Γεωγπαθική ζςγκένηπωζη
πληθςζμού και δπαζηηπιοηήηων
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Γεωγπαθική ζςγκένηπωζη ηηρ
οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ
Έλα παξάδεηγκα: Ειιάδα
Δηαπηζηώζεηο
Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε
ηνπ πιεζπζκνύ 45% ζηελ
πξώηε νκάδα 8 πόιεσλ
πγθέληξσζε βηνκεραλίαο,
65%,
Παξαγσγήο θαηνηθηώλ 70%
πγθέληξσζε εκπνξίνπ 65%
πγθέληξσζε ππεξεζηώλ
80%
πγθέληξσζε κηζζσηήο
εξγαζίαο 67%

Πνιιέο ζπλδπαδόκελεο
πξαθηηθέο νδεγνύλ ζηελ
άληζε γεσγξαθηθή θαηαλνκή
πιεζπζκνύ θαη
δξαζηεξηνηήησλ
Πξαθηηθέο
Καηνίθσλ ησλ πόιεσλ /
ππαίζξνπ
Επηρεηξεκαηηώλ
Ιδηνθηεηώλ γεο
Δεκόζηαο δηνίθεζεο,
πνιενδνκίαο
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Γεωγπαθική ζςγκένηπωζη 2006
Figure 5: Regional distribution of innovation factors and activities
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Γιαηί αςηή η ανιζοκαηανομή?
Αίηηα
Οηθνλνκηθά: βειηίσζε εηζνδήκαηνο, αλαδήηεζε
εξγαζίαο, εγγύηεηα εξγαζίαο-θαηνηθίαο
Πνιηηηθά: αζθάιεηα, ζηαζεξόηεηα, πξνζηαζία
Ιδενινγηθά: αληηιήςεηο, ηξόπνο δσήο,
ζπκπεξηθνξέο θαηαλαισηώλ
Σξεηο νπηηθέο: (1) δεκηνπξγία ηνπηθώλ
παξαγσγηθώλ ζπζηεκάησλ, (2) εμσηεξηθέο
νηθνλνκίεο, (3) βειηίσζε ζπλζεθώλ ζπζζώξεπζεο
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ΕΙΡΟΕ

Α. Αζηικοποίηζη και
ζςγκπόηηζη
ηοπικών
παπαγωγικών
ζςζηημάηων (ΤΠΣ)

 ππώηερ
ύλερ
 πποϊόνηα
 επενδύζειρ
και ξένερ
επενδύζειρ
 πληθςζμό
ρ και
επγαζία

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ
(CLUSTERS)

 επισειπήζειρ, κλάδοι
 οπγανιζμοί έπεςναρ
 επισειπημαηικέρ
ςπηπεζίερ
 αγοπά επγαζίαρ
 ςποδομέρ
 αλςζίδερ παπαγωγήρ
και ηοπικά δίκηςα
ζςνεπγαζίαρ

ΕΚΡΟΕ

 πποϊόνηα
 αγοπέρ και
ανηαγωνιζμόρ
 επενδύζειρ
 πληθςζμόρ
και επγαζία

ΤΣΗΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

 Εξωηεπικέρ οικονομίερ κλίμακαρ και
ζηόσος (οθέλη ζηο κόζηορ
παπαγωγήρ, ζηο κόζηορ
μεηαβιβάζεων, ζηο κόζηορ
κςκλοθοπίαρ, ζηην παπαγωγικόηηηα)
 Ανηαγωνιζηικά πλεονεκηήμαηα (από
ηην εξειδίκεςζη, ηην ηοπική
ζςνεπγαζία)

Μέγεθορ ΤΠΣ –
Κλάδοι παπαγωγήρ
και ζήηηζη

ύζηημα διοίκηζηρ



 Επισειπημαηικέρ ζηπαηηγικέρ ζηο πποϊόν, ζηην παπαγωγή, ζηιρ
διεπισειπηζιακέρ ζσέζειρ, ζηην απαζσόληζη
 Δημόζιερ πολιηικέρ ηοπικήρ ανάπηςξηρ, κινήηπων, σωποηαξίαρ,
πολεοδομίαρ, ανάπηςξηρ ςποδομών, πεπιβάλλονηορ
 Ππωηοβοςλίερ για ηην ανάπηςξη
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Β. Αζηικοποίηζη και Οικονομίερ
Ση θηλεί ηελ αζηηθνπνίεζε?
Γηαηί επηρεηξήζεηο & λνηθνθπξηά ζπγθεληξώλνληαη ζηηο πόιεηο?
Γηαηί ηζρύεη ν rank-size rule έλαληη ηζνθαηαλνκήο?

Οηθνλνκίεο ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο:
Οηθνλνκίεο αζηηθνπνίεζεο
Οηθνλνκίεο ρσξνζέηεζεο
Οηθνλνκίεο εζσηεξηθέο / εμσηεξηθέο
Οηθνλνκίεο θιίκαθαο / ζηόρνπ
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Οικονομίερ αζηικοποίηζηρ
Πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ από ηε
ρσξνζέηεζε κηαο
επηρείξεζεο ζε κηα
πόιε.
Οη νηθνλνκίεο
αζηηθνπνίεζεο είλαη
εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο θαη ζηόρνπ

(1) Μνίξαζκα ηνπ θόζηνπο κε
άιιεο επηρεηξήζεηο ησλ
δεκνζίσλ αζηηθώλ
ππεξεζηώλ (ύδξεπζε,
θαζαξηζκόο, θ.α.)
(2) Μείσζε ηνπ θόζηνπο
κεηαθνξάο ιόγσ
γεσγξαθηθήο
ζπγθέληξσζεο ηεο
παξαγσγήο
(3) Μείσζε ηνπ θόζηνπο
επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο
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Οικονομίερ σωποθέηηζηρ
Σύπνο νηθνλνκηώλ
αζηηθνπνίεζεο πνπ
πξνθύπηεη ζε
ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο πνπ
αλήθνπλ έλα θιάδν ή ζε
κία πεξηνρή.

Οη νηθνλνκίεο
ρσξνζέηεζεο είλαη
εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο θαη ζηόρνπ

Οη νηθνλνκίεο
ρσξνζέηεζεο
ζρεηίδνληαη κε ηε
δεκηνπξγία θαη
ιεηηνπξγία ηνπηθώλ
παξαγσγηθώλ
ζπζηεκάησλ
(clusters)
Κάζεηα / Οξηδόληηα ΣΠ
Κάζεηα θαη νξηδόληηα
clusters
10

Τςπολογία οικονομιών αζηικοποίηζηρ
ΣΤΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

Οηθνλνκίεο
εζσηεξηθέο

Οηθνλνκίεο
εμσηεξηθέο

Οηθνλνκίεο
θιίκαθαο

ΕΩΣΕΡΙΚΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕ
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕ
ΚΛΙΜΑΚΑ

Οηθνλνκίεο
ζηόρνπ

ΕΩΣΕΡΙΚΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕ
ΣΟΥΟΤ

ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕ
ΣΟΥΟΤ
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Οικονομίερ εζωηεπικέρ – εξωηεπικέρ
(μέγεθορ επισείπηζηρ, κλάδος)
Πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ
επηρείξεζε θαη ηε
ζπλεξγαζία εληόο ή
εθηόο απηήο.
Εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο
νηθνλνκίεο θόζηνπο,
ηηκώλ, αληαγσληζκνύ

Εζσηεξηθέο Οηθνλνκίεο
πξνθύπηνπλ από ην
εζσηεξηθό πεξηβάιινλ
ηεο επηρείξεζεο
(κέγεζνο, εμεηδίθεπζε,
overheads)
Εμσηεξηθέο Οηθνλνκίεο
πξνθύπηνπλ από ην
εμσηεξηθό πεξηβάιινλ
ηεο επηρείξεζεο (ηηκέο
εηζξνώλ, ηερλνινγηθή
βειηίσζε, θνηλέο
ππεξεζίεο)
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Οικονομίερ κλίμακαρ – ζηόσος
(ηπόπορ παπαγωγήρ)
Οηθνλνκίεο θιίκαθαο.
Πιενλεθηήκαηα θόζηνπο
πνπ πξνθύπηνπλ από ηε
ζπγθέληξσζε θαη
ηππνπνίεζε ηεο
παξαγσγήο ζε κεγάιεο
κνλάδεο.
Σηκέο πξώηεο ύιεο,
ηηκέο components,
ηππνπνηεκέλε εξγαζία

Οηθνλνκίεο ζηόρνπ.
Πιενλεθηήκαηα από ηελ
παξαγσγή πνιιώλ
δηαθνξεηηθώλ
πξντόλησλ
Κνηλή έξεπλα, θνηλέο
πιαηθόξκεο
παξαγσγήο, πνιιά
δηαθνξεηηθά πξντόληα
ζηελ αγνξά
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Ε.Δ
(Χα)
Χ - Ε ...... Π ....... Ε' - Χ'
Μ.Π
(Χβ)
+ (Χγ)

Γ. Βεληίωζη
ηων ζςνθηκών
ζςζζώπεςζηρ
ηος κεθαλαίος

Χ1 - Ε1 ....Π1....Ε1' - Χ1'
Χ2 - Ε2 ....Π2....Ε2' - Χ2'
.................................................
Χν - Εν ....Πν....Εν' - Χν'
Χ, X' = σπήμα,
Ε, E' = Εμπόπεςμα,
Ε.Δ. = Επγαηική δύναμη,
Μ.Π. = Μέζα παπαγωγήρ,
Π = Παπαγωγή
Χα, Χβ, Χγ = Διανομή ηηρ αξίαρ X'
Χ1, Χ2, Χν = Επιμέποςρ κύκλοι ζςζζώπεςζηρ
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Σσέζειρ ζςζζώπεςζηρ
Μιζθωηή ζσέζη: Αγοπά επγαηικήρ δύναμηρ (Υ-Ε.Δ) ζε ηιμή (Υα) σαμηλόηεπη από ηην πποζηιθέμενη
αξία πος παπάγει (Υα+Υγ).
Εμποπεςμαηική ζσέζη: Οι κάηοσοι κεθαλαίος (Υ) οπγανώνοςν ηη διαδικαζία ζςζζώπεςζηρ (ΥΕ...Π...Ε'-Υ') και πποζθέποςν εμποπεύμαηα (Ε') ζηην αγοπά.
Σσέζειρ ζςνεπγαζίαρ: Ο κύκλορ ηηρ ζςζζώπεςζηρ ζηηπίζεηαι ζηην οπιζόνηια και κάθεηη ζςνεπγαζία
ηων θοπέων ηων επενδύζεων (Υ1, Υ2, Υν), ηηρ παπαγωγήρ (Π1, Π2, Πν) και ηων εμποπεςμάηων (Ε1,
Ε2, Εν).
Σσέζειρ ανηαγωνιζμού επενδύζεων: Οι κάηοσοι κεθαλαίος (Υ) επιλέγοςν ηοςρ ηομείρ επένδςζηρ (X1,
Υ2, Υν) ανάλογα με ηην απόδοζη και ηιρ πποζδοκίερ κέπδοςρ.
Σσέζειρ εμποπικού ανηαγωνιζμού: Σα εμποπεύμαηα Ε1', E2', ...,Eν' ανηαγωνίζονηαι ζηην αγοπά για ηην
ππαγμαηοποίηζη ηηρ αξίαρ πος εμπεπιέσοςν.
Ανηαγωνιζμοί διανομήρ ηηρ αξίαρ (X'):
 Διανομή ζε μιζθό (Υα) και ςπεπαξία (Υγ).
 Διανομή ηος μιζθού (Υα) ζηιρ καηηγοπίερ ηων επγαζομένων, ηηρ ςπεπαξίαρ (Υγ) ζηιρ καηηγοπίερ
ηος κεθάλαιος.
 Αναδιανομή: ένα ημήμα ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ (Υα+Υγ) αποδίδεηαι ζηο κπάηορ και
αναδιανέμεηαι.
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Αζηικοποίηζη και ζςζζώπεςζη
Μείσζε θόζηνπο αλαπαξαγσγήο ΕΔ
Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο, άξα δηαθνξάο X’X’: Μεγαιύηεξε πξνζηηζέκελε αμία
Μείσζε ρξόλνπ νινθιήξσζεο ελόο θύθινπ ΥΥ’: πεξηζζόηεξνη εηήζηνη θύθινη
Μείσζε δαπάλεο κεηαβηβάζεσλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ Υ-Υ’
Μείσζε δαπάλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Υ1, Υ2,
… Υλ
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