Διατρονική μεταβολή:
Τάσεις Εσρωπαϊκών πόλεων
1980-2000

4 κεντρικές τάσεις στην αστικοποίηση και
διάρθρωση των πόλεων στην περίοδο 1980-2000
Ύθεζε / αληηζηξνθή ηωλ ξπζκώλ αζηηθνπνίεζεο κεηαμύ πόιεοππαίζξνπ
Απνβηνκεράληζε, κεηαβηνκεραληθέο πόιεηο
Νέεο ηερλνινγίεο θαη δηεζλνπνίεζε ηωλ πόιεωλ: πόιεηο ωο
θέληξα γλώζεο
Νέα θνηλωληθή δηαζηξωκάηωζε, Young Urban Professionals θαη
λέα θηώρεηα

1. Μεταβολή της αστικοποίησης
Σηαηηζηηθά δεδνκέλα
Δπηβξάδπλζε ηεο αζηηθνπνίεζεο
Αληηζηξνθή ξπζκώλ απαζρόιεζεο θαη ΑΔΠ ζε πόιε θαη ύπαηζξν
Δξκελεία
Απνθέληξωζε ζέζεωλ εξγαζίαο, κείωζε δπλάκεωλ άπωζεο ζηελ ύπαηζξν
Αλεξγία ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, κείωζε δπλάκεωλ έιμεο ζηηο πόιεηο
Νέα ζρέζε αζηηθνύ θαη αγξνηηθνύ ρώξνπ: κηθξόηεξεο αλάγθεο εξγαζίαο ζηηο
πόιεηο, κείωζε κεηαθηλήζεωλ, παξακνλή εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζε κηθξόηεξεο
πόιεηο θαη νηθηζκνύο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ
Δπηπηώζεηο ζηηο πόιεηο
Μείωζε δήηεζεο θαηνηθίαο ζηα κεγάια θέληξα
Κξίζε νηθνδόκεζεο
Η θαηνηθία δελ απνηειεί πιένλ ην θπξίαξρν ζέκα ηεο πνιενδνκίαο

2. Κρίση των βιομηχανικών πόλεων
Τν παξαγωγηθό ζύζηεκα ηεο καδηθήο παξαγωγήο απνδηαξζξώζεθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ
Τεο νξγάλωζεο ηεο εξγαζίαο: νξηδόληηα θαη θάζεηε θαηάηκεζε
Τεο θαηάηκεζεο ηεο αιπζίδαο παξαγωγήο: Δ&Τ, εηδηθεπκέλε, αλεηδίθεπηε εξγαζία,
ζπλαξκνιόγεζε
Τεο γεωγξαθίαο εηδηθεύζεωλ: κεηξνπόιεηο, θύξηα βηνκεραληθά θέληξα, πεξηθέξεηα
Κξίζε ηνπ θνξληηζκνύ θαη ηωλ θέληξωλ ηεο κεηαπνιεκηθήο βηνκεραλίαο
Μείωζε βηνκεραληθήο απαζρόιεζεο ζε κεγάιεο πόιεηο
Μείωζε λέωλ ηδξύζεωλ, εγθαηαζηάζεωλ θαη κεηεγθαηαζηάζεωλ
Ύθεζε ζηνπο θύξηνπο κεηαπνιεκηθνύο βηνκεραληθνύο θιάδνπο: απηνθίλεηα, ρεκηθά,
εμνπιηζκόο ζπηηηνύ
Ύθεζε ηωλ πόιεωλ ζε αληηζηνηρία κε ηελ ύθεζε ηωλ βηνκεραληθώλ θιάδωλ

Δπηπηώζεηο ζηηο πόιεηο: απνβηνκεράληζε
Αλεξγία: λέωλ, δηαξζξωηηθή αλεξγία
Απνδηάξζξωζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπηθήο νηθνλνκίαο
Αρξεζηία εγθαηαζηάζεωλ θαη βηνκεραληθώλ ππνδνκώλ
Υπνβάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνύ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο

3. Νέες τεχνολογίες Παγκοσμιοποίηση των
πόλεων

Αναδιάρθρωζη ηης παραγωγής και νέες
ηεχνολογίες
Νέεο ηερλνινγίεο: απηνκαηηζκνί,
πιεξνθνξηθή, ειεθηξνληθά,
ηειεπηθνηλωλίεο
Μεηαβνιέο ζηελ νξγάλωζε ηεο
παξαγωγήο(παξαγωγή ζε δίθηπν, JIT,
επειημία)
Δ&Τ θαη θαηλνηνκία ωο θεληξηθνί
παξάγνληεο ηεο λέαο νηθνλνκίαο

Διεθνοποίηζη
Δπξωπαϊθή νινθιήξωζε
Παγθνζκηνπνίεζε: θξάηνο θαη εζληθή
νηθνλνκία
Γηεζλήο αληαγωληζκόο κεηαμύ πόιεωλ
Οη παξάγνληεο ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο
ηωλ πόιεωλ θαη πεξηθεξεηώλ

Επιπηώζεις ζηον παραγωγικό ιζηό ηων
πόλεων
Απνθέληξωζε επηρεηξήζεωλ ζε πεξηνρέο
ρακεινύ θόζηνπο εξγαζίαο
Έληαζε δξαζηεξηνηήηωλ Δ&Τ
Clusters θαη ζπκπιέγκαηα παξαγωγηθώλ
κνλάδωλ
Nέεο πεξηνρέο αλαβαζκηζκέλεο
παξαγωγήο
Aλάπιαζε, λέεο ρξήζεηο ζηα θαζηεξωκέλα
παξαγωγηθά θέληξα
Επιπηώζεις ζηο οικονομικό και
διοικηηικό κένηρο ηων πόλεων
“Eμωηεξίθεπζε" ηωλ ππεξεζηώλ από ηε
βηνκεραλία
Aύμεζε εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ηεο
ζεκαζίαο ηνπ εκπνξίνπ
Νένο ηξηηνγελήο: ππεξεζίεο ζε
παξαγωγνύο
Δμεηδίθεπζε ηωλ θέληξωλ κε έδξεο
επηρεηξήζεωλ θαη ππεξεζίεο ζε
παξαγωγνύο
Απνθέληξωζε, λέα θέληξα ζηελ
πεξηθέξεηα

4. Νέα κοινωνική διαστρωμάτωση - Δυϊσμός
Κιάδνη πνπ ‘θεξδίδνπλ’
Νέα βηνκεραλία
(Τειεπηθνηλωλίεο,
Υπνινγηζηέο, Internet,
Γηάζηεκα, Φαξκαθεπηηθά,
Βηνηερλνινγία)
Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ
Έξεπλα θαη ηερλνινγία
Φξεκαηηζηεξηαθέο
ππεξεζίεο
Νέα θαηαλαιωηηθά πξόηππα
θαη πεξηνρέο θαηνηθίαο

Κιάδνη πνπ ‘ράλνπλ’
Γηαξζξωηηθή αλεξγία: παιηά
θαη λέα νηθνλνκία
Αλεξγία λέωλ
Γηεζλνπνίεζε, κεηαθηλήζεηο
πιεζπζκνύ, νηθνλνκηθνί
κεηαλάζηεο
Μεγαιύηεξε θνηλωληθή
δηαζηξωκάηωζε πόιεωλ
Απνδπλάκωζε ηνπ εζληθνύ
θξάηνπο
Απνδπλάκωζε ηνπ
θνηλωληθνύ θξάηνπο

