ΕΟΖ) 

Οι επιπτώσεις κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της εισαγόµενης εκβιοµηχάνισης 
µε βιοµηχανικές πολιτικές υποκατάστασης των εισαγωγών 
οδήγησαν τις υποανάπτυκτες και αναπτυσσόµενες χώρες στην 
µετάβαση προς το µοντέλο των Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών 
(ΕΟΖ), δηλαδή περιοχών στην επικράτεια µίας συνήθως 
αναπτυσσόµενης χώρας, η οποία µε στόχο την προσέλκυση 
κυρίως εξαγωγικά προσανατολισµένων βιοµηχανιών από το 
εξωτερικό στις οποίες προσέφεραν προνοµιακό καθεστώς 
λειτουργίας και δράσης έναντι των εγχώριων επιχειρήσεων. 
Ιστορικά οι ΕΟΖ αποτελούν µετεξέλιξη των ζωνών ελεύθερης 
λειτουργίας και δράσης των πολυεθνικών κυρίως 
αµερικάνικων επιχειρήσεων στις περιοχές του Μεξικού που 
βρίσκονται κοντά στα σύνορα, τις περιβόητες maquilladoras. 
Δηµιουργούνται στα µέσα της δεκαετίας του 1960, εισάγουν 
αδασµολόγητα πρώτες ύλες και µηχανολογικό εξοπλισµό και 
εξάγουν σχεδόν όλη την παραγωγή τους στο εξωτερικό. 
Χρησιµοποιούν στην παραγωγική διαδικασία µόνο την γη και 
το φθηνό εργατικό δυναµικό του Μεξικού. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι αναπτύσσονται µε ταχύτητα µετά την επικύρωση της 
Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου Βορείου Αµερικής (NAFTA). 
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Θεωρητικά ο στόχος των χωρών που συµφωνούν στην 
δηµιουργία ΕΟΖ είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός της 
οικονοµίας τους διαµέσου των ξένων επενδύσεων, η εισαγωγή 
τεχνολογίας, καινοτοµίας και η δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Για την επίτευξη των προαναφερόµενων 
στόχων, η χώρα υποδοχής ΕΟΖ παρέχει σηµαντικές 
διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις όπως : πολύ χαµηλή ή 
µηδενική φορολόγηση, αφορολόγητες εξαγωγές προϊόντων, 
παραχώρηση δωρεάν δηµόσιας γης για εγκατάσταση 
επιχειρήσεων, δηµιουργία υποδοµών, ευνοϊκό και ευέλικτο 
εργασιακό καθεστώς, ειδικό καθεστώς ασφαλιστικών 
εισφορών, ελεύθερος επαναπατρισµός κερδών, προνοµιακό 
κανονιστικό καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων, ειδικό 
µισθολογικό καθεστώς, απαγόρευση δηµιουργίας συνδικάτου 
στις επιχειρήσεις των ΕΟΖ, κλπ. 

Σήµερα λειτουργούν περίπου 3.500 ειδικές οικονοµικές ζώνες 
σε διεθνές επίπεδο µε διαφορετικά µοντέλα όπως: Ζώνες 
ελεύθερου εµπορίου, Ελεύθερες ζώνες εξαγωγικής διαδικασίας, 
Ελεύθερες ζώνες εξαγωγών, Ελεύθερες βιοµηχανικές ζώνες, 
Ειδικές οικονοµικές ζώνες, Ειδικές επενδυτικές ζώνες και 
Maquilladoras. 

Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι η πρακτική των ΕΟΖ σε 
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Πολωνία, Ρωσία, Σκόπια, 
Ντουµπάϊ, Αρµενία, κλπ) έχει αποδείξει ότι οι επιδιωκόµενοι 
στόχοι των χωρών δεν επιτυγχάνονται και τα αποτελέσµατα 
των ΕΟΖ σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία δεν είναι 
ενθαρρυντικά. Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας παρατηρεί για την λειτουργία και δράση 
των ΕΟΖ διεθνώς την εφαρµογή ατοµικών συµβάσεων 
εργασίας και την απαγόρευση του συνδικαλίζεσθαι. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε πολυάριθµες µελέτες και εκθέσεις διεθνών 
οργανισµών (ΔΟΕ) στις περισσότερες από τις χιλιάδες ΕΟΖ 
διεθνώς επικρατεί εργασιακός µεσαίωνας, δηλαδή παραβίαση 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, υποχρεωτικές υπερωρίες, 
εργασιακή ανασφάλεια, υποβαθµισµένες συνθήκες εργασίας, 



 13 

χρήση πιεστικών πρακτικών προκειµένου να επιτευχθούν οι 
προθεσµίες και τα πλάνα της παραγωγής, κλπ.  

Στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής εµπειρίας των ΕΟΖ και των 
αρνητικών τους αποτελεσµάτων για τις χώρες ή της περιοχές 
υποδοχής τους (απορρύθµιση της εγχώριας αγοράς εργασίας, 
των εργασιακών σχέσεων, της κοινωνικής ασφάλισης, των 
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων κλπ, οικονοµική εξαθλίωση του 
εργατικού δυναµικού, περιορισµένη επίδραση των ΕΟΖ µε την 
εγχώρια και την περιφερειακή – τοπική οικονοµία, κλπ) η 
συζήτηση στην Ελλάδα ξεκίνησε πρόσφατα καθώς το θέµα 
τέθηκε από την Γαλλία και την Γερµανία, χώρες οι οποίες 
ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα (Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Αττική, Πελοπόννησος, κλπ) µε 
ευνοϊκότερο καθεστώς (φορολογικό, διαδικαστικό, δικαιακό, 
εργασιακό, µισθολογικό, ασφαλιστικό, κλπ). Ως πρότυπο τους 
θεωρούν την µοναδική χώρα (Πολωνία) της Ε.Ε.-27 όπου ήδη 
υπάρχουν ΕΟΖ µε εκτεταµένο  εύρος ευνοϊκότερου καθεστώτος 
ίδρυσης, λειτουργίας και δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

Το συνδικαλιστικό κίνηµα στην χώρα µας (κεντρικό – 
περιφερειακό) µε την γνώση και την στρατηγική του για 
ανάπτυξη – απασχόληση – αναδιανοµή του εισοδήµατος και 
κοινωνική συνοχή µε όρους ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου 
για την χώρα µας και τις ελληνικές περιφέρειες, δεν µπορεί να 
δεχθεί ως µοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης στην χώρα µας 
τον εργασιακό µεσαίωνα, την εργασιακή εξαθλίωση και την 
νεοπλασµατική παραγωγική µεταµόρφωση της. 

Αντίθετα, η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής στην χώρα 
µας, προϋποθέτει την µετάβαση του παραγωγικού συστήµατος 
και την αλλαγή του δόγµατος των «οριζόντιων πολιτικών» από 
τους τοµείς παραγωγής στα παραγωγικά συµπλέγµατα µε την 
ανάπτυξη κλαδικών πολιτικών σε περιφερειακό και τυπικό 
επίπεδο µε συµφωνίες, διαφάνεια, γνώση, 
αποτελεσµατικότητα και σεβασµό στους θεσµούς, τους 
κανόνες και τα κοινωνικά δικαιώµατα. 
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4. Οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου . 

Όπως προκύπτει από την έρευνα του ΙΝΕ σε συνεργασία µε το 
ΕΜΠ (2011), η περιφέρεια Πελοποννήσου (νοµοί Αργολίδας, 
Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, και Μεσσηνίας) είναι µία ηµι – 
ορεινή περιφέρεια µε καλλιεργήσιµες εκτάσεις περιορισµένες. 
Η πληθυσµιακή πυκνότητα της περιφέρειας είναι 38,3 κάτοικοι 
ανά Km2, γεγονός που την κατατάσσει στις αραιοκατηκοιµένες 
περιφέρειες της Ε.Ε. -27 (113 κάτοικοι ανά Km2). Κατά το 
διάστηµα 2004-2009 ο πληθυσµός της περιφέρειας µειώθηκε 
κατά 0,24%. Η περιφέρεια παράγει το 4,98% της προστιθέµενης 
αξίας της χώρας. Σύµφωνα µε την περιφερειακή κατάταξη της 
Eurostat  (Eurostat 2010) η περιφέρεια Πελοποννήσου 
εξειδικεύεται στην αγροτική παραγωγή. Η κατανοµή της 
απασχόλησης (2008) αναφέρεται στην Δηµόσια Διοίκηση, στον 
Πρωτογενή τοµέα, στις κατασκευές, στην µεταποίηση και 
ενέργεια. Η στατιστική ανεργία στην Περιφέρεια ανέρχεται σε 
13,1 % (33.963 άτοµα) και στο σύνολο της χώρας ανέρχεται σε 
16,3% (907.000 άτοµα το Β΄ τρίµηνο του 2011). Οι κλάδοι κλειδιά 
και οι δυναµικοί κλάδοι της περιφέρειας σύµφωνα µε την 
έρευνα του ΙΝΕ σε συνεργασία µε το ΕΜΠ είναι ο κλάδος 
γεωργίας, θήρας και δασοκοµίας, προϊόντα διϋλυσης 
πετρελαίου, προϊόντα ορυχείων και λατοµείων, βασικά 
µέταλλα, χηµικές πλαστικές και ελαστικές ουσίες, τρόφιµα – 
ποτά, ξυλεία και προϊόντα ξύλου, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 
αέριο και νερό. Ως δυναµικός κλάδος για την παραγωγή 
εµφανίζεται ο κλάδος της γεωργίας και ο κλάδος τροφίµων – 
ποτών. Το εύρηµα αυτό θεωρείται σηµαντικό γιατί αφενός 
αφορά δύο σηµαντικούς κλάδους της περιφέρειας και αφετέρου 
η παραπέρα διασύνδεση τους σε συνδυασµό µε την αναγκαία 
αναδιάρθρωση τους µπορεί να οδηγήσει στην δηµιουργία ενός 
γεωγραφικού και κλαδικού cluster (ολοκληρωµένο σύµπλεγµα 
δραστηριότητας ). Επιπλέον, η παραπέρα διασύνδεση τους µε 
τον κλάδο του τουρισµού επίσης «δυναµικός κλάδος» θα 
ενισχύσει την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της 
περιφέρειας. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι κλάδοι των 
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µεταφορών, του εµπορίου, των κατασκευών και της 
χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης εµφανίζονται ως 
δυναµικοί και από την άποψη αυτή µπορούν να δηµιουργηθούν 
ισχυρές  προϋποθέσεις εξωτερικότητας της µεγέθυνσης της 
περιφέρειας. Αντίστοιχα, από την συγκεκριµένη έρευνα 
αναδεικνύονται κλάδοι – κλειδιά και δυναµικοί κλάδοι για την 
απασχόληση και τους µισθούς της περιφέρειας. Σε σχέση µε τα 
επαγγέλµατα, οι µεγαλύτεροι πολλαπλασιαστές εµφανίζονται 
κυρίως σε τεχνικά επαγγέλµατα, υψηλής όµως εξειδίκευσης. 
Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση της τελικής ζήτησης κατά µία 
µονάδα στην περιφέρεια ευνοεί περισσότερο τα επαγγέλµατα 
χειρωνακτικής εργασίας και υψηλής εξειδίκευσης. Αυτό δείχνει, 
εκτός των άλλων, τη σηµασία των διασυνδέσεων του 
πρωτογενή τοµέα µε την υπόλοιπη οικονοµία της περιφέρειας. 

Έτσι, ο σχεδιασµός δηµόσιων πολιτικών αλλά και ο 
προγραµµατισµός δράσεων σε περιφερειακό – τοπικό επίπεδο, 
µεσοπρόθεσµα, διαµέσου της βελτίωσης του πλέγµατος των 
αλληλεξαρτήσεων των κλάδων κλειδιά ή των δυναµικών 
κλάδων, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της αγοράς, τη 
δυσµενή κλαδική διάρθρωση καθώς και τη διαθέσιµη 
τεχνολογία παραγωγής, µπορεί να δηµιουργήσει στην 
περιφέρεια Πελοποννήσου µία εσωτερική δυναµική βελτίωσης 
των υποδοµών και της διασύνδεσης των κλάδων ώστε η 
απόδοση των δράσεων να γίνει αποδοτικότερη οικονοµικά και 
κοινωνικά. 

5. Αντί Επιλόγου 

Η διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιφέρειας 
Πελοποννήσου και η αναγκαιότητα µεταµόρφωσης και 
τεχνολογικής αναβάθµισης του παραγωγικού της συστήµατος 
(clusters) και  η αναλυτική και επιστηµονικά τεκµηριωµένη 
προσέγγιση της έρευνας του ΙΝΕ σε συνεργασία µε το ΕΜΠ, 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι ειδικές οικονοµικές ζώνες µε 
τους στόχους και το περιεχόµενο της ίδρυσης και λειτουργίας 
τους, σύµφωνα µε την διεθνή και ευρωπαϊκή εµπειρία, θα 
συµβάλλουν στην παραγωγική και κοινωνική αποδόµηση της 
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περιφέρειας, µε ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για το βιοτικό 
επίπεδο και τις συνθήκες ζωής και εργασίας των κατοίκων της. 

Στην κατεύθυνση αυτή καλούµε όλους τους παραγωγικούς, 
επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και τα θεσµικά 
όργανα της Πολιτείας (Κεντρικά – Υπουργείο ανάπτυξης – 
Περιφερειακά και Τοπικά) να µην δώσουν την συναίνεση τους 
σε «αναπτυξιακές» πρωτοβουλίες µεσσιανικού και 
αποσαρθρωτικού χαρακτήρα χωρίς να ενηµερωθούν ex ante 
αναλυτικά και συγκεκριµένα για τα αρνητικά αποτελέσµατα 
των ΕΟΖ στην περιφερειακή – τοπική οικονοµία και κοινωνία. 
Η ελληνική οικονοµία για να κερδίσει την µάχη των 
ελλειµµάτων, του χρέους, της ανεργίας και της καθίζησης του 
βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των 
νέων και των πολιτών της γενικότερα, έχει ανάγκη από την 
σοβαρή αλλαγή του εσωτερικού ευρωπαϊκού καταµερισµού 
εργασίας µε επενδύσεις (δηµόσιες και ιδιωτικές) και µε 
αναπτυξιακές πολιτικές που θα αναβαθµίσουν την σηµερινή 
παραγωγική υποβάθµιση, θα αυξήσουν την απασχόληση και 
την παραγωγικότητα, θα βελτιώσουν µε νέους πόρους την 
σηµερινή και µελλοντική δυσµενή δηµοσιονοµική κατάσταση 
καθώς και την εισοδηµατική και κοινωνική κατάσταση των 
Ελλήνων πολιτών. Όµως αυτή η αλλαγή προσανατολισµού 
από µόνη της δεν αρκεί. Απαιτούνται επιπλέον νέες επιλογές 
ενταγµένες στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο µε χαρακτήρα και 
ρόλο µιας νέας ποιοτικής ατµοµηχανής της ανάπτυξης που 
αφορά την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία 
των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Η οικονοµική 
ανάπτυξη µε συνεχή συσσώρευση του παραγωγικού δυναµικού 
απαιτείται να εγκαταλειφθεί σε όφελος της βιωσιµότητας της 
ανάπτυξης, δηλαδή της επιβίωσης των ανθρώπινων κοινωνιών 
µε το περιβάλλον. Οτιδήποτε άλλο σήµερα και στο µεσο– 
µακρο–πρόθεσµο µέλλον αποτελεί παρελθόν,  
περιθωριοποίηση και παραγωγικό αποκλεισµό από την διεθνή 
και ευρωπαϊκή οικονοµία. Ο πολίτης του 21ου αιώνα δεν µπορεί 
να βλέπει, όπως ο πολίτης του 18ου αιώνα, όπως λέει ο Adam 
Smith, στον Πλούτο των Εθνών, το επίπεδο ευηµερίας του να 
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συναρτάται µε την καταστροφή της φύσης και την επιδείνωση 
των συνθηκών του εργασιακού και φυσικού περιβάλλοντος. 
Αυτό σηµαίνει, όπως λέει ο Τim Jackson, «Ευηµερία χωρίς 
ανάπτυξη». Στην πραγµατικότητα, όµως δεν έχει αποµείνει 
άλλος δρόµος για τον σύγχρονο άνθρωπο, παρά ο δρόµος της 
ανάπτυξης µε βελτίωση του ευρύτερου παραγωγικού, 
κοινωνικού, εργασιακού και φυσικού περιβάλλοντος.           

     

 

 
 


