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Η δυναμική των περιφερειακών ανΙOQrήrων
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 3.1: Εξέλιξη του σταOμισμtνoυ συντελεστ/ διακύμανσης CV του κατά κεφαλή

ΑΕΠ(σε ΜΑΔ),1995-2001.

Πίνακας 4.1: Ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ των 25 κρατών μελών γω την

χρονική περίοδο Ι 999-200 Ι (EE-25~100)

Πίνακας 4.2: Χρόνος προσέγγισης του μtσoυ επιπέδου ανάπτυξης και εξάλειψης του

χάσματος (σε έτη)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 3.1: Βέλγιο. εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή δωκόμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11,1995-2001

Διάγραμμα 3.2: Βέλγιο. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.3: Βέλγιο. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδοNUTS 11

Διάγραμμα 3.4: Γερμανία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακόμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11,1995-2001

Διάγραμμα 3.5: Γερμανία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.6: Γερμανία. Μεταβολή του περιφερεωκού ΑΕΠ (1995-2001) και

",ριφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS 11

Διάγραμμα 3.7: Ελλάδα. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακόμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11, 1995-2001

Διάγραμμα 3.8: Ελλάδα. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-200 Ι

Διάγραμμα 3.9: Ελλάδα. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS 11

Διάγραμμα 3.10: Ισπανία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακόμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11,1995-2001
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Διάγραμμα 3.11: lσπανία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.12: Ισπανία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995)οε επίπεδο NUTS Π

Διάγραμμα 3.13: Γαλλία. εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS Π, 1995-2001

Διάγραμμα 3.14: Γαλλία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

Π,1995-2001

Διάγραμμα 3.15: Γαλλία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS Π

Διάγραμμα 3.16: Ιρλανδία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS Π, 1998-2001

Διάγραμμα 3.17: Ιρλανδία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.18: Ιταλία. εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS Π, 1995-2001

Διάγραμμα 3. Ι 9: Ιταλία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.20: Ιταλία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )οε επίπεδο NUTS Π

Διάγραμμα 3.21: Αυστρία. εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS Π, 1995-2001

Διάγραμμα 3.22: Αυστρία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.23: Αυστρία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS Π

Διάγραμμα 3.24: Ολλανδία. εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης

(CVW) κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS Π, 1995-2001

Διάγραμμα 3.25: Ολλανδία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

Π,1995-2001

Διάγραμμα 3.26: Ολλανδία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS Π
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Διάγραμμα 3.27: Πορταγαλία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης

(CVW) κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11,1995-2001

Διάγραμμα 3.28: Πορτογαλία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών

NUTS 11,1995-2001

Διάγραμμα 3.29: Πορταγαλία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS 11

Διάγραμμα 3.30: Φιλανδία. εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης

(CVW) κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11, 1995-2001

Διάγραμμα 3.31: Φιλανδία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.32: Φιλανδία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS 11

Διάγραμμα 3.33 : Σουηδία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11,1995-2001

Διάγραμμα 3.34: Σουηδία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.35: Σουηδία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS Π

Διάγραμμα 3.36: Αγγλία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11,1995-2001

Διάγραμμα 3.37: Αγγλία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

11,1995-2001

Διάγραμμα 3.38: Αγγλία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS Π

Διάγραμμα 3.39: Δανία. εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ(ΜΑΔ), 1995-200 Ι

Διάγραμμα 3.40: Λουξεμβούργο. εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ(ΜΑΔ), Ι 995-2001

Διάγραμμα 3.41: Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε επίπεδο NUTS Π, 2001 (μ.ο.

xώρας~lOO)

Διάγραμμα 3.42: Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) των κρατών μελών της

ΕΕ-15,1995-200 Ι

Διάγραμμα 3.43: Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ(1995-2001) και περιφερειακό

ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS Π
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Διάγραμμα 3.44: Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ(1995-2001) και περιφερειακό

ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS 1

Διάγραμμα 3.45: Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ(1995-2001) και περιφερειακό

ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS Ο

Διάγραμμα 3.46: Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και περιφερειακό

ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS lΙ(μεγέθη σταθμισμένα με τον εθνικό μέσο

όρο)

Διάγραμμα 4.1: Δημοκρατία της Τσεχίας. εξέλιξη του συντε4στή διακύμανσης (CV)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ), 1995-1999

Διάγραμμα 4.2: Δημοκρατία της Τσεχίας. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ)

των περιφερειών NUTS 11, 1995-2001

Διάγραμμα 4.3: Δημοκρατία της Τσεχίας. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ(1995

2001) και περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS 11

Διάγραμμα 4.4: Πολωνία. Εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης (CV) κατά κεφαλή

ΑΕΠ(σε ΜΑΔ), 1995-1999

Διάγραμμα 4.5: Πολωνία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των

",φιφερειών NUTS 11, 1995-2001

Διάγραμμα 4.6: Πολωνία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ( 1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS 11

Διάγραμμα 4.7: Ουγγαρία. εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης (CV) κατά κεφαλή

ΑΕΠ(σε ΜΑΔ), 1995-1999

Διάγραμμα 4.8: Ουγγαρία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των

περιφερειών NUTS 11, 1995-2001

Διάγραμμα 4.9: Ουγγαρία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ(1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS 11

Διάγραμμα 4.10: Σλοβακία. Εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης (CV) κατά κεφαλή

ΑΕΠ(σε ΜΑΔ), 1995-1999

Διάγραμμα 4.11: Σλοβακία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των

περιφερειών NUTS 11,1995-2001

Διάγραμμα 4.12: Σλοβακία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ( 1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS 11

Διάγραμμα 4.13: Σλοβενία. εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), 1995-2001
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Διάγραμμα 4.14: Σλοβενία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) σε επίπεδο

NUTS Π[, [995-2000

Διάγραμμα 4.15: Λετονία. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), 1995-200[

Διάγραμμα 4.16: Λετονία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ)σε επίπεδο

NUTS [π, 1995-2000

Διάγραμμα 4.17: ΛιΟουανία. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), [995-200 [

Διάγραμμα 4.18: Λιθουανία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) σε επίπεδο

NUTS ΠΙ, [995-2000

Διάγραμμα 4.[ 9: Εσθονία. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), [995-2001

Διάγραμμα 4.20: Εσθονία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) σε επίπεδο

NUTS ΠΙ, 1995-2000

Διάγραμμα 4.2[: Μάλτα. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), [995-200[

Διάγραμμα 4.22: Κύπρος. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), [995-200[

Διάγραμμα 4.23: Νέα κράτη μέλη. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ),[ 995

200[

Διάγραμμα4.24: ΕΕ-25. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ),[999-2001

Διάγραμμα 4.25: ΕΕ-25. Κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), 1999 και 200[

Διάγραμμα 5.1 :Βέλγιο. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.2: Βέλγιο. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS Π)

Διάγραμμα 5.3:Γερμανία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.4: Γερμανία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS Π)

Διάγραμμα 5.5:Ελλάδα. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.6: Ελ/.άδα. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS Π)

Διάγραμμα 5.7:Ισπανία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.8: Ισπανία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NυΤS Π)

Διάγραμμα 5.9:Γαλλία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.1 Ο: Γαλλία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS Π)

Διάγραμμα 5.11 :Ιρλανδία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25·64 ετών, 2002
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Διάγραμμα 5.12:1ταλία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικiας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.13: Ιταλία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS 11)

Διάγραμμα 5.14: Αυστρία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.15: Αυστρία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS Ι1)

Διάγραμμα5.16: Ολλανδία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλιιdας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5. Ι 7: Ολλανδία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS 11)

Διάγραμμα 5.18: Πορτογαλία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα5.19: Πορτογαλία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ

σε επίπεδο περιφερειών (NUTS ΙΙ)

Διάγραμμα 5.20: Φιλανδία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλιιdας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.21: Φιλανδία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS Ι1)

Διάγραμμα 5.22: Σουηδία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλιιdας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.23: Σουηδία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επiπεδo περιφερειών (NUTS Ι1)

Διάγραμμα 5.24: Αγγλία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.25: Αγγλία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS 11)

Διάγραμμα 5.26: Δανία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.27: Λουξεμβούργο. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλιιdας 25-64 ετών,

2002

Διάγραμμα 5.28: Τσεχία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα5.29: Εσθονία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.30: Ουγγαρία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλιιdας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.31: Πολωνία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα5.32: Σλοβενία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.33: Σλοβακία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλιιdας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.34: Λιθουανία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.35: Λετονία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Διάγραμμα 5.36: Κύπρος. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλιιdας 25-64 ετών, 2002
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Διάγραμμα 5.37: Μορφωπκό επίπεδο των κρατών μελών της ΕΕ των «25», 2002

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ

Χάρτης Α. Ι: ΑΕΠ κατά κεφαλή στις περιφέρειες της ΕΕ των Ι 5 σε επίπεδο NUTS 11

(2001)

Χάρτης Α.2: Ρυθμός ανάπτυξης των περιφερειών επιπέδου NUTS 11 (1995-2001)

Χάρτης Α.3: Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και περιφερειακό ΑΕΠ

κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS 11

Χάρτης Α.4: Ομαδοποίηση των περιφερειών της ΕΕ των 15 με βάση το ρυθμό και το

επίπεδο ανάπτυξης (NUTS 11- σταθμισμένα μεγέθη)

Χάρτης Α.5: Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στις περιφέρειες της ΕΕ των 15 σε επίπεδο

NUTS 11 (2002)

Χάρτης Α.6: Μεσαίο μορφωτικό επίπεδο στις περιφέρειες της ΕΕ των 15 σε επίπεδο

NUTS 11 (2002)

Χάρτης Α.7: Υψηλό μορφωτικό επίπεδο στις περιφέρειες της ΕΕ των 15 σε επίπεδο

NUTS 11 (2002)
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ΑΡΚΤιΚΟΛΕΞΟ

ΖΥΡ/ΔΟΥ Β/ΚΤΩΡΙΑ

1 ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΔΕν Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

1 ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΠΕ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και ΕΥΥυήσεων

Ί
ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΕΚΑΕΙ

ΕΥΡΑΤΟΜ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

ΕΚΑΧ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα

ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΟΚ Ευρωπα"ίκή Οικονομική Κοινότητα

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

1
ΚΑΕ Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

ΚΓΠ Κοινή Γεωργική Πολιτική

ΚΕΠΠΑ Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

1(.1(. κατά κεφαλή

ΜΑΔ ΜονάδεςΑγοραστικήςΔύναμης

μ.Ο. μέσος όρος

ΜΜΕ ΜικρομεσαίεςΕπιχειρήσεις

ΜΟΠ ΜεσογειακάΟλοκληρωμέναΠρογράμματα

ΟΝΕ ΟικονομικήΝομισματικήΈνωση

ΠΠ ΠεριφερειακήΠολιτική

] ΣΕΕ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΧΜΠΑ Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας

81 Αυστρία

J be Βέλγιο

Cv Συντελι'στής Διακόμανσης

cy Κύπρος

ΟΖ Τσεχία

de Γερμανία

dk Δανία

e, lσπανία

cc Εσθονία

Γι Φιλσνδία

]
fr Γαλλία

gr Ελλάδα

GDP ΑΕΠ

Ι
hu Ouyyαρία

ί. Ιρλανδία

J
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που με βοήθησαν. με στήριξαν και

μου έδειξαν κατανόηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας.

Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον επιβλέποντα καθηγητή μου, τον Κ. Ψυχάρη Ιωάwη

Επίκουρο Καθηγητή Περιφερειακής Οικονομικής για τη συνεργασία, την υποστήριξη

και τηJl κοθοδήΥηση του, όπως επίσης, και για το χρήσιμο και σημαντικό υλικό που μου

παρείχε στο οποίο στηρίχτηκε η διπλωματική μου.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Καλλιώρα Δημήτρη Οικονομολόγο και

υποψήφιο διδάιcroρα από το εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και

Προβλέψεων (ΤΜΧΠΠΑ) για την σημαντική τεχνική βοήθεια και το χρήσιμο υλικό

που μου παρείχε.

Ακόμη, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλω τόσο στους φίλους μου στο Βόλο όσο και

εκτός αυτού, οι οποίοι ήταν κοντά μου και με στήριξαν ηθικά, μου συμπαραστάθηκαν

και με βοήθησαν με τις συμβουλές τους.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα σημαντικότερα άτομα στη ζωή μου, την

οικογένεια μου, για την ηθική, ψυχολογική και υλική υποστήριξη που ακατάπαοοτα

μου παρέχει, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και που είναι πάντα δίπλα μου.
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Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ανάλοοη, μελέτη και εξέταση

της κατάστασης που επικράτησε στο εσωτερικό των κρατών μελών (τόσο των 15 όσο

και των δέκα νέων μελών) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 1995-2001.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες που δημιουργούνται μεταξύ των περιφερειών

αλλά και των κρατών όσον αφορά το επίπεδο και τον ρυθμό ανάπτυξης τους. Η μελέτη

αυτ/ βασίζεται σε πληθυσμιακά στοιχεία και σε στοιχεία για το κατά κεφαλή ΑΕΠ

όλων των χωρών (υπαρχόντων και νέων) τα οποία προέρχονται από στατιστικά

δεδομένα της Κοινότητας (EUROSTAΤ). Επίσης η ανάλυση αυτή βασίζεται σε επίσημα

έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα στην «Τρίτη Έκθεση προόδου

σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχψ> αλλά και σε ελληνική και διεθνή

βιβλιογραφία σχετική με το θέμα.

Η εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο

εξετάζονται και αναλύονται τόσο τα γεγονότα σταθμοί που καθόρισαν την σημερινή

μορφή της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης μέσα από διαδοχικές διευρύνσεις, όσο και οι

ημερομηνίεςσταθμοί στην πορεία της περιφερειακήςπολιτικής.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι δύο προσεγγίσεις που οδηγούν στην

ισόρροπη ανάπτυξη, η οικονομική της συσσώρευσης και η νεοκλασική προσέγγιση.

Παράλληλα, παρατίθενται αναλυτικά οι παράγοντες που επιδρούν στην οικονομική και

κοινωνική σίryKλιση και βοηθούν στην μείωση (αν όχι εξάλειψη) των ανισοτ/των που

ήδη υπάρχουν, α'λ/.ά και αυτών που θα προστεθούν από τη νέα διεύρυνση της ΕΕ.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ανισοτ/των τόσο στο εσωτερικό των

κρατών (της ΕΕ των «15») σε επίπεδο περιφερειών NUTS ΙΙ, όσο και στο εσωτερικό

της ΕΕ σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο περιφερειών. Η ανάλυση αυτ/ στηρίζεται

στην εξέλιξη του συντελεστή διαια/μανσης για την περίοδο 1995-2001 (κριτήριο

σύγκλισης σ- convergence), στην διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών για

την ίδια περίοδο α'λ/.ά και στην συσχέτιση της μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ των

περιφερειών της ΕΕ των «15» (1995-2001) με το κατά κεφαλή ΑΕΠ του 1995 (κριτήριο

σύγκλισης β- convergence).

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφάλαιο

3. για τις νέες χώρες μέλη της ΕυρωπαικήςΈνωσης. Εξετάζεται η οικονομική επίδοση
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κάθε νέου κράτους μέλους χωριστά, καθώς και η κατάσταση των ανισοτήτων στο

εσωτερικό της Ευρωπα"ίκής Ένωσης των «25~).

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η κατάσταση του μορφωτικού εmπέδου κάθε

χώρας μέλους της ΕΕ των «25~~, ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που

επιδρούν στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Επίσης, συσχετίζεται το υψηλό

μορφωπκό επίπεδο των περιφερειών NUTS 1I (2002) με το κατά κεφαλή ΑΕlΙ (2001),

τόσο των 15 κρατών μελών όσο και των νέων μελών της Ευρωπα"ίκής Ένωσης.

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι προκλήσεις της πρόσφατης διεύρυνσης

της ΕΕ, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει τόσο η ΕΕ των «15» όσο και τα δέκα νέα

κράτη μέλη. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που η

ιστορικής σημασίας διεύρυνση δημιουργεί καθώς επίσης και οι προκλήσεις που η

Ευρωπα"ίκή πολιτική συνοχής καλείται να αντιμετωπίσει, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται

οι μελλοντικές προοπτικές της περιφερειακής πολιτικής.

16



Η δυναμική των περιφερειακών ανισοτήτων

στο νέο ευρωπαϊκόχώρο ΖΥΡΙ.. ΟΥ Β/ΚΤΩΡιΑ

1
•

Ι

Ι

]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η πορεία της Ευρωπαϊκής ένωσης και η εξέλιξη της

περιφερειακής πολιτικής έως σήμερα

Ι.Ι Εισαγωγή

Ο σχεδιασμός του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος που άρχισε την επαύριο του

πολέμου που συντάραξε την ήπειρό μας οδήγησε διαδοχικά πολλές χώρες να

προσχωρήσουν αυτοβούλως σε αυτό, Η ελκυστικότητα του μοντέλου ενοποίησης είναι

τόσο ισχυρή ώστε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ήδη Ευρωπα'ίκή Ένωση, κατά το

μεγαλύτερο διάστημα της ύπαρξής της να διέρχεται διαδικασία διεύρυνσης,

Με τ/ν ιστορική διακήρυξη της 911" Μαίου 1950 του Robert Sclιuman(υπουργός

εξωτερικών της Γαλλίας), η οποία έλεγε:«Η Ευρώπη δεν θα γίνει μεμιάς ούτε μέσα

σ'ένα συνολικό οικοδόμημα, Θα γίνει με συγκεκριμένες πραγματοποιήσεις, που θα

δημιουργήσουν πρώτα μια πραγματική αλληλεΎγύψ)(Μούσης,200 1), τέθηκαν οι πρώτες

βάσεις του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, Όραμα του Σούμαν ήταν η καθιέρωση της

ειρήνης στην γηραιά ήπειρο μέσα από την συνεργασία των κρατών της με στόχο τόσο

την οικονομική όσο και την πολιτική ολοκλήρωση με την σταδιακή δημιουργία μιας

«ευρωπαϊκής ομοσπονδίαρ), Το γεγονός αυτό σήμαινε ότι τα ευρωπαϊκά κράτ/ θα

έπρεπε να παραιτηθούν από το δόγμα του αδιαιρέτου της εθνικής κυριαρχίας προς

όφελος ενός ευρωπα'ίκού ομοσπονδιακού κράτους.

Παρότι η πρόκληση του υπουργού εξωτερικών της Γαλλίας απευθυνόταν σε όλα τα

κράτη της Ευρώπης μόνο έξι χώρες ανταποκρίθηκαν- η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία,

το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Η «μικρή Ευρώπη» των έξι άρχισε έτσι

να λειτουργεί ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) η οποία είχε

τέτοια επιτυχία που, μέσα σε λίγα χρόνια, αυτές οι ίδιες έξι χώρες αποφάσισαν να

προχωρήσουν περισσότερο και να ενοποιήσουν και άλλους τομείς των οικονομιών

τους. Το 1957, υπέγραψαν τις Συνθήκες τ/ς Ρώμης με τις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή

Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) και η Ευρωπαϊκή Οικονομική

Κοινότ/τα(ΕΟΚ). Το 1992 με τ/ συνθήκη του Μάαστριχτ θεσΠΙσΠ]καν νέες μορφές

συvεΡ')GUίας μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών, Με τη προσθήκη αυτή της

διακυβερνητικής συνεργασίας στο υφιστάμενο "κοινοτικό" σύστ/μα, η συνθήκη του

Μάαστριχτ δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ) (www.europa.eu.int),
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1.2 Η Συνθήκη του Παρισιού (1951)

Παρακάτω εξετάζονται και αναλύονται τόσο τα γεγονότα σταθμοί που καθόρισαν την

σημερι\ή μορφή της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης μέσα από διαδοχικές διευρύνσεις όσο και οι

ημερομηνίες σταθμοί στην πορεία της περιφερειακής πολιτικής.

Η πρώτη κοινοτική Συνθήκη, αυτή που ίδρυε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα

και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) υπογράφηκε στο Παρίσι στις 18 Απριλίου 1951 και τέθηκε σε

ισχύ στις 25 Ιουλίου 1952. Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της ήταν η εξάλειψη των

εμποδίων σης ανταλλαγές και η δημιουργία μιας κοινής αγοράς, μέσα στην οποία τα

προϊόντα των ανθρακωρυχείων και των σιδηρουργείων θα κυκλοφορούσαν ελεύθερα

για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των κατοίκων της Κοινότητας χωρίς διακρίσεις

βασισμένες στην εθνικότητα. Ελεύθερα επίσης θα έπρεπε να ΚUKλoφoρoύν τα κεφάλαια

και οι εργαζόμενοι σ'αυτούς τους τομείς (Μούσης,200 Ι).
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1.3 Η Συνθήκη της Ρώμης (1957)

Η Συνθήκη iδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργεως (ΕΥΡΑΤΟΜ)

υπογράφηκε στη Ρώμη στις 25 Μαρτίου 1957 και τέθηκε σε ισ'Χύ την Ι τι Ιανουαρίου

1958. Κύριο στοιχείο της Συνθήκης αυτής ήταν ο συντονισμός των ερευνητικών

προγραμμάτων των κρατών μελών και ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας, το οποίο θα έθετε

σε λειτουργία ένα Κοινό Κέντρο Ερευνών. Μαζί με την Συνθήκη περί Ευρατόμ, τα έξι

κράτη μέλη υπέγραψαν στις 25 Μαρτίου 1957, στον λόφο του Καπιτωλίου της Ρώμης,

τη Συνθήκη iδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), η οποία επίσης

τέθηκε σε ισ'Χύ την Ι τι Ιανουαρίου 1958. Ωστόσο με την έννοια «Συνθήκη της Ρώμης»

αναφερόμαστε βεβαίως στην Συνθήκη ΕΟΚ. Λόγω της φύσης της και του πεδίου

εφαρμογής της αυτή η Συνθήκη επισκίαζε τις άλλες κοινοτικές Συνθήκες μέχρι και

αυτή η ίδια να υπερκαλυφθεί από τη Συνθήκη για τ/ν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ενώ οι

άλλες δύο είναι «Συνθήκες- νόμο!), ειδικές, λεπτομερείς και δύσκαμπτες, η Συνθήκη

ΕΟΚ ήταν μια «Συνθήκη -πλαίσιο».

Η βασική αποστολή την οποία ανέθετε η Συνθήκη τ/ς Ρώμης στους κοινοτικούς

θεσμούς ήταν η δημιουργία μιας κοινής αγοράς μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή
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περιλάμβανε α) την πραγματοποίηση μιας τελωνιακής ένωσης, β) την πραγματοποίηση,

μέσω ιδίως της εναρμόνισης των εθνικών πολιτικών, των τεσσάρων ουσιωδών

ελευθεριών: της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων,

της ελεύθερης κυκλοφορίας των μισθωτών εργαζομένων, της ελεύθερης εγκατάστασης

και παροχής υπηρεσιών από ανεξάρτητους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και 1ης

ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων.

Στην προσπάθεια πάντα να εμβαθύνουν στην έwοια της Κοινότητας, το Ι 969 στη

διάσκεψη κορυφής της Χάγης οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν ότι

επίσημο στόχο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης αποτελεί η Οικονομική και Νομισματική

Ένωση (ΟΝΕ).

1.4 Η πρώτη διεύρυνση (1973) και τα ΕΤΠΑ (1975)

Η πρώτη διεύρυνση της ΕΕ έγινε το Ι 973 με την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου,

της Δανίας και της Ιρλανδίας στους έξι. Έπρεπε να περιμένουν ποΛλά χρόνια λόγω του

βέτο του GeneraI de GauIIe, Προέδρου της Γαλλίας, όσον αφορά την ένταξη του

Ηνωμένου Βασιλείου. Με την πρώτη διεύρυνση ουσιαστικά αυξήθηκε η πολιτική και

οικονομική διαφορετικότητα μέσα στην Κοινότητα, η οποία συνέπεσε με μία βασική

αλλαγή στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον (Τσούκαλης,2003).Η αύξηση των

ανισοτήτων είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το 1975.Το ταμείο αυτό είχε ως στόχο την μερική

ανακατανομή των συνδρομών των κρατών προς όφελος των μειονεκτικών περιφερειών

(www.euro a.eu.int). Ωστόσο το ΕΤΠΑ δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης

περιφερειακής πολιτικής αφού με τις Συνθήκες της Ρώμης το 1958 ιδρύθηκαν δύο

τομεακά Ταμεία: το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό

Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΠΠΕ).

1.5 Η διεύρυνση προς Νότο (1981 κα. 1986)

Οι αιτήσεις ένταξης από την ΕΛλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία έφτασαν σε

μία περίοδο κρίσης για τους «Εwέω~. Παρότι, αυτές οι νέες δημοκρατίες έδειξαν μία

κολακευτική αφοσίωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν προσέφεραν αρκετά ώστε να
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ξεσηκώσουν τα πνεύματα των ήδη κρατών μελών ανάμεσα στον στασιμοπληθωρισμό

και στις λογομαχίες των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Αδύναμες οικονομικά και

εύθραυστες πολιτικά, οι νότιο- Ευρωπαίοι υποψήφιοι έθεσαν στ/ν Ευρωπαϊκή

Κοινότητα ένα νέο και δύσκολο ζήτημα. Όντας ανίκανοι συνολικά αλλά και κατά

κατηγορία να πουν «όχυ), οι «Εwέω) χρονοτριβούσαν ενώ επίσης αποφάmσαν υπέρ

δύο εντάξεων σ'αυτό το νέο γύρο διεύρυνσης (Τσούκαλης,2003).

Οι Συνθήκες που ίδρυσαν τις Κοινότητες τροποποιήθηκαν και πάλι ως προς τα

θεσμικά θέματα από τη Συνθήκη ένταξης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπα"ίκή

Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπα"ίκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, που

υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Μαίου Ι 979" Με αυτή τη Συνθήκη οι «Ewffi)) έγιναν

«Δέκω) από την 1!1 Ιανουαρίου Ι 98 1" Οι Δέκα έγιναν «Δώδεκω> από την 1'Ι Ιανουαρίου

1986 χάρη στις πράξεις προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, που

υπογράφηκαν στη Μαδρίτη και στη Λισσαβόνα στις 12 Ιουνίου 1985 (Μούσης,20ΟΙ).

1.6 Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) και τα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα

Προγράμματα)

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο και στη Χάγη το 1986

και τέθηκε σε ισχύ την 117 Ιουλίου 1987. Συμπληρώνοντας ιδίως τη Συνθήκη ΕΟΚ, η

Ενιαία Πράξη υποχρέωνε την Κοινότητα να πάρει τα μέτρα που χρειάζονταν για τ/ν

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1992 (Μούσης,200 Ι).

Η Ενιαία Ευρωπα"ίκή Πράξη έθεσε τις βάσεις για μια πραγματική πολιτική συνοχής, η

οποία στόχο είχε να αντισταθμίζει, για τις χώρες του Νότου και τις λο1Πές μειονεκτικές

περιφέρειες, τις πιέσεις της ενιαίας αγοράς (www"euro a.eu.int).

Ουσιαστικά το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη εντάσσεται ο τίτλος

«Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή)) στη Συνθήκη ΕΟκ, με τον οποίο θεσμοθετείται η

περιφερειακή πολιτική ως κοινωνική πολιτική. Στόχος της Κοινότητας, ουσιαστικά και

τυmκά, γίνεται η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, των διαφορών στα επίπεδα

ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, στόχος ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

κατά την άσκηση των κοινοτικών πολιτικών (άρθρο 130Β)(Ανδρικοπούλου,2000).

Την ίδια περίοδο δημιουργείται και εφαρμόζεται για πρώτ/ φορά μια νέα αντίληψη

περί προγραμματισμού με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (1986-1992),

τα οποία αποφασίστηκαν με αφορμή την ένταξη της Ισπανίας και Πορτογαλίας και
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αφορούν τις περιφέρειες της Ελλάδας, Ιταλίας και Νότιας Γαλλίας. Τα ΜΟΠ είναι τα

πρώτα προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ακολουθούν μια ολοκληρωμένη

αναπruξιακή προσέγγιση και συγχρηματοδοτούνται από τα τρία Διαρθρωτικά Ταμεία

(Ανδρικοπούλου,2000).

Τα προγράμματα αυτά, δεν είχαν απλά και μόνο αντισταθμιστικό, αλλά και

διαρθρωτικό χαρακτήρα, δεν σκόπευαν δηλαδή απλά και μόνο να αποζημιώσουν τις

χώρες του νότου για τη 'βλάβη' από την ένταξη των νέων χωρών, αα/ και να

παρέμβουν σε αυτές με ολοκληρωμένα προγράμματα ώστε να μπορέσουν να

αναβαθμίσουν τις υποδομές και το παραγωγικό περιβάλλον, και να είναι σε θέση να

καλύψουν στο μέλλον τις τωρινές διαρθρωτικές τους αδυναμίες, σε όφελος, τόσο αυτών

των ιδίων, όσο και της κοινότητας. Τα ΜΟΠ ήταν τελικά τα προγράμματα που

προετοίμασαν την νέα περιφερειακή πολιτική που καθιερώθηκε με την Ενιαία

Ευρωπαϊκή Πράξη και με την μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων το 1988

(Πετράκος, 2003).

1.7 Η μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων (1988)

Η μεταρρύθμιση υλοποιείται το 1988 με την έκδοση μιας σειράς Κανονισμών που

οριοθετούν το πλαίσω, το συντονισμό και τους κανόνες λειτουργίας των Ταμείων για

μια πενταετή περίοδο (1989-1993). Συνοδεύεται δε από μια γενναία αύξηση των πόρων

των Διαρθρωτικών Ταμείων, οι οποίοι διπλασιάζονται σε ετήσια βάση (από 7

δισεκατομμύρια ECU το 1988 σε 14 το 1993). Πρόκειται για το λεγόμενο «πρώτο

πακέτο DeIors» (Ανδρικοπούλου,2000). Οι παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων

της περιόδου 1989- Ι 993 έπρεπε να βασίζονται στις ακόλουΟες αρχές (Πετράκος,2003):

• συγκέντρωση των πόρων κατά προτεραιότητα σε περιφέρειες και ομάδες που

έχουν μεγαλύτερη ανάγκη,

• προγραμματισμός και εφαρμογή των πολυετών προγραμμάτων,

• εταιρική σχέση, δηλαδή στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό

επίπεδο για τη διαχείριση των προγραμμάτων,

• προσθετικότητα, δηλαδή οι κοινοτικοί πόροι θα έρχονται να συμπληρώσουν και

όχι να υποκαταστήσουν τις δημόσιες επενδύσεις των κρατών μελών,
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• αποτελεσματικότητα, υποχρεωτική παρακολούθηση της εφαρμογής των

προγραμμάτων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση με τους

επιδιωκόμενους στόχους.

Για την περίοδο αυτή οι πέντε στόχοι προτεραιότητας είναι σι εξής (Πετράκος,

2003):

• Στόχος Ι: η ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά

καθυστερημένων περιοχών (τα Ταμεία τα οποία ΣUμβάλλOυν στον στόχο αυτό

είναι το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΠΕ)

• Στόχος 2: η ανασιηκρότηση των βιομηχανικών περιφερειών και περιοχών που

πλήττονται από παρακμή (τα Ταμεία τα οποία συμβάλλουν στον στόχο αυτό

είναι το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ)

• Στόχος 3: η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεpΎiας (το Ταμείο το οποίο

συμβάλλει στον στόχο αυτό είναι το ΕΚΤ)

• Στόχος 4: η επαγγελματική ενσωμάτωση των νέων (το Ταμείο το οποίο

συμβάlliι στον στόχο αυτό είναι το ΕΚΤ)

• Στόχος 5α: η ενίσχυση της προσαρμογής των γεωργικών περιφερειών(το Ταμείο

το οποίο συμβάλλει στον στόχο αυτό είναι το ΕΓΤΠΕ)

• Στόχος 5β: η ανάπτυξης του αγροτικού χώρου (το Ταμείο το οποίο συμβάlliι

στον στόχο αυτό είναι το ΕΓΤΠΕ, το ΕΚΤ και το ΕΊΠΑ)

Οι στόχοι 1, 2 και 5β είναι εδαφικοί, ορίζονται δηλαδή με βάση τα χαρακτηριστικά

κάθε περιφέρειας (NUTS 11), ενώ οι υπόλοιποι (στόχοι 3, 4 και 5α) είναι θεματικοί, και

καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ (Πετράκος,2003).

1.8 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)

Η Συνθήκη για την Ευρωπα'ίκή Ένωση (ΣΕΕ), η οποία υπογράφηκε στο Μάαστριχ't

στις 7 Φεβρουαρίου το 1992 και τέθηκε σε ισχύ το Ι 993, καθιέρωσε την συνοχή ως

έναν από τους ουσιώδεις στόχους της Ένωσης, εκ παραλλήλου με την οικονομική και

νομισματική ένωση και την ενια(α αγορά. Προέβλεπε επίσης τη δημιουργία του

Ταμείου Συνοχής, το οποίο στηρίζει έργα υπέρ του περιβάλλοντος και των μεταφορών

στα λιγότερα ευημερούντα κράτ/ μέλη (www.europa.eu.int). Οι κυρίως οικονομικοί

στόχοι των Κοινοτήτων ξεπεράστηκαν για να αποκτήσουν αυτές σφαψικούς στόχους.

Η·Ενωση θέτει πράγματι σαν στόχους (Μούσης,2001):
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να προωθήσει την ισόρροπη και σταθερή οικονομική πρόοδο, ιδίως με τη

δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, με την ενίσχυση της

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και με την ίδρυση μιας οικονομικής και

νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ),

να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της στη διεθνή σκηνή, ιδίως με την εφαρμογή

μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ),

να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των

υπηκόων των κρατών μελών της με την θέσmση της ιθαγένειας της Ένωσης,

• να αναπτύξει στενή συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των

εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ),

• να διατηρήσει στο ακέραιο το κοινοτικό κεκτημένο και να το αναπτύξει,

προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών και των

οργάνων της Κοινότητας.

Στην πραγματικότητα η Συνθήκη για την ΕΕ διαχωρίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα

σε τρία κτίσματα, που ξεχωρίζουν μεταξύ τους ως προς τις διαδικασίες λήψης των

αποφάσεων: το κύριο κτίσμα που είναι αυτό της Κοινότητας, το κτίσμα της

συνεργασίας στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ) και

το κτίσμα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής της ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Καθορίζοντας τα κριτήρια οικονομικής και δημοσιονομικής σύγκλισης για τα κράτη

μέλη, η συνθήκη αυτή επέβαλε ιδίως τον έλεγχο των δημοσίων ελλειμμάτων. Για τις

λιγότερο πλούσιες χώρες αυτό σήμαινε την εφαρμογή μιας αυστηρής δημοσιονομικής

πολιτικής καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στις υποδομές για να επιταχυνθεί η

ανάπτυξη τους. Για τ/ν Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία μια

τέτοια προσπάθεια δεν ήταν δυνατόν να γίνει χωρίς τη στήριξη της Ένωσης. Στο

πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα δημιούΡΎ1)σε ένα ειδικό ταμείο αλληλεγγύης, το Ταμείο

Συροχής, για να βοηθήσει τα τέσσερα φτωχότερα κράτη μέλη: την Ισπανία, την

Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Ο στόχος του ήταν να βοηθήσει τις χώρες

αυτές να ενταχθούν στην ΟΝΕ υπό τις καλύτερες συνθήκες(www.eurο a.eu.inO.

Η Συνθήκη για την καθιέρωση της ΟΝΕ προέβλεπε τρία διαδοχικά στάδια

(www.europa.eu.int):

• το πρώτο στάδιο άρχισε την Ι IJ Ιουλίου του 1990 και σκοπός ήταν να

εmτεuχθεί η οικονομική και νομισματική σύΥκλιση μεταξύ των κρατών

μελών,
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• η μετάβαση στο δεύτερο στάδω, από τις αρχές του 1994, δεν υπόκειται σε

καμία τυπική απόφαση. Το στάδω αυτό είχε ως στόχο την προετοιμασία

των κρατών μελών ως προς τη σύγκλιση των οικονομικών τους πολιτικών

αλλά και τον συντονισμό των νομισματικών τους πολιτικών.

• το τρίτο και τελικό στάδιο της ΟΝΕ εξαρτάται από την επίτευξη υψηλού

βαθμού σταθερής σύγκλισης η οποία μετράται από ορισμένα αντικειμενικά

κριτήρια.

Τα εν λόγω κριτήρια που προέβλεπε η Συνθήκη του Μάαστριχτ είναι

(www.europa.eu.int) :

1. Το δημοσωνομικό έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ.

2. Το ποσοστό του πληθωρισμού να μην υπερβαίνει περισσότερο από Ι.5

μονάδα τον μέσο όρο των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις.

3. Το ποσοστό του δημοσίου χρέους να μην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ ή να

δείχνει διαρκή πτωτική τάση.

4. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια στις αγορές ομολόγων στο κράτος μέλος τους

τελευταίες Ι 2 μήνες, να μην υπερβαίνουν τις 2 ποσοστιαίες μονάδες του

αντίστοιχου μέσου όρου των τριών κρατών μελών με τα χαμηλότερα

επιτόκια.

5. Το εθνικό νόμισμα να μην έχει υποτιμηθεί τα δύο τελευταία χρόνια.

1.9 Η συνένωση της Γερμανίας (1990) και η δεύτερη διεύρυνση (1995)

Ο αριθμός δώδεκα (όσον αφορά τον αριθμό των μελών) θεωρήθηκε ένας καλός

αριθμός και υπήρξε μία συμφωνία να παγώσουν σ'αυτό τον αριθμό τουλάχιστον μέχρι

την ολοκλήρωση του προγράμματοςτης εοωτερικής αγοράς το Ι 993. Η μονιμοποίηση,

είχε κάποια λογική, αλλά η μη αναμενόμενη και ραγδαία αποσύνθεση της Σοβιετικής

Αυτοκρατορίας και η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολή του

διαβόητου Σιδηρούν Παραπετάσματος άλλαξε τα πάντα. Η ΓερμανιΙCΉ συνένωση το

1990 δημιούργησε μια νέα μίνι διεύρυνση, με την απορρόφηση των πέντε ανατολικών

Lander με 17 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τα Γερμανίας

και για το λόγο αυτό επίσης και στην Ευρωπα'ίκή Κοινότητα. Αυτό έθεσε σε κίνηση μία
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διαδοχή από γεγονότα τα οποία άωξαν θεμελιωδώς τη μορφή του ΕυρωπαϊκοΊ>

οικοδομήματος.

Η συνένωση της Γερμανίας οδήγησε σε μία σημαντική μεταβολή στην δύναμη της

Ευρωπαϊκής ισορροπίας, η οποία συνδέθηκε άμεσα με τ/ν συνένωση της Ευρώπης.

Έτσι, μία μικρή διεύρυνση, η οποία δεν άλλαξε καν τον αριθμό των εθνικών

αντιπροσώπων στο τραπέζι των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, συνδέθηκε με τηρ πιο

σημαντική εμβάθυνση της ολοκλήρωσης (Τσούκαλης,2003).

Την 111 Ιανουαρίου 1995 η Ευρώπη των «ΔώδεΚα)) έγινε η Ευρώπη των

«Δεκαπέντε» με την ένταξη της Αυστρίας, της Φιλανδίας και της Σουηδίας

(ΜοΟΟης,2001). Αυτή τη φορά ήταν, λοιπόν, η σειρά των ουδέτερων, οι οποίοι φυσικά

συνειδητοποίησαν ότι η ουδετερότητα είχε χάσει το νόημα της στην μεταπολεμική

ψυχρή περίοδο. Περήφανοι για τα υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και για τα

ανεπτυγμένα συστήματα ευημερίας, και με αφοσίωση στις μακροχρόνια ιδρυθείς

συνεταιριστικές παραδόσεις, η Αυστρία, η Σουηδία και έως ένα βαθμό η Φιλανδία

είχαν δει ελάχιστους λόγους ώστε να πληρώσουν το τίμημα σε όρους απώλειας τ/ς

εθνικής αυτονομίας που σχετίζεται με την ένταξη τους στ/ν ΕΕ. Αυτός ο γύρος τ/ς

διεuρυνσης δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής καμία μεγάλη αναταραχή, αλλά δεν

λεΙΤΟUΡΎησε και ως καταλuτ/ς για νέες σημαντικές πολιτικές και εξελίξεις, εκτός ίσως

της τάσης για μεγαλύτερη διεύρυνση (Τσούκαλης,2003).

1.10 Η Συνθήι<η του Άμστερνταμ (1997)

Στις 16 και 1710υνίου του 1997 οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των δεκαπέντε

κρατών τ/ς ΕΕ αναθεώρησαν τ/ Συνθήκη για τ/ν Ευρωπα'ίκή ·Ενωση. Η Συνθήκη του

Άμστερνταμ καθιέρωσε μια πιο δημοκρατική Ευρώπη που εξασφαλίζει τον σεβασμό

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών αρχών από τα κράτ/ μέλη

(Μούσης,200 Ι). Η εν λόγω Συνθήκη επιβεβαίωσε τη στρατηγική σημασία της συνοχής

καθώς περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά με την απασχόληση, στο οποίο προβάλλεται

η ανάγκη της κοινής δράσης για τ/ν υποχώρηση τ/ς ανεΡΎίαc(www.eurΟΡa.eu.ίnt).

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ έχει τέσσερις κύριους στόχους (Μοuσης,2001):

• να θέσει τ/ν απασχόληση και τα δικαιώματα των πολιτών στ/ν καρδιά τ/ς

Ένωσης,
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• να εξαλείψει τα τελευταία εναπομένοντα εμπόδια στην εΛΕUθερη 1α/κλοφορία

των προσώπων και να ενδυναμώσει την ασφάλεια, παγιώνοντας και

«κοινοτικοποιώντας» τη συνεργασία των κρατών μελών στα πεδία της

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων,

• να δώσει στην Ευρώπη μια ισχυρότερη φωνή στις παγκόσμιες υποθέσεις,

καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπεύθυνο για τον διορισμό κοινών

στρατηγικών, τις οποίες θα εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και η Ένωση,

ορίζοντας έναν ανώτατο αντmρόσωπο της ΚΕΠΠΑ και ιδρύοντας μια μονάδα

προγραμματισμού και επείγουσας δράσης υπό την αρμοδιότητα του,

να καταστήσει πιο αποτελεσματική τη θεσμική δομή της Ένωσης ενόψει της

διεύρυνσης της δια της ένταξης των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και της

Κύπρου.

μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων και το Πρόγραμμα Δράσης

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου τον Μάρτιο του 1999, οι αρχηγοί κρατών

και κυβερνήσεων κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για το Πρόγραμμα Δράσης 2000,

πρόγραμμα δράσης του οποίου οι πρωταρχικοί στόχοι ήταν η ενίσχυση των κοινοτικών

πολιτικών και η παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέου δημοσιονομικού πλαισίου, για

την περίοδο 2000-2006 ενόψει της διεύρυνσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα

Δράσης 2000 περιλάμβανε επίσης τη μεταρρύΟμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ως εκ

τούτου, θεσπίστηκε νέο νομικό πλαίσιο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο

Συνοχής που θα ισχύει μέχρι το 2006. Τα ταμεία αυτά θα διαθέτουν πλέον των 30 δις

ευρώ ετησίως, μεταξύ του 2000 και του 2006, δηλαδή 213 δις ευρώ κατά τη διάρκεια

αυτής της επταετίας. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στις αρχές της συγκέντρωσης των

παρεμβάσεων, τη διασαφήνιση και την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων των κρατών

μελών και της Επιτροπής (www.europa.eu.int).

Όσον αφορά την διεύρυνση της ένωσης προς Ανατολάς, το Πρόγραμμα Δράσης

2000 έχει προέβλεπε επιπλέον τη δημιουργία των χρηματοδοτικών μέσων ISPA και

SAPARD που θα συμπλήρωναν το πρόγραμμα PHARE για την προώθηση της

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις υποψήφιες τότε για ένταξη χώρες της

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (www.europa.eu.int).
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Οι τρεις στόχοι προτεραιότητας στους οποίους για την περίοδο 2000-2006

εmκεντρώνεται το 94% των ΔιαρθρωτικώνΤαμείων καθορίζονται ως εξής:

Στόχος Ι(εδαφικός)

Προώθηση της κάλυψης της καθυστέρησης των περιφερειών που σημειώνουν

αναπτυξιακή καθυστέρηση, δηλαδή παροχή των βασικών εξοπλισμών που τους λείπουν

ακόμη, ή προώθηση των επενδύσεων στις εmχειρήσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί

"απογείωση" των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο στόχος αυτός αφορά πενήντα

περίπου περιφέρειες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 22% του πληθυσμού της Ένωσης

και στις οποίες διατίθεται το 70% των mστώσεων.

Στόχος 2(εδαφlκός)

Στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης στις περωχές που

αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα, είτε είναι βωμηχανικές, αγροτικές, αστικές

ή εξαρτώνται από την αλιεία. Το 18% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε αυτές τις

προβληματικές περιοχές, στις οποίες θα διατεθεί το 11,5% των mστώσεων.

Στόχος 3(θεματικός)

Εκσυγχρονισμός των συστημάτων κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης. Οι

χρηματοδοτήσεις του στόχου 3 καλύπτουν όλη την Ένωση, εκτός των περιφερειών του

στόχου Ι, όπου τα μέτρα υπέρ της κατάρτισης και της απασχόλησης περιλαμβάνονται

στα προγράμματα κάλυψης της καθυστέρησης. Το 12,3% των πιστώσεων διατίθενται.

για το στόχο αυτό (www.europa.eu.int).

Παράλληλα σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς ο αριθμός των κοινοτικών

πρωτοβουλιών μειώθηκε από 13 σε 4. Τα τέσσερα αυτά ιδιαίτερα προγράμματα, οι

κοινοτικές πρωτοβουλίες, έχουν προβλεφθεί από την Ένωση επιδιώκοντας να βρει

κοινές λύσεις σε προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται οπουδήποτε στο ευρωπαϊκό

έδαφος. Αυτά τα τέσσερα προγράμματα επωφελούνται από το 5,35% των

χρηματοδοτήσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων ενώ κάθε πρωτοβουλία

χρηματοδοτείται από ένα μόνο ταμείο. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι οι εξής:

Interreg 111

Η πρωτοβουλία αυτή προωθεί τις διασυνοριακές, διακρατικές και διαπεριφερειακές

συνεργασίες, δηλαδή την διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων υπεράνω των συνόρων, για
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ΠOλυπεριφερεtαKώνχωροταξίαςτην πρoώ(lηση της ισόρροπης

συνόλων(χρηματοδότηση:ΕΤΠΑ).

Urban ιι

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει ειδικότερα καινοτόμες στρατηγικές αναβάθμισης

προβληματικώνπόλεων και συνOΙΙCΙών(χρημαΤOδότηση:ΕΤΠΑ).
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Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην σttyKέντρωση των κοινωνικοοικονομικών

παραγόντων των αγροτικών περιοχών, για να μελετήσουν νέες τοmκές στρατηγικές

αειφόρου ανάπτυξης(χρηματοδότηση: ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισμού).

Equal

Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει την κατάργηση των παραγόντων, οι οποίοι προξενούν

ανισότητες και διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά

εργασίας(χΡηματοδότηση:EKTXwww.europa.eu.int).

Στο πλαίσιο αυτού του ορισμού των στόχων και κοινοτικών πρωτοβουλιών κάθε

ένα από τα τέσσερα διαρθρωτικά ταμεία διατηρεί μια θεματική ενότητα ενώ ενεργεί

κατά τρόπο συγκεκριμένο όπως αναλύεται παρακάτω:

• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΙΙεριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)χρηματοδοτεί

υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις για την δημιουργία απασχόλησης, έργα

τοmκής ανάπτυξης και ενισχύσεις στις ΜΜΕ.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΊ) προωθεί την επαγγελματική ένταξη

των ανέργων και των μεΙOνεΙCΤΙKών ομάδων, χρηματοδοτώντας ιδίως δράσεις

κατάρτισης και συστήματα ενισχύσεων για προσλήψεις.

• Όσον αφορά το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ)

το οποίο θεσπίστηκε το 1993, αυτό αποσκοπεί στην προσαρμογή και τον

εKσttyXPOνισμό των εξοπλισμών στον τομέα αυτό.

• Το τμήμα "Προσανατολισμού" του Ευρωπα·ίκού Γεωργικού Ταμείου

ΙΙροσανατολισμού και ΕΥΥυήσεων (ΕΓΤΠΕ/ Προσανατολισμός) χρηματοδοτεί

δράσεις αγροτικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των γεωργών, κυρίως των

αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών. Το τμήμα ''Εγγυήσεων'' αυτού του

ταμείου στηρίζει επίσης την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής

Γεωργικής ΙΙολιτικής στα άλλα μέρη της Ένωσης.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία δεν χρηματοδοτούν οποιαδήποτε μεμονωμένα έργα, αλλά

πολυετή προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης που καθορίζονται από κοινού μεταξύ
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των περιφερειών, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, το Ταμείο

Συνοχής χρηματοδοτεί άμεσα συγκεκριμένα έργα, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση

του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών. Το ειδικό αυτό ταμείο

αλληλεγγύης δημιουργήθηκε το 1993 για να βοηθήσει τα τέσσερα λιγότερο

ευημερούντα κράτη μέλη: την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία.

Το ταμείο αυτό παρεμβαίνει σε όλη την επικράτεια αυτών των κρατών, για να

χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών.

Μεταξύ του 2000 και του 2006, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου Συνοχής θα

ανέρχεται σε 2,5 δις ευρώ, δηλαδή 18 δις κατά τη διάρκεια της επταετίας

(www.europa.eu.int).

Ωστόσο το Πρόγραμμα Δράσης 2000 αναφερόταν μεταξύ άλλων στις χώρες της

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (οι οποίες εντάχθηκαν στην ΕΕ την 111 Μαίου του

2004) και στην στρατηγική που ακολουθήθηκεέως την πλήρη ένταξη τους στην ΕΕ.

Σύμφωνα λοιπόν με τους Κανονισμούς για την προενταξιακή βοήθεια εγκρίθηκαν μαζί

με τους υπόλοιπους των Διαρθρωτικών Ταμείων, τρία χρηματοδοτικά μέσα τα οποία

στήριξαν την προενταξιακή στρατηγική (Ανδρικοπούλου,2001):

Ι) Το πρόγραμμα PHARE, του οποίου οι χρηματοδοτήσεις επικεντρώνονταν σε

δύο βασικές προτεραιότητεςπου συνδέονταν με την υιοθέτηση του κοινοτικού

κεκτημένου: την ενίσχυση της διοίκησης και των θεσμών και την ενίσχυση των

επενδύσεων, ενώ είναι επίσης δυνατόν να ενισχύσει μέτρα στους τομείς του

περιβάλλοντος, μεταφορών, γεωργίας και περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία

εντάσσονται σε ολοκληρωμένα προγράμματα βιομηχανικής αναδιάρθρωσης ή

περιφερειακήςανάπτυξης.

2) Το διαρθρωτικό μέσο ISPA (lnstrumcnt for Structura1 Policics for prc

Accession), το οποίο παρείχε πρoεvταξιακή βοήθεια στις τότε υποψήφιες χώρες

ΚΑΕ στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, με σκοπό να

συμβάλλειστην προετοιμασία της προσχώρησηςτους στην ΕΕ.

3) Το γεωργικό μέσο SAPARD για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυt1J

υποστηρίζει δράσεις που αφορούν: επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις,

μεταποίηση και εμπορία, ελέγχους ποιότητας τροφίμων, μεθόδους παραγωγής,

διαφοροποίηση οικονομικών δραστηΡιοπΊτων, σύσταση ομάδων παραγωγών,

αναδασμό,επαγγελματικήκατάρτιση κ.α.
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Η υπΟ'Υραφή της Συνθήκης της Νίκαιας στις 26 Φεβρουαρίου 2001 σηματοδότησε

τη λήξη της διακυβερνηπκής διάσκεψης που ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου 2000. Η

διάσκεψη αυτή απέβλεπε στο να προσαρμόσει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών

οργάνων έτσι ώστε να τους επιτρέψει να υποδεχθούν τα νέα κράτη μέλη. Έτσι, η νέα

αυτή συνθήκη ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο προς τη μεΥαλύτερη διεύρυνση που έθεσε

ποτέ ως στόχο η Ένωση, με τις προοπτικές της για διαρκή ειρήνη, σταθερότητα και

ευημερία για το σύνολο των ευρωπα'ίκών δημοκρατικών κρατών.

Η Συνθήκη της Νίκαιας σημείωσε ένα νέο βήμα στ/ν προετοιμασία τ/ς διεύρυνσης

της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης προς τις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής, ΜεσοΥειακής και

Βαλτικής Ευρώπης. Η συνθήκη αυτή, η οποία τροποποίησε τις υπάρχουσες έως τότε

συνθήκες, είχε έναρξη ισχύος μετά τ/ν επικύρωση της από όλα τα κράτη μέλη.

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ), που εκπόνησε τ/ν αναθεώρηση των συνθηκών

και που διεξάχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τ/ς Νίκαιας στις 11 Δεκεμβρίου

2000, έπρεπε να απαντήσεις σε ένα μεγάλο ερώτημα: πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να

λειτουργήσει αποτελεσματικά με διπλασιασμό σχεδόν του αριθμού των μελών τ/ς.

Η πρώτη τροποποίηση τ/ς συνθήκης της Νίκαιας αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

τα οποία από πέντε (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή, Δικαστήριο,

ΕλεΥκτικό Συνέδριο) αυξάνονται σε επτά αφού προστέθηκαν δύο κοινοτικά όργανα

συμβουλευτικού χαρακτήρα, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή

των Περιφερειών.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συνθήκη της Νίκαιας ενίσχυσε το ρόλο

του ως από κοινού νομοθέτη και στο πλαίσιο της προοπτικής διεύρυνσης της Ένωσης

περιόρισε τον μέγιστό αριθμό των ευρωπαίων βουλευτών σε 732. Αναφορικά με το

Συμβούλιο προέβλεψε ότι με περίπου 30 κράτη μέλη θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να

επιτευχθεί ομόφωνη συμφωνία. Για το λόγο αυτό η συνθήκη της Νίκαιας επέτρεψε να

λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία σε 30 περίπου διατάξεις της συνθήκης

για τις οποίες μέχρι τώρα προβλεπότανομοφωνία. Ωστόσο για να ληφθεί μία απόφαση

δεν αρκεί η πλειοψηφίατων κρατών μελών αλλά χρειάζεται και η υποστήριξητου 62%

του συνολικού πληθυσμούτηςΈνωσης.

Η συνθήκη της Νίκαιας περιόρισε επίσης τη σόνθεση της Επιτροπής από το 2005 σε

έναν επίτροπο για κάθε κράτος μέλος. Όταν η Ένωση θα αριθμεί 27 κράτη μέλη, ο
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αριθμός των επιτρόπων θα έχει ένα ανώτατο όριο. Παράλληλα η συνθήκη θέσπισε ότι

το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συνίσταται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος. Ο

διορισμός των μελών του θα καθορίζεται από το Συμβοuλιο με ειδική πλειοψηφία και

όχι πλέον με ομοφωνία, για εξαετή εντολή.

Τέλος, η συνθήκη της Νίκαιας διακηρύχθηκε ένας χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων

της ·Ενωσης. Καθόρισε ένα σύνολο δικαιωμάτων του πολίτη καθώς επίσης πολιτικών,

οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών που κατανέμονται

σε έξι κατηγορίες: αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγ-Υί>η, ιθαγένεια και

δικαιοσύνη. Τα δικαιώματα αυτά βασίζονται ιδίως στα θεμελιώδη δικαιώματα και

ελευθερίες που αναγνωρίζονται από την ευρωπα·ίκή σύμβαση των δικαιωμάτωμ του

ανθρώπου και τις συνταγματικές παραδόσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΕΕ,2001).

1.13 Σύνοδος κορυφής της Κοπεγχάγης (2002)

Η Σuνοδος κορυφής της Κοπεγχάγης ουσιαστικά αποτελεί την συνέχεια του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης του 1993 όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη

έναρξη της διαδικασίας της διεύρυνσης. Τα κριτήρια τα οποία μία υποψήφια προς

ένταξη χώρα θα έπρεπε να διαθέτει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της

Κοπεγχάγης το 1993 ήταν τα εξής (Μούσης, 2001):

α) σταθεροuς θεσμοuς που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα

του ανθρώπου και την προστασία των μειονοτήτων,

β) μια βιώσιμη οικονομία της αγοράς και την ικανότητα αντιμετώπισης της

ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς μέσα στην ·Ενωση,

γ) Τ/ΙΙ ικοοιότητα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις της πλήρους συμμετοχής,

συμπεριλαμβανομένων των στόχων πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Με την Σuνοδο της Κοπεγχάγης εγκρίθηκε το πρώτο κύμα της διε6ρυνσης, όπως

ονομάζεται η ένταξη των τριών χωρών της Βαλτικής(Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία),

της Πολωνίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας, Κύπρου και Μάλτας

θέτοντας ως επίσημη ημερομηνία ένταξης των νέων κρατών μελών στην ΕΕ την 111

Μαίου του 2004. Οι αιτήσεις προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας δΗ

εγκρίθηκαν λόγω της σημαντικής οικονομικής και όχι μόνο οοτέρησης τους. Ωστόσο
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στην Σύνοδο Κορυφής η Επιτροπή εκπόνησε τους χάρτες πορείας για τις χώρες αυτές

με σαφώς καθορισμένους στόχους που έδιναν στην κάθε χώρα τη δυνατότητα να

καθορίσει το δικό της ρυθμό στην ενταξωκή διαδικασία.

Όσον αφορά την Τουρκία μετά την υπογραφή, το 1963, της συμφωνίας σύνδεσης

Τουρκίας- ΕΟΚ, η διαδικασία επιταχύνθηκε και, το 1999, στη Σύνοδο του Ελσίνκι,

αναγνωρίστηκε στην Τουρκία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Στη

Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης, οι «Δεκαπέντε» όρισαν το πρώτο ραντεβού στα τέλη

του 2004 για να εκτιμήσουν την πορεία των αλλαγών βάσει των οποίων είχε δεσμευτεί

(Turunc,2004). Πολλοί είναι εκείνοι που συνηγορούν υπέρ της ένταξης της Τουρκίας

και τίθενται υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων το Δεκέμβριο του 2004,

με επιχείρημα τα οικονομικά οφέλη που θα έχει η ΕΕ. Ωστόσο, καθώς η τουρκική

οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει σοβαρές διαρθρωτικές ελλείψεις όπως το

υπερβολικό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού σε σχέση με τον συνολικό ενεργό

πληθυσμό, ενδημικός πληθωρισμός παρά την επιβράδυνση του, τεράστιο εξωτερικό

χρέος, νομισματική αστάθεια Κ.α., τίποτε δεν μας επιτρέπει να θεωρούμε βέβαιο ότι η

Τουρκία θα συστρατευθεί με τη «νέα Ευρώπη»(ΒaΥart,2004).

1.14 Συνθήκη Προσχώρησηςτων δέκα νέων κρατών μελών (Αθήνα 2003)

Η υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δέκα νέων

κρατών μελών (Κύπρος, Μάλτα, Λετονία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία,

Ουγγαρία, Λιθουανία, Εσθονία) στις 16 Απριλίου 2003 στην Αθήνα σηματοδότησε μία

νέα περίοδο για την ΕΕ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη στην ιστορία

της Ένωσης διεύρυνση, καθώς συμβολίζει το τέλος μια ολόκληρης εποχής, αυτής της

μεταπολεμικής διαΙρεσης της Ευρώπης, και την έναρξη μιας νέας περιόδου, γεμάτης

προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά και αβεβαιότητες.

Η τελετή υπογραφής της Πράξης Προσχώρησης στην ΕΕ των δέκα νέων κρατών

μελών έγινε παρουσία των ηγετών των υπόλοιπων τριών υποψηφίων για ένταξη χωρών

δηλαδή της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας-, των βαλκανικών χωρών,

των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπα'(κή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και της

ΡωσΙας.

Ένα από τα κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η υπογράμμιση ενίσχυσης της

Ένωσης, ώστε να διαδραματίσει πιο αποτελεσματικά τον ρόλο της σε ένα παγκόσμιο
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πολυκεντρικό σύστημα, προκειμένου να υπηρετεί την ειρήνη, τη συνεργασία, τ/ν

αλληλεγγύη, μια παγκόσμια κοινότητα δικαίου. Επίσης τονίστηκε η ύπαρξη

προσαρμογών στο ευρωπα'ίκό κοινωνικό μοντέλο, για να εξακολουθήσει να διασφαλίζει

«αλληλεΥΥύη και συνοχή», διεύρυνση των συλλογικών και ατομικών ελευθεριών,

σεβασμό στις πολιτιστικές διαφορετικότ/τες, αλλά και γεφύρωση των διαφορών,

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η νέα μεΥάλη διεύρυνση τ/ς Ευρώπης,

πέραν των σημαντικών θετικών εmπτώσεων που έχει (π.χ. διεύρυνση της αγοράς,

υπέρβαση του μεΥάλου διχασμού της Ευρώπης σε Ανατολική και Δυτική κ.α,)

απομακρύνει τον στόχο τ/ς πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στο

απώτερο μέλλον, αφού εκτιμάται ότι θα διπλασιαστούν οι εισοδηματικές και

περιφερειακές ανισότητες. Για το λόγο αυτό τέθηκε η επανεξέταση των πολιτικών και

οικονομικών στόχων a'J.J.iJ. και η ενίσχυση των πολιτικών και πολιτισμικών δεσμών

μεταξύ των λαών ώστε να δημιουργηθούν ανθεκτικοί, λειτουργικοί, αποτελεσματικοί

και διαφανείς θεσμοί.

Έτσι ένας νέος προβληματισμός δημιουργήθηκε σχετικά με το Σύνταγμα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η δημιουργία ενός νέου Συντάγματος, ενός ενιαίου πολιτικού

χώρου, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής ένωσης των «25))

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της διεύρυνσης.

1.15 Διαl<Uβερνητική Διάσκεψη για το Νέο Σύνταγμα της ΕΕ (θεσσαλονίκη-21

10υνίου 2003) και Διαl<Uβερνητική Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών (Δεκέμβριος

2003)

Στις 21 Ιουνίου 2003 στη Χαλκιδική Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα

βήματα προς τ/ν κατεύθυνση διαμόρφωσης του πρώτου Ευρωπαϊκού Συντάγματος των

«25). Εκείνο που κατέστη σαφές απ'όλες τις πρωτεύουσες, ήταν ότι σε καμία

περίπτωση οι βασικές πρόνοιες του κειμένου αυτού, του σχεδίου Ευρωπα'ίκού

Συρτάγματος, δεν τις δεσμεύουν ως προς το τελικό αποτέλεσμα τ/ς Διακυβερνητικής

Διάσκεψης (Παπαδιόχος-Ζούλος-Καλλέργης- Τζίμας,2003).

ΚατΌυσίαν οι προτάσεις της Συνέλευσης παρέμειναν ανοικτές για τον ορισμό

μόνιμου «προέδρου της Ένωσης» με κατάργηση της εκ περιτροπής ανάληψης της

προεδρίας της ΕΕ απ'όλα τα κράτη μέλη, τον περαιτέρω περιορισμό του εθνικού βέτο

στη λήψη αποφάσεων, την κατάργηση τ/ς ισότιμης εκπροσώπησης όλων των μελών
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στην Ευρωπαϊκή Εmτροπή και τέλος τη ριζική αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των

ψηφοφοριών στο Συμβούλιο Υπουργών. Το κείμενο χαρακτηρίσθηκε ως η σύνθεση των

πολλών και ποικίλων απόψεων που εκφράσθηκαν στη Συνέλευση (Παπαδιόχος

Ζούλας- Καλλέργης- Τζίμας,2003).

Από την πλευρά του ο κύριος Ρομάνο Πρόντι χαραιcrήρισε το κείμενο, όπως αυτό

διαμορφώΟηκε τελικά, ({γιγαντιαίο άλμα~~, προσθέτοντας ότι η διακυβερνητική θα

πρέπει να κάνει «ακόμα πολλά βήματα» προκειμένου να αντιμετωπίσει «υπαρκτούς

ιανδύνους» (Παπαδιόχος-Ζούλας- Καλλέργης- Τζίμας,2003).

Σε ό,τι αφορά το πρακτικό σκέλος, η Διακυβερνητική ΔιάΣΙCεψη αποφασίσθηκε να

αρχίσει τον Oιcrώβριo του 2003 επί ιταλικής προεδρίας της ΕΕ και να ολοκληρωθεί «το

ταχύτερο δυνατόν~~, σε κάθε περίπτωση δε, μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών

τον Ιούνιο του 2004. Παρόλ' αυτά τελικά η Διακυβερνητική Διάσκεψη άρχισε τον

Δεκέμβριο του 2003 χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα (Παπαδιόχoς~Zoύλας- Καλλέργης

Τζίμας,2003).

Έτσι στις 13 Δεκεμβρίου 2003 η αρνητική στάση της Ισπανίας και τ/ς Πολωνίας

στο Σύνταγμα της ΕΕ οδήγησε σε αδιέξοδο τ/ Διακυβερνητική Σύνοδο Κορυφής τω"

Βρυξελλών, δημιουργώντας προβλήματα στην πορεία τ/ς ΕΕ τα οποία ματαίως

προσπάθησε να ωραιοποιήσει δήλωση τ/ς ιταλικής προεδρίας που υιοθέτ/σαν οι «25~~.

Οι αντφρήσεις τ/ς Πολωνίας και της Ισπανίας εστιάστ/καν κυρίως στο σύστ/μα

ψηφοφορίας το οποίο προβλέπει: οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται με απλή

πλειοψηφία των χωρών υπό τ/ν προϋπόθεση ότι αυτές εκφράζουν το 60% του

πληGυσμoύ τ/ς ΕΕ. Η Πολωνία και η Ισπανία αντιδρούσαν τονίζοντας ότι αυτό το

σύστ/μα ευνοεί τις μεΥάλες χώρες- πράγμα που ανταποκρίνεται στ/ν αλήθεια.

Ταυτόχρονα επέμεναν να μην περιοριστεί σε 25 ο αριθμός των ψήφων τους από 27 που

τους έδωσε η Συνθήκη τ/ς Νίκαιας, τ/ν οποία πρόκειται να αντικαταστήσει το

Σύνταγμα (Ευσταθιάδης,2003).

Οι συμφωνίες για τη θέσmση Συντάγματος χρειάζονται χρόνο και η εmκύρωση τους

μπορεί να αποδειχθεί μακροχρόνια διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των «25» θα

λειτουργήσει συνεπώς προς το παρόν με βάση τις υπάρχουσες Συνθήκες. Τόσο σε

πρακτικό όσο και λειτουργικό επίπεδο, πολλά έχουν ήδη περιληφθεί στ/ Συνθήκη πις

Νίκαιας, ώστε η ΕΕ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις τ/ς διεύρυνσης και οι θεσμοί να

λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (Σολάνα,2004).

Πάντως οι προσπάθειες για τ/ν έκκριση του Συντάγματος θα συνεχιστούν επί
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ιρλανδικής προεδρίας (την οποία διανύουμε τώρα) η οποία διαδέχθηκε την ιταλική από

1 ΙΙ Ι; Ιανουαρίου 2004(Ευσταθιάδης,2003). Έτσι το σχέδιο του Συντάγματος που

ετοίμασε η Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης με επικεφαλή τον πρώην πρόεδρο

της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντΈστέν αναμένεται να ξανατεθεί αυτή τη φορά με

περισσότερες πιθανότητες έγκρισης στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου του 2004 καθώς

η υπαναχώρηση της Ισπανίας ύστερα από την κυβερνητική αλλαγή στη χώρα φαίνεται

όπ θα οδηγήσει σε συμβιβασμό (Σώκου,2004).

1.16 Πλήρης ένταξη των δέκα νέων κρατών μελών (ΔουβλΙνο 2004)

Η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε

πραγματικότητα 1ιι Μαίου του 2004. Μόλις 14 χρόνια μετά την πτώση του Βερολίνου

το χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης έκλεισε οριστικά για την Ευρώπη. Οκτώ πρώην

κομμουνιστικές χώρες, η Κύπρος και η Μάλτα εντάχθηκαν και επισήμως στο

ευρωπαϊκό οικοδόμημα- που τους προσφέρει την υπόσχεση της ειρήνης, της ελευθερίας

και της ευμάρειας. Την επόμενη ημέρα των εορτασμών που αρμόζουν σε αυτή την

ιστορική στιγμή, ωστόσο, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τις συνέπειες που

θα έχει αυτή η μεγάλη διεύρυνση στη φυσιογνωμία και στη μελλοντική πορεία της

διευρυμένης Ευρώπης (Σώκου,2004). Ταυτόχρονα, λοιπόν, με τους πανηγυρικούς

τόνους στους χώρους των εκδηλώσεων στελέχη των επίσημων αντιπροσωπειών δεν

έκρυβαν τον έντονο προβληματισμό τους για το αν θα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση

να βρει κοινό βηματισμό μεταξύ των 25 μελών της, όταν παρατηρούνται προβλήματα

στον συντονισμό ακόμη και των κρατών που αποτελούν τον ιδρυτικό της πυρήνα

(Χιώτης,2004).

Παράλληλα η διεύρυνση εντείνει την όξυνση των ανισοτήτων και μεταξύ των

χωρών της ΕΕ, καθώς τα νέα μέλη είναι πολύ φτωχότερα από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Έτσι η προσοχή της ΕΕ στρέφεται πλέον από τον φτωχό Νότο προς την ακόμη

φτωχότερη Ανατολή, καθώς βασικός στόχος του επόμενου κοινοτικού προϋπολογισμού

για την περίοδο 2007-2013 θα είναι η επιτυχής ενσωμάτωση των νέων μελών στην ΕΕ.

Ο στόχος της σύγκλισης, ωστόσο, δεν εξαντλείται στην οικονομία όπου τα νέα κράτη

μέλη έχουν διανύσει μακρά απόσταση αλλά ακόμη και οι πιο προηγμένες από αυτές

έχουν ακόμη πολλά να κάνουν. Οι νέες χώρες καλούνται να εφαρμόσουν από την

πρώτη ημέρα το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς, σε αντίθεση με προηγούμενες

διευρύνσεις, δεν θα υπάρξει περίοδος χάριτος προτού επιβληθούν κυρώσεις για τη μη
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εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι οι συνθήκες

αυτή τη φορά είναι διαφορετικές, καθώς η ΕΕ έχει προετοιμάσει συστηματικά τις νέες

χώρες για την ένταξη, διαθέτοντας δισεκατομμύρια ευρώ για την προσαρμογή της

νομοθεσίας τους, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση των

συνθηκών υγιεινής και της προστασίας του περιβάλλοντος (Σώκου,2004).

1.17 Συμπεράσματα

Η παραπάνω παρουσίαση, η οποία αφορά τόσο τις ημερομηνίες σταθμούς των

διαδοχικών διευρύνσεων της ΕΕ όσο και τις διαδοχικές διαμορφώσεις και

αναθεωρήσεις του προτύπου της περιφερειακής πολιτικής καθιστούν φανερή την άμεση

σχέση μεταξύ τους.

Κάθε διεύρυνση της ΕΕ αποτελούσε παράλ/ηλα μία πρόκληση όσον αφορά την

οικονομική και κοινωνική συνοχή. Για το λ&Υο αυτό η προσχώρηση νέων κρατών

μελών στην ευρωπαϊκή οικογένεια απαιτούσε αναθεώρηση του έως τότε υφιστάμενου

προτύπου περιφερειακής πολιτικής.

Η περιφερειακή πολιτική, άξια λ&Υου, σε ευρωπα'ίκό επίπεδο χρονολογείται μόνο

από τα μέσα της δεκαετίας του '70. Παράλληλα το 1975 δημιουργήθηκε το Ευρωπα'ίκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) γεγονός που συνδέεται άμεσα με την πρώτη

διεύρυνση της ΕΕ το 1973 (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ιρλανδiα).κύριoς

αντικειμενικός σκοπός της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής είναι η μείωση των

περιφερειακών ανισοτήτων και η πρόληψη δημιουργίας νέων οι οποίες άρχισαν να

εκδηλώνονται από την πρώτη διεύρυνση και έπειτα. Η σημασία της ευρωπαϊκής

περιφερειακής πολιτικής μεγάλωσε από τότε που η Συνθήκη την έκανε κύριο εργαλείο

για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η πολιτική συνοχής με την συνδρομή των

διαρθρωτικών ταμείων στοχεύει στην ενίσχυση των φτωχότερων περιοχών της ΕΕ.

Ωστόσο με την πρόσφατη διεύρυνση η Ένωση άνοιξε τις πόρτες της σε νέες χώρες

των οποίων οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες είναι δυσμενέστερες από αυτές

των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών των «15».Βάσει της παραμέτρου αυτής θα

πρέπει να επανεξεταστεί η πολιτική συνοχής καθώς το κέντρο βάρους της μεταφέρεται

προς Ανατολάς. Οι αναπτυξιακές αποκλίσεις θα διευρυνθούν καθώς, παρότι η έκταση

και ο πληθυσμός της Ένωσης θα αυξηθούν κατά ένα τρίτο, το ΑΕΠ θα αυξηθεί μόνο

κατά 5%. Θα εμφανιστεί μία νέα κατηγορία κρατών, αυτή των χωρών με εισόδημα

κατώτερο από το 39% του κοινοτικού μέσου όρου ενώ οι ήδη υπάρχουσες ανισότητες
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στην Ευρώπη των «15» θα συνεχίσουν να υπάρχουν και δεν θα πρέπει να

συγκαλυφθούν από την άφιξη των νέων μελών. Τίθεται, λοιπόν, ο προβλημαπσμός εάν

ο προtiπολσγισμός της ΕΕ θα επαρκεί ώστε να καλύψει τόσο τις ανάγκες των νέων

κρατών μελών όσο και των φτωχότερων περιοχών των «15».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οικονομική - κοινωνική σύγκλιση και η πολιτική

συνοχής

2. Ι ΕlσαΎωγή

Σε ένα κόσμο όπου οι εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται π'λioν σε

παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνεται όλο και περισσότερο ο ανταγωνισμός μεταξύ των

περιφερειών και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους τόσο στο κοινοτικό έδαφος όσο

και έξω από αυτό. Ωστόσο, δεν ισχύουν σε όλες τις περιφέρειες οι ίδιες οικονομικές ,

κοινωνικές και γεωγραφικές συνθήκες για να μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα.

Επί σειρά ετών, οι αποκλίσεις όσον αφορά το βαθμό ανάπruξης και το βιοτικό επίπεδο

μεταξύ των περιφερειών- οι οποίες υπήρχαν πολύ πριν τη δημιουργία της Κοινότητας

αντιμετωπίζονταν σε εθνικό επίπεδο.

Οι σταδιακές προσπάθειες της Ένωσης να μειώσει τις αποκλίσεις αυτές επέφεραν

αισθητές βελτιώσεις ασκώντας περιφερειακή πολιτική η οποία μεταφέρει πόρους από

τις εύπορες στις φτωχότερες περιφέρειες. Οι αξίες που διέπουν όλα αυτά τα χρόνια Τη ν

περιφερειακή πολιτική είναι: α) η αλληλεγγύη, διότι στόχος της είναι να ωφελήσει τους

πολίτες και τις περιφέρειες που είναι οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες σε

σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ, και β) η συνοχή, διότι υπάρχουν οφέλη για όλους με

1η μείωση των διαφορών εισοδήματος και πλούτου μεταξύ των φτωχότερων χωρών και

περιφερειών και αυτών που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.

Με άλλα λόγια τίθεται ζήτημα σύγκλισης τόσο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ

όσο και μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών σε σχέση με τον κοινοτικό και

εθνικό μέσο όρο. Με την έννοια «σύγκλιση», αναφερόμαστε στην διαχρονική πτωτική

τάση των ανισοτήτων όσον αφορά το εισόδημα μεταξύ χωρών ή περιφερειών.

Στην περ(οδο που διανύουμε και μετά την πρόσφατη ~άλης σημασίας διεύρυνση της

ΕΕ κρίνεται αναγκαία η θεσμική αναθεώρηση και εμβάθυνση της πολιτικής συνοχής

ώστε να καταστεί ικανή να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που η διεύρυνση αυτή

συνεπάγεται. Το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής εξάλλου υπερβαίνει το απλό

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών και αφορά τις ίδιες τις βάσεις των

κοινοτικών στόχων.

Παρακάτω αναλύονται οι αιτίες των περιφερειακών ανισοτήτων σύμφωνα με τις

δύο επικρατέστερες οικονομικές θεωρίες περί ισόρροπης ανάπτυξης όπως αυτές
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αναφέρονται στην μελέτη των θεωριών των περιφερειακών ανισοτήτων του r.
Πετράκου, α:λ/.ά και οι παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική και κοινωνική

σύγκλιση σύμφωνα με την τρίτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Εmτροπής για την οικονομική

και κοινωνική συνοχή.

2.2 Η αντιπαράθεση δύο βασικών οικονομικών ρευμάτων

2.2.1 Η οικονομική της συσσώρευσης

Η πρώτη προσΈΥΥιση, η οικονομική της συσσώρευσης, όπως χαρακτηριστικά

αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα»

του Γ. Πετράκου, θεωρεί ότι σε γενικές γραμμές οι δυνάμεις της αγοράς είναι εκείνες

οι οποίες αναπτύσσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και

επομένως ενθαρρύνουν τις τάσεις συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων στο χώρο. Το

γεγονός αυτό από πολιτικής απόψεως υποδηλώνει δύο πράγματα:

α) δημιουργείται η αναγκαιότητα σχεδιασμού αναπτυξιακών πολιτικών για τις

καθυστερημένες οικονομικά περιοχές και,

β) κρίνεται απαραίτητο οι πολιτικές αυτές να είναι συνολικά σχεδιασμένες και να έχουν

ένα κρίσιμο μέγεθος ώστε να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις δυνάμεις της αγοράς

και να δώσουν την αναγκαία ώθηση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (ή χώρες).

Τα παραπάνω εκφράστηκαν άμεσα τόσο με την θεωρία της μεγάλης ώθησης του

Rosenstein- Rαlan (big push theory), όσο και με την ανάλυση του Hirschman 1ta τη

σημασία των διασυνδέσεων των κλάδων της οικονομίας (forward and backward

linkages) στην επιλογή αναπτυξιακών πολιτικών.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή το οικονομικό σύστημα της αγοράς μπορεί (εκ

φύσεως) να παράγει και να αναπαράγει τις οικονομικές ανισότητες σε διάφορα χωρικά

επίπεδα. Το κύριο χαρακτηριστικό των ανισοτήτων αυτών είναι ότι ακολουθούν μια

συσσωρευτική διαδικασία και δεν έχουν παροδικό χαρακτήρα. Το παραπάνω κοινό

πόρισμα προέρχεται από τρεις διαφορετικές σχολές:

α) της οστικής οικονομικής (urban economics),

β) της θεωρίας της ενδογενούς ανάπτυξης (endogenous growth theory) και,

γ) της νέας οικονομικής γεωγραφίας (new econοmίc geography).

39



Η δυναμική των περιφερειακών ανΙσQfήτων

στο νέο ευρωπαϊκόχώρο ΖΥΡΙΔΟΥ.ΒΙΚΤΩΡΙΑ

]

Ι

]

]

1
J
J

Η πρώτ/ σχολή της αστικής οικονομικής θεωρεί ότι το γεγονός τ/ς συγκέντρωσης

ΠιιΙ' επιχεψήσεων σε μεγάλα αστικά κέντρα προκαλεί την μείωση του κόστους

παραγα/Ύής λό'Υω της λειτουργίας των εσωτερικών και εξωτερικών οικονομιών

κλίμακας. Οι εν λόγο οικονομίες αποτελούν την δύναμη έλξης των δραστηριοτήτων και

των παραγα/Ύικών πόρων σε αναλογία με το μέγεθος των πόλεων ή των κλαδικών

συγκεντρώσεων που φιλοξενούν και συμβάλλουν στην αύξηση των χωρικών

ανισοτήτων.

Όσον αφορά την θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξη, αυτή υποστ/ρίζει ότι η

συσσώρευση της ΎVώσης προκαλεί αύξουσες αποδόσεις κλίμακας. Η επίδραση πις

γνώσης οδηγεί σε επενδύσεις με αύξουσες αποδόσεις κλίμακας γεγονός το οποίο

συνεπάγεται τ/ν αύξηση του προϊόντος (και του ΑΕΠ) εξαιτίας περισσότερο των

μεγάλων επενδύσεων παρά των μικρών. Κατ'αναλΟΎία, οι ρυθμοί ανάπruξης των

ανεπτιryμένων χωρών μπορεί κάλλιστα να είναι υψηλότεροι από αυτούς των

αναπruσσόμενων χωρών και συνεπώς τα επίπεδα ανάπτυξης να αποκλίνουν αντί να

συγκλίνουν.

Τέλος, η νέα οικονομική γεωγραφία υποστ/ρίζει ότι ο γεωγραφικός παράγοντας

διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στην κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο. Έτσι,

καθώς οι αποστάσεις και το κόστος μεταφοράς των προ'ίόντων διαχρονικά τείνουν να

μειώνονται, οι επιχεψήσεις τείνουν να συγκεντρώνονται στις μεγαλύτερες αγορές (στα

μεγάλα αστικά κέντρα), χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν τις απομακρυσμένες

(Πετράκος, 2003).

2.2.2 Η νεοκλασική προσέγγιση

Η νεοκλασική προσέγγιση, από την άλλη, δομήθηκε σταδιακά και δεν ασχολήθηκε

με τα αίτια των ανισοτήτων στα επίπεδα ανάπτυξης. Αντιθέτως, ασχολήθηκε με τους

μηχανισμούς που οδηγούν σε ισορροπία, υποστ/ρίζοντας ότι υπάρχουν τρεις

τουλάχιστον μηχανισμοί στην οικονομία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξάλειψη

των περιφερειακών ανισοτήτων και ισόρροπη ανάπruξη. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι οι

εξής:

α) Ο πρώτος μηχανισμός αναφέρεται στην τεχνολΟΎία της παραγωγής, η οποία στις

πλήρως ανταγωνιστικές αγορές χαρακτηρίζεται κατ'ανάγκη από σταθερές αποδόσεις

κλίμακας. Πρακτικά αυτό συνεπάγεται την αύξηση του κεφαλαίου και την μείωση της
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παραγωγικότητας. Είναι, δηλαδή, στη φύση των αγορών να οδηγούν τις οικονομίες σε

σύγκλιση, καθώς η παραγωγικότητα του κεφαλαίου στις λιγότερο ανεπτυγμένες

οικονομίες θα είναι κατ'ανάγκη μεΥαλύτερη (δηλαδή αυτές με λιγότερο κεφάλαιο).

β) Ο δεύτερος μηχανισμός σύγκλισης στηρίζεται στο διαπεριφερειακό εμπόριο.

Αναφέρεται, λοιπόν, ότι όταν δύο περιφέρειες συνάπτουν εμπορικές σχέσεις

εξειδικεύονται σε προϊόντα τα οποία κάνουν εντατική χρήση του συντελεστή

παραγωγής το οποίο διαθέτουν σε σχετική αναλογία. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι

η σχετική αφθονία του συντελεστή παραγωγής εξασφαλίζει το χαμηλό κόστος. Καθώς,

λοιπόν, μια περιφέρεια εξειδικεύεται όλο και περισσότερο και εξάγει το προϊόν που

χρησιμοποιεί εντατικά τον φθηνό συντελεστή παραγωγής, η ζήτηση για αυτό τον

συντελεστή σταδιακά θα αυξηθεί και συνεπώς η αμοιβή του θα βελτιωθεί. Η διαδικασία

αυτή της εξειδίκευσης και των εξαγωγών συνεχίζεται έως ότου οι συντελεστές

παραγωγής κοστίζουν το ίδιο και στις δύο περιφέρειες με συνέπεια την σύγκλιση των

αμοιβών των συντελεστών χωρίς την ανάγκη παρεμβατικής πολιτικής.

Ύ) Όσον αφορά τον τρίτο μηχανισμό σύγκλισης, αυτός στηρίζεται στην κινητικότητα

της εργασίας στο χώρο, δηλαδή στην μετανάστευση. Εφόσον η κινητικότητα της

εργασίας είναι απρόσκοπτη, το εργατικό δυναμικό τείνει να μετακινείται από περιοχές

με χαμηλές αμοιβές εργασίας σε περιοχές με υψηλές αμοιβές εργασίας. Στις πρώτες η

μετανάστευση δημιουργεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας που τείνουν να οδηΥήσουν

τις αμοιβές προς τα πάνω, ενώ στις δεύτερες η μετανάστευση αυξάνει την προσφορά

εργασίας γεγονός που τείνει να πιέζει τους μισθol)ς προς τα κάτω. Στο βαθμό που οι

μισθολογικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών εξακολουθούν να υπάρχουν η

μετανάστευση θα συνεχίζεται οδηγώντας τελικά σε σύγκλιση τις αμοιβές. Έτσι το

οικονομικό σύστημα εξισορροπεί τις χωρικές του ανισορροπίες χωρίς τη βοήθεια

παρεμβατικών πολιτικών.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των δύο προσεγγίσεων, παρατηρούμε ότι, η

σημαντική τους διαφορά είναι η οπτική γωνία της κάθε σχολής σε σχέση με τη

δυνατότητα άσκησης πολιτικής. Έτσι, ενώ η νεοκλασική θεωρία περιγράφει τους

μηχανισμούς οι οποίοι θα οδηγήσουν σε ισόρροπη ανάπτυξη, η οικονομική της

συσσώρευσης επικεντρώνει την προσοχή της στα μέτρα πολιτικής που θα επιτρέψουν

στις οικονομικά καθυστερημένες περιοχές να αναπτυχθούν.
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2.3 Παράγοντες που επιδρούν στην οικονομική και κοινωνική σύ-γκλιση

Παρόπ οι ανισότητες τόσο στο εισόδημα όσο και στην εργασία στο χώρο της ΕΕ

έχουν μειωθεί τ/ν τελευταία δεκαετία, ειδικότερα από τα μέσα της δεκαετίας του '90,

μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν. Τα κυριότερα προβλήματα

εντοπίζονταιστις λεγόμενεςχώρες συνοχής, δηλαδή στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και

τ/ν Ισπανία όπου το κατά κεφαλή ΑΕΠ κυμαίνεται περίπου στο 70% του κοινοτικού

μέσου όρου.

Οι περιφερειακές ανισότητες αναμένεται να αυξηθούν μετά την πρόσφατη

προσχώρηση των 10 νέων μελών στην ΕΕ. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σ'αυτά τα νέα ιφάτη

μέλη είναι πολύ χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο ενώ μόλις το 56% του

ενεργού πληθυσμού εργάζεται σε σχέση με το 64% στην ΕΕ των «15».

Για τους παραπάνω λόγους η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση η

οποία έγκειται στο να υποστηρίξει αποτελεσματικά την αλλαγή της οικονομικής δομής

της ΕΕ και την ανάπτυξη της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των επιπέδων του εισοδήματος και της

απασχόλησης.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επιδρούν

στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση της ΕΕ και οι οποίοι αποτελούν πρόκληση

μετά την διεύρυνση της Ι ης Μαίου του 2004.

2.3.1 Ανταγωνιστικότητα

Υπάρχει ένας αριθμός περιοχών στην ΕΕ στις οποίες τα διαρθρωτικά προβλήματα

αποθαρρύνουν τους επενδυτές και εμποδίζουν την ανάπτυξη των νέων οικονομικών

δραστηριοτήτων παρά τα εξισορροπημένα επίπεδα υποδομών. Αυτές οι περιοχές είναι

συνήθως οι παλιές βιομηχανικές περιοχές ή εκείνες με μόνιμα γεωγραφικά και άλλα

χαρακτηριστικά τα οποία παρεμποδίζουν την ανάπτυξη (ΕΕ, 2004).

Υπάρχουν, για παράδειγμα, έντεκα περιφέρειες (NUTS ΙΙ) στην ΕΕ των «15» στις

οποίες το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην χρονική περίοδο 1994-200 Ι ήταν περίπου στο μισό ή

και κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται διάσπαρτες στην

Ένωση, στην βόρεια ανατολική Αγγλία, στη βόρεια Γερμανία και σε

αραιοκατοικημένες περιοχές της βόρειας Σουηδίας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα επίπεδα
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παραγωγικότητας ήταν πολύ χαμηλά όπως και το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Σε πολλές από τις

περιφέρειες αuτές το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι πολύ κάτω από το 75% ΤΟ1) κοινοτικού

μέσσο όροο (ΕΕ, 2004).

Οι δύο ομάδες συνθηκών οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιηθούν και οι οποίες

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην βιώσιμη οικονομική ανάπroξη των περιφερειών

της ΕΕ είναι σι εξής (ΕΕ, 2004):

α) θα πρέπει να ιmάρχoυν τα κατάλληλα επίπεδα τόσο αναφορικά με τις υλικές

ιmoδoμές (αποτελεσματικές μεταφορές, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, καλές

περιβαλλοντικέςσυνθήκες ιcrλ.) όσο και με το ανθρώmvο κεφάλαιο (εργατικό δυναμικό

με κατάλληλα επίπεδα δεξιοτήτων και κατάρτισης).

β) σε μία νέα οικονομία βασισμένη στην γνώση, σι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν την

ικανότητα να καινοτομούν και να χρησιμοποιούν τόσο τις υπάρχουσες γνώσεις όσο και

τις νέες τεχνολογίες αποτελεσματικά, ακολουθώντας παράλληλα τον δρόμο της

βιώσιμης ανάπτυξης σε όρους περιβαλλοντικούς.

Για να επιτευχθούν οι δύο παραπάνω συνθήκες απαιτείται ένα αποτελεσματικό

θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο εργασίας από τις περιφέρειες ώστε να προωθηθεί η

ανάπruξη σε όλJJ. τα επίπεδα (ΕΕ, 2004).

Όσον αφορά την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

κρίνοντας ότι υπάρχουν, σε διαφορετικό βαθμό, σημαντικές προκλήσεις για όλα τα

κράτη μέλη της ΕΕ, προτείνει δύο προσεγγίσεις:

Ι) Πρώτον, μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων, η πολιτική συνοχής θα

μπορούσε να βοηθήσει τις περιφέρειες και τις περιφερειακές αρχές να

εmσπεύσουν και να προωθήσουν τις οικονομικές αλλαγές στις βιομηχανικές,

αστικές και αγροτικές περιοχές ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα και

ελκυστικότητα τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες οικονομικές,

κοινωνικές και εδαφικές ανομοιότητες.

2) Δεύτερον, μέσω των εθνικών προγραμμάτων, η πολιτική συνοχής θα μπορούσε

μα βοηθήσει τους πολίτες να επισπεύσουν και να υιοθετήσουν τις οικονομικές

αlJ..αγές υποστηρίζοντας τις πολιτικές που αποβλέπουν στην πλήρη

απασχόληση και στην ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας (ΕΕ, 2004).

Ι

]

]

1
]

]

1
J

Ι

Ι

J

Η δυναμική ιων περιφερειακών ανισοιήιων

σro νέο ευρωπαϊκ6 χώρο ΖΥΡΙΔΟΥ ΒIΚΤΩΡ/Α
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2.3.2 Η γήρανση του πληθυσμού και η μετανάστευση
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Στα κράτη μέλη του Νότου, στην Γερμανία και στα περισσότερα νέα κράτη μέλη

αναμένεται την προσεχή δεκαετία να μειωθεί ο ενεργός πληθυσμός (πληθυσμός ο

οποίος μπορεί να εργαστεί, ηλικίας μεταξύ 15-64 ετών). Την επόμενη δεκαετία, η

μείωση αυτή θα εξαπλωθεί σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση την Ιρλανδία, το

Λουξεμβούργο και την Κύπρο. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ο αριθμός των πολιτών

μεταξύ 15 και 64 ετών, προβλέπεταιότι θα μειωθεί κατά 4% στην ΕΕ των «15)) το 2025

σε σχέση με το 2000, και κατά 10% στα νέα κράτη μέλη (ΕΕ, 2004).

Η ύφεση αυτή θα συνοδευτεί από ουσιώδη αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων

ηλικίας 65 ετών και πάνω. Το 2025, θα υπάρχουν 40% περισσότεροιάνθρωποι από ότι

τώρα, οι οποίοι θα βρίσκονται σε σύνταξη τόσο στην ΕΕ των «15» όσο και στις νέες

χώρες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αναλογία κάτω από 3 ενεργούς πολίτες για

κάθε ένα πολίτη ηλικίας πάνω από 65 ετών σε σχέση με τώρα που η αναλογία είναι 4

προς Ι. Η γήρανση του πληθυσμού, η οποία αποτελεί εξίσου σημαντικό γεγονός, θα

οδηγήσει σε σταδιακή ύφεση του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και πιθανώς να

υπάρξουν επιπτώσεις και στα επίπεδα ανάπτυξης (ΕΕ, 2004).

Ωστόσο, η σπουδαιότητα του γεγονότος αυτού, θα εξαρτηθεί από το πραγματικό

εισόδημα και από τα επίπεδα της παραγωγικότητας στο μέλλον, τα οποία θα

καθορίσουν την ευκολία ή την δυσκολία υποστήριξης των συνταξιούχων. Στην πράξη,

μόνο το 64% στην ΕΕ των «15)) εργάζεται και μόλις το 56% αντίστοιχα στα νέα κράτη

μέλη βρίσκονται στην αγορά εργασίας και παράγουν εισόδημα προς τα παρόν. Στηρ

διευρυμένη Ευρώπη, η πραγματική αναλογία είναι 2 ιπ ενεργοί πολίτες προς έναν

συνταξιούχο. Το 2025, αν τα επίπεδα απασχόλησης παραμείνουν όπως έχουν, η

αναλογία αυτή θα μειωθεί κάτω από δύο προς έναν (ΕΕ, 2004).

Οι προοπτικές αυτές δίνουν προστιθέμενη σπουδαιότητα στην ανάγκη για βιώσιμη

οικονομική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ, στην αύξηση των επιπέδων απασχόλησης και

στην μείωση της νωρίτερης συνταξιοδότησης. Η μετανάστευση θα μπορούσε σε

ορισμένες περιπτώσεις να αποτελέσει σημαντική mlΎή συμπληρωματικής

τροφοδότησης εργατικού δυναμικού, δίνοντας εξέχουσα θέση στην διασφάλιση της

αποτελεσματικότητας των πολιτικών ολοκλήρωσης. Οι μεταναστευτικές ροές από τα

νέα κράτη μέλη προς την υπόλοιπη ΕΕ αναμένεται ότι θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες

που ακολούθησαν μετά την διεύρυνση προς Νότο. Οι μετανάστες θα έχουν τη

δυνατότητα να εργαστούν σε περιοχές με λιγότερες εξειδικευμένες δραστηριότητες οι

οποίες παρουσιάζουν ελλείψεις όσον αφορά το εργατικό δυναμικό. Αναμφίβολα, όμως,

44



Η δυναμική των περιφερειακών ανισοτήτων

στο νto ει.ιρωπαΥκ6 χώρο ZYPl10Y Β/ΚΤΩΡΙΑ

]

]

1

1
]

]

Ι

ι

θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα τα οποία θα

συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών και στην αποτροπή του κοινωνικού

αποκλεισμού τους (ΕΕ, 2004).

2.3.3 Ανθρώπινο κεφάλαιο

Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την

σύγκλιση, καΟώς, παρότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, η oπoiα

δημιουργήθηκε το Ι 997, συνέβαλε στην αύξηση της ευκαμψίας της απασχόλησης σε

μια περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης ωστόσο σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες

παραμένουν τόσο στην ΕΕ των «15» όσο και στα νέα κράτη μέλη (ΕΕ, 2004).

Με σκοπό την πρόληψη της ανεργίας και την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των

ανέργων στην αγορά εργασίας, υπάρχει η ανάγκη της προσφοράς των ατομικών

υπηρεσιών στους ανέργους με τη μορφή της καθοδήγησης, της κατάρτισης και τω"

νέων ευκαιριών απασχόλησης. Η ανάπτυξη των πολιτικών προληπτικής και

ενεργητικής αγοράς εργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ και

για τη προώθηση της οικονομικής αναδιάρθρωσης (ΕΕ, 2004).

Παράλληλα αυξημένης σημανnKότητας είναι και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης

και δεξιοτήτων τόσο για την ατομική επαγγελματική εξέλιξη όσο και για την

οικονομική ανταγωνιστικότητα. Ο σχετικός αριθμός των ανθρώπων με εκπαίδευση

πέραν της βασικής στις περιφέρειες του στόχου 1 παραμένει χαμηλός σε σχέση με τις

περιφέρειες της υπόλοιπης ΕΕ των «15», ειδικά στην Ισπανία, την Ιταλία και την

Πορτογαλία. Εξαίρεση αποτελεί η περιφέρεια Lander της Γερμανίας στην οποία τα

σχετικά επίπεδα είναι περισσότερο όμοια με εκείνα των νέων κρατών μελών, όπου είναι

πολύ υψηλότερα από εκείνα της ΕΕ των «15)) (περίπου 80% σε αντίθεση με τον μέσο

όρο της ΕΕ ο οποίος κυμαίνεται στο 64%) (ΕΕ, 2004).

Οι επιδεξιότητες που αποκτιούνται από την περαιτέρω εκπαίδευση και από την

αρχική επαγγελματική κατάρτιση στις νέες χώρες, ωστόσο, δεν ακολουθούν

απαραίτητα τις ανάγκες της αγοράς εργασiας. Επίσης οι δομές που αφορούν την

διδασκαλία και την διδακτέα ύλη δεν είναι αρκετά προσαρμοσμένες στην μοντέρνα

οικονομία. Επιπλέον, πολύ λιγότεροι νέοι άνθρωποι σε σιΥΥκριση με τον μέσο όρο της

ΕΕ των «15) συνεχίζουν για να ολοκληρώσουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση,

γεγονός το οποίο αποτελεί την προϋπόθεση- κλειδί για την σημαντική συνεισφορά στην
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ανάπτυξης μιας οικονομίας βασισμένης στην γνώση. Το γεγονός αυτό αποτελεί

σημαντικό ζήτημα και στις περιφέρειες του στόχου Ι, όπου παρά τις αυξήσεις κατά τη

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το χάσμα με την υπόλοιπη ΕΕ παραμένει μεγάλο

(ΕΕ,2004).

Ομοίως, πολύ λιγότεροι άνθρωποι τόσο στις χώρες συνοχής όσο και στα νέα κράτη

μέλη φαίνεται να συμμετέχουν στην συνέχιση της εκπαίδευσης τους σε σχέση με την

υπόλοιποι Ένωση (λιγότερο από το 20% των απασχολούμενων σε επιχεφήσεις στην

Ελλάδα, Πορτογαλία και σε όλες τις νέες χώρες μέλη της ΕΕ με εξαίρεση την Τσεχία

και την Σλοβενία το 1999), παρά την κρίσιμη ανάγκη υιοθέτησης στις οικονομικές

αλλαγές (ΕΕ, 2004).

Συμπερασματικά, οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της ΕΕ αποτελούν το

κυριότερο συγκριτικό πλεOνέιcrημα για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τα υψηλά επίπεδα

εκπαίδευσης και η μέριμνα για υψηλά επίπεδα κατάρτισης, τα οποία είναι προσιτά

στους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή, αποτελούν τα κλειδιά για την

ενδυνάμωση της καινοτομικής δυναμικότητας και για την επίτευξη του στόχου της

Λισσαβόνας να γίνει η Ένωση η mo δυναμική βασισμένη στην γνώση οικονομία στο

κόσμο (ΕΕ, 2004).

2.3.4 Άμεσες ξένες επενδύσεις

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν ενδεxoμtνως να διαδραματίσουν ένα ρόλο

κλειδί για την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην οικονομία όχι μόνο σαν μια

πηγή εισοδήματος και θέσεων εργασίας σJJ..ά και σαν ένας τρόπος μεταφοράς της

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση. Οι άμεσες

ξένες επενδύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις νέες χώρες- μέλη, καθώς αυτές

έχουν ανάγκη από ουσιαστική αναδιάρθρωση των οικονομιών τους και από αύξηση της

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Άσχετα με τα προσφερόμενα

οικονομικά θέλγητρα, ωστόσο, οι ξένοι επενδυτές δεν έλκονται απαραίτητα από μέρη

όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη, για τους ίδιους λόγους που οι ημεδαποί επενδυτές δεν

ενδιαφέρονται (ελλιπείς υποδομές, έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού κ.α.)

(ΕΕ,2004).

Οι άμεσες ξένες επενδί>σεις, επομένως, τείνουν να κατευθύνονται δυσανάλογα στις

πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και όχι στις αδύναμες περιφέρειες της Ένωσης. Την
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περίοδο 1999-2001, οι εισροές των επενδύσεων αντιπροσώπευαν περίπου το 21% του

ΑΕΠ στην Ιρλανδία- μία χώρα η οποία έχει το δεύτερο υψηλότερο ΑΕΠ κατά κεφαλή

στην ΕΕ- 15% αντίστοιχα στην Δανία (η χώρα με το τρίτο υψηλότερο ΑΕΠ κατά

κεφαλή) και 13% αντίστοιχα στην Ολλανδία (η χώρα με το τέταρτο υψηλότερο ΑΕΠ

κατά κεφαλή). Αντιθέτως, στην Πορτογαλία οι εισροές επενδύσεων ανήλθαν μόνο στο

4% του ΑΕΠ, ενώ οι χώρες με τις λιγότερες εισροές ξένων επενδύσεωνήταν η Ισπανία

(1 \:: % του ΑΕΠ), η Ιταλία (Ι% του ΑΕΠ) και η Ελλάδα (λιγότερο από Ι % του

ΑΕΠ)(ΕΕ,2004).

Μέσα στις χώρες, οι άμεσες ξένες επενδύσεις επικεντρώνονται γενικά στις μεγάλες

πόλεις και γύρω από αυτές, ειδικά στις εθνικές πρωτεύουσες, με πολύ μικρό ενδιαφέρον

'}ta τις οικονομικά καθυστερημένες περιφέρειες. Στην Lander της Γερμανίας,

εξαιρώντας το ανατολικό τμήμα του Βερολίνου, το ποσοστό των συνολικών εισροών

ξένων επενδύσεων ήταν μόνο 2% μεταξύ του Ι 998-2000. Στις περιφέρειες του στόχου Ι

στην lσπανία το ποσοστό των άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν μικρότερο του 10% το

2000. Παρομοίως, στην Ιταλία, λιγότερο από 4% του συνόλου εργαζόταν σε ξένες

εταιρίες στο βόρειο τμήματης χώρας (ΕΕ, 2004).

Το ίδιο γενικό πρότυπο είναι εμφανές στα νέα κράτη μέλη. Το 2001, περισσόΤfΡΟ

από τα 2/3 των εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ουγγαρία εμφανίστηκαν

στην περιο-χή της Βουδαπέστης, περισσότερο από το 60% των επενδύσεωνστην Τσεχία

στην περιοχή της Πράγας και παρόμοιο ποσοστό επενδύσεων στην Σλοβακία στην

περιοχήτης Μπρατισλάβας(ΕΕ, 2004).

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1989 οι ξένες επενδύσεις στις οκτώ νέες χώρες (της

Kεvτρικής- Ανατολικής Ευρώπης) ανήλθαν σε 117 δις. δολάρια, καθώς τα φτηνά

εργατικά χέρια που προσέφεραν προσείλκυσαν πολλές ευρωπαϊκές- και όχι μόνο

εταιρίες. Χώρες όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβακία βρέθηκαν να

ανταγωνίζονται για την παροχή των ελκυστικότερων επενδυτικών κινήτρων.

Η περιοχή έχει αρχίσει να προσελκύει δραστηριότητες- κυρίως lY1Iηρεσίες

λογισμικού- καθώς το οικονομικό θαύμα της Ιρλανδίας εμπνέει τα νέα κράτη μέλη.

Πολλές, λοιπόν, χώρες της Βαλτικής ακολουθούν τα βήματα της Ιρλανδίας πιστά,

υιοθετώντας μέτρα όπως η εξαίρεση από τη φορολογία των επιχειρήσεων κερδών που

επανεπενδύονται στη χώρα.
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Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στο

φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, να προωθηθεί η καινοτομία και να χρησιμοποιηθούν

εκτενέστερα οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας ώστε να ενισχυθεί η

παραγωγικότητα.

Σε μια οικονομία, επομένως, η οποία όλο και περισσότερο στηρίζεται στην γνώση,

η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Η ικανότητα

καινοτομίας, η πρόσβαση στην γνώση και η σωστή αξιοποίηση της, ωστόσο, διαφέρει

από περιφέρεια σε περιφέρεια τόσο στην ΕΕ των «15}} όσο και στα νέα κράτη μέλη.

Ενώ στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η εξασφάλιση ότι όλες οι περιφέρειες

διαθέτουν τους τρόπους για να συνεισφέρουν εξίσου για την πρόοδο των νέων

τεχνολογιών, θα έπρεπε, ωστόσο, να μπορούν όλες οι περιφέρειες εξίσου να είναι σε

θέση να επωφελούνται από αυτά τα βήματα προόδου και να τα χρησιμοποιούν στην

παραγωγή.

Διάφοροι δείκτες, ωστόσο- τα επίπεδα δαπανών στην έρευνα και την ανάπτυξη, η

απασχόληση σε ερευνητικές δραστηριότητες και ο αριθμός των πρωτότυπων

εφαρμογών, ειδικότερα- δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα όσον αφορά την ικανότητα

καινοτομίας μεταξύ των ανεπτυγμένων περιφερειών στην Κεντρική Ευρώπη και των

υπόλοιπων (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, 8 από τις 213 περιφέρειες NUTS ΙΙ στη"

ΕΕ των «15}} διαθέτουν μόλις το 1/4 των συνολικών δαπανών για την έρευνα και την

ανάπτυξη, ενώ 31 από αυτές διαθέτουν το 1/2). Παρόμοια αντιφατικότητα υπάρχει

μεταξύ των νέων κρατών μελών και της ΕΕ των «15}} ενώ ανισότητες εμφανίζονται και

στο εσωτερικό των νέων χωρών (μεταξύ των μητροπολιτικών και των υπόλοιπων

περιφερειών).

2.3.6 Οικονομία της γνώσης

Η πολιτική της Κοινότητας για τις επιχειρήσεις, την βιομηχανία και την καινοτομία

έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών της ΕΕ

προωθώντας τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στις αγορές και

εγκαθιδρύοντας ένα περιβάλλον το οποίο συντελεί στην διάδοση την έρευνας και της

ανάπτυξης σε όλη την Ένωση.
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Όπως είναι γνωστό, η έλλειψη της ικανότητας για καινοτομία σε περιφερειακό

επίπεδο πηγάζει όχι μόνο από τις ελλείψεις όσον αφορά την έρευνα και από τα χαμηλά

επίπεδα των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη αλλά επίσης από τις αδυναμίες

συνδέσεων των ερευνητικών κέντρων και των επιχεφήσεων. Παράλληλα σημαντικό

ρόλο δα/δραματίζει η αργή απορρόφηση των τεχνολογιών πληροφορίας και

επικοινωνιών. Τα Κέντρα Ελέγχου Καινοτομίας έχουν σχεδιαστεί σε συνδυασμό με το

δίκτυο Καινοτόμων Περιφερειών της Ευρώπης ώστε να παροτρύνουν τις περιφέρειες να

αναπτί>ξουν πολιτικές καινοτομίας και να παρέχουν τεχνολογική υποστήριξη στις

επιχεφήσεις.

Οι ανισότητες, λοιπόν. που αφορούν την πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια για τα

ερευνητικά προγράμματα είναι ακόμη εμφανείς. ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο.

παρότι η Έκτη Περιοδική Έκθεση επεδίωκε εν μέρει την βελτίωση των συνδέσεων

μεταξύ των επιστημονικών κέντρων που βρίσκονται στις κεντρικές περιοχές της ΕΕ και

εκείνων που βρίσκονται σε περιμετρικές περιφέρειες.

2.4 Συμπεράσματα

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, συμπεραίνουμε ότι οι εξωτερικές επιδράσεις. και

όχι μόνο, όπως η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και οι νέες τεχνολογίες έχουν

αντίκτυπο στις προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μία όλn και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά. Αν οι

φτωχότερες περιφέρειες θέλουν να ΠΡOσελιcί>σOυν επιχεφηματικές επενδύσεις και τις

θέσεις απασχόλησης που συνεπάγονται, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν

με ό,τι μπορεί να προσφέρει ο υπόλnιπoς κόσμος σε υποδομές, υπηρεσίες και σε

δεξιότητες του εΡΎατικού δυναμικού.

Μια ιδιαίτερη πρόκληση για την περιφερειακή πολιτική είναι η δημιουΡΎία υποδομών

για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του πληθυσμού και το να καταστεί δυνατό

γι'αυτοί>ς να συμμετάσχουν στην κοινωνία των πληροφοριών. Η ανάπτυξη και η

διατήρηση αυτών των δεξιοτήτων δεν αποτελεί π.'λi.oν θέμα επιλογής. Είναι μια ζωτικής

σημασίας προϋπόθεση για τον ανταγωνισμό στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία

(www.euro a.eu.int).

Σε μια διευρυμένη Ευρώπη η πολιτική συνοχής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη

σπουδαιότητα όπως επίσης και ο ανασχηματισμός της, ακολουθώντας τις εξελίξεις της
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εποχής. Η προώθηση μιας πιο ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης που θα

βασίζεται στην ποιότητα είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της περιφερειακής

για τα επόμενα χρόνια, όντας ταυτόχρονα και μια μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ.

Δίνοντας ώθηση η πολιτική συνοχής σε όλους τους παραπάνω παράγοντες που

επηρεάζουν την σύγκλιση τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, θα είναι

σε θέση να μειώσει τις ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών και να

βοηΟήσει ώστε σι μειονεκτικές περιοχές να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και να

καταστούν ευέλικτες όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής. Ακόμη

και όταν οι ανισότητες οφείλονται σε μόνιμα μειονεκτήματα όπως η απομονωμένη

γεωγραφική θέση, ο ρόλος της πολιτικής συνοχής είναι η ελάττωση των ανισοτήτων

αυτών, καθώς αυτή έχει την δυνατότητα σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες κοινοτικές

πολιτικές να διαχέει τα οφέλη τόσο των εθνικών όσο και των περιφερειακών

προγραμμάτων ανάπτυξης μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές επιρροές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Οι περιφερειακές ανισότητες στα υπάρχοντα κράτη

μέλη κατά τη περίοδο 1995-2001

3.1 Η κατάσταση των περιφερειακών ανισοτήτων ανά κράτος μέλος(σε επίπεδο

NUTS 11)

Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις για τ/ν κοινωνικοοικονομική κατάσταση και

εξέλιξη των ΕUρωπαϊKών περιφερειών, η διαδικασία τ/ς ΕUρωπαϊκής οικονομικής

ολοκλήρωσης αλλά και η δράση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

έχουν συμβάλλει στη σημαντική μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η μείωση αυτή ειδικότερα κατά τ/ διάρκεια τ/ς περιόδου 1987-1997 ήταν

ενθαρρυνπκή αφού στις φτωχότερες περιφέρειες, στις οποίες κατοικεί το Ι 0% του

πληθυσμού της Ένωσης, το κατά κεφαλή ΑΕΠ αιιξήθηκε από 54,2% το 1987, στο

61,1 % το J997. Παρότι κάτι παρόμοιο ΈΥινε αισθητό και στις λιγότερο εύπορες χώρες

της Ένωσης (Ελλάδα, Πορτσγαλία, lρλανδία και lσπανία) κατά την περίοδο 1988-1998,

ωστόσο οι χώρες συνοχής δεν παρουσίασαν σημαντική εικόνα προόδου έως και το

200 Ι (με εξαίρεση την lρλανδία).

Η γενικότερη, ωστόσο, οικονομική πρόοδος, δεν συνεπάγεται την εξάλειψη των

ανισοτήτων μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων περιφερειών, οι οποίες

εξακολουθούν να είναι πολύ σημανπκές και ίσως χρειαστούν πολλ.ά χρόνια ακόμη για

να μετριαστούν.

Η παρακάτω ανάλυση μελετά και εξετάζει με τ/ν βοήθεια των στατιστικών

στοιχείων τ/ς Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAΤ, τα στοιχεία παρατίθενται αναλυτικά

στο Παράρτημα) για την περίοδο 1995-2001 την εξέλιξη των περιφερειακών

ανισοτήτων στο εσωτερικό των κρατών μελών. Στ/ν ανάλυση που ακολουθεί, η οποία

στηρίζεται σε διαγράμματα και χάρτες, χρησιμοποιούνται στοιχεία μέτρησης του κατά

κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) διότι τα επίπεδα τιμών

ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών στις ισχύουσες τιμές συναλλάγματος και,

επομένως, είναι απαραίτ/το να γίνονται προσαρμογές ώστε να υπολογίζεται η

πραγματική δύναμη αγοράς αγαθών και υπηρεσιών ενός συγκεκριμένου ποσού

χρημάτων (Τουμπουλίδου, 2003). Όπως γίνεται φανερό οι τάσεις απόκλισης που

παρατ/ρούνται στην ΕΕ, οφείλονται περισσότερο στις περιφερειακές ανισότ/τες στο

εσωτερικό των χωρών και λιγότερο σε ανισότητες μεταξύ των κρατών.
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3.1.1 Βέλγιο
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Στο Διάγραμμα 3. Ι παρατηρείται η εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή

διακύμανσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε επίπεδο NUTS 11. Γίνεται φανερό ότι η

διαχρονική τάση μεταβολής των ανισοτήτων είναι αύξουσα(κριτήριο σ- convergence)

καθώς με την πάροδο του χρόνου η τιμή του CV αυξάνει από 0,377 το Ι 995 σε 0,384 το

200 Ι. Στο διάγραμμα 3.2 ουσιαστικά γίνεται η απεικόνιση της διασποράς των τιμών

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (θεωρείται ίσος με Ι 00) για

κάθε έτος (εξαιρείται το έτος 2000 λ/:ryω έλλειψης στοιχείων). Παρατηρείται ότι η

περιφέρεια BruxelJes κατέχει κυρίαρχη θέση καθώς το Ι 995 παρουσιάζει κατά κεφαλήν

ΑΕΠ 225,3 ΜΑΔ ανά κάτοικο, ενώ το 2001 μειώθηκε σε 217,3. Με άλλα λ&Υια η

περιφέρεια αυτή είναι η μόνη που αποκλίνει προς τα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ

ενώ όλες οι υπόλοιπες συγκεντρώνονται γύρω από αυτόν. Το χαμηλότερο κατά

κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει η περιφέρεια Hainaut με 76, Ι ΜΑΔ ανά κάτοικο το 1995

και σταδιακή μείωση του σε 69,1 ΜΑΔ το 2001.Τέλος, στο διάγραμμα 3.3 συσχετίζεται

το επίπεδο ανάπτυξης με τον ρυθμό ανάπτυξης των περιφερειών σε επίπεδο NUTS 11

(θεωρείται ότι ο μέσος όρος είναι ίσος με Ι 00). Στο διάγραμμα διασποράς με την

βοήθεια του κριτηρίου β- convergence. δηλαδή την τιμή του β στην εξίσωση της

γραμμής Υ= α+βχ, μπορούν να βγουν συμπεράσματα όσον αφορά την σύγκλιση των

περιφερειών (στην συγκεκριμένη περίπτωση σε επίπεδο χώρας). Κατά συνέπεια

σύγκλιση υπάρχει όταν β<Ο, δηλαδή όταν υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ του

ρυθμού ανάπτυξης(Υ) και του επιπέδου ανάπτυξης(χ). Στο παράδειγμα του Βελγίου δεν

υπάρχει σύγκλιση καθώς η κλίση της γραμμής είναι θετική με το β ίσο με 0,207, κάτι το

οποίο συμβαδίζει με το κριτήριο σ- convergence.
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Διάγραμμα 3.1: Βέλγιο. Εξέλιξη του σταθμισμένουσυντελεστή διακύμανσης(CVw) κατά

κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11, 1995-2001
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Διάγραμμα 3.2: Βέλγιο. Διασπορά του κατά κεφαλή ΛΕΠ των περιφερειών NUTS

11, 1995-2001
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Διάγραμμα 3.3: Βέλγιο. Μεταβολή ταυ περιφερειακαύ ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (/995) σε επίπεδοNUTS II
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.1.2 Γερμανία

Στο διάγραμμα 3.4 παρουσιάζεται η εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή

διακύμανσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ σε επίπεδο NUTS 11. Η τιμή του CV ιια

το χρονικό διάστ/μα 1995-2001 αυξήθηκε σημαντικά αφού το Ι 995 ήταν ίσος με 0,236

ενώ το 2001 ήταν 0,277, ΎF;'fονός που φανερώνει ότι η απόκλιση μεταξύ των

περιφερειών αυξάνει (σύμφωνα με το κριτήριο σ-cοnνergence).Στο Διάγραμμα 3.5

απεικονίζεται η διασπορά των τιμών του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο

τ/ς ΕΕ (ίσος με 100). Στ/ν περίπτωση τ/ς Γερμανίας η περιφέρεια Hamburg έχει το

υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ με μέσο όρο ίσο με 182 ΜΑΔ ενώ η περιφέρεια Dessau

παρουσιάζει το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με 60,1 ΜΑΔ σε σχέση με τον

κοινοτικό μέσο όρο. Το διάγραμμα 3.6 αποτελεί το διάγραμμα διασποράς για την

περίπτωση της Γερμανίας, στο οποίο συσχετίζεται ο ρυθμός με το επίπεδο ανάπτυξης.

Όπως και στην προηγούμενη χώρα (θέλγω) το κριτήριο β- convergence συμβαδίζει με
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ΤΟ κριτήριο σ-cοnνergence αφού η κλίση (β) της γραμμής τάσης(y~α+βx) είναι θετική

και ίση με 0,589.

Διάγραμμα 3.4 : Γερμανία. Εξtλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΛΕΠ(σε ΜΛΔ) σε επίπεδο NUTS /Ι, 1995-2001

Πηγη: lδια επεξεργασια
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Διάγραμμα 3.5: Γερμανία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

l/,1995-2001
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Διάγραμμα 3.6: Γερμανία. Μεταβολή του 1ΓJφιφερειαKoύ ΑΕΠ (/995-2001) και

7fE{!ιφερεια.κόΑΕΠ κατά κεφαλή (/995 )σε επίπεδοNUTS 11
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ΠηΥή: Ιδία επεξεΡΥασία

3.1.3 Ελλάδα

Στο διάγραμμα 3.7 απεικονίζεται η μείωση του σταθμισμένου συντελεστή

διαKύμαVΣΤς για το χρονικό διάστημα 1995-2001 σε επίπεδο NUTS Ι1. Έτσι ενώ το

1995 ο συντελεστής διακύμανσης ήταν ίσος με 0,184 μειώlίηKε το 2001 σ, 0,142,

δηλαδή σι περιφερειαιcές ανισότητες τείνουν να μειώνονται. Στο διάγιχιμμα 3.8

παρατηρείται ότι η περιφέρεια με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον

μέσο όρο της ΕΕ είναι η Στερεά Ελλάδα (94,9 το 2001) ενώ ανtiστoΙXα η περιφέΡεια με

10 χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ είναι η Ήπειρος (54 το 200 Ι). Το γι;Υονός

ότι οι περιφέρειες τείνουν να σνγκλίνουν γίνεται φανερό. επίσης, από το διάγραμμα 3.9

σύμφωνα με το κριτήριο β- convergence όπου η κλίση της γραμμής τάσης είναι

αρνητική και ίση με -0,490.
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Διάγραμμα 3.7: Ελλάδα. Εξέλιξη του οταθμlσμένουσυvτελεoτή διακύμανσης(CVW) κατά

κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUΤS l/. 1995-2001
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Διάγραμμα 3.8: Ελλάδα. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUΓS

11, 1995-2001
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Διάγραμμα 3.9: Ελλάδα. Μόταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) Κ'"

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995)οε επίπεδο NUTS II
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Πηγή: Ιδία επεξεΡΎασία

3.1.4 Ισπανία

]

J

Ι

1

Το διάγραμμα 3.1 Ο απεικονίζει την αυξητική τάση του σταθμισμένου συντελεστή

διακύμανσης (0,214 το 1995 σε 0,223 τ02001) σε επίπεδο NUTS 11 στην lσπαν(α.

Επομένως σύμφωνα με το κριτήριο σ- convergence σι περιφερειακές ανισότητες

αυξάνονται διαχρονικά. Η διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ η οποία απεικονίζει στο

διάγραμμα 3.11 φανερώνει ότι η πλουσιότερη περιφέρεια της Ισπανίας είναι η

Comunidad de Madrid (η πρωτεύουσα της χώρας) με κατά κεφαλή ΑΕΠ το 2001 (σο με

112,4 ΜΑΔ, ενώ η φτωχότερη περιφέρεια είναι η Extremadura με 53,5 ΜΑΔ το 2001.

Στο διάγραμμα 3.12 παρατηρούμε ότι το β (δηλαδή η ταχύτητα της σύγκλισης) είναι

θετικό και ίσο με 0,257 γεγονός που σημαίνει ότι διαχρονικάσι περιφέρειεςαποκλίνουν

μεταξύ τους.

Ι
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Διάγραμμα 3.1/: /σπο.νία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

/1,l995-200l

Διάγραμμα 3.10 : Ισπανία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS /1, /995-2001
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Διάγραμμα 3.12: Ισπανία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και.

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995)σε επίπεδο NυΤS 11
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3.1.5 Γαλλία

Στο διάγραμμα 3.13 παρουσιάζεται η εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή

διακύμανσης CV από όπου προκύπτει το συμπέρασμα ότι για το χρονικό διάστημα

Ι 995-2000 ο συντελεστής CV ακολούθησε μία περίπου σταθερή πορεία ενώ το 2001

παρουσίασε μία ιδιαίτερη μείωση γεγονός που αποδεικνύει πρόοδο όσον αφορά την

μι;ίωση των περιφερειακών ανισοτήτων. ΠαράΛληλα, αναφορικά με την διασπορά του

κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) περιφερειών NUTS ΙΙ, διαχρονικά η περιφέρεια που

εμφανίζεται να έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι η I1e de France με μέσο

όρο 157,75 ΜΑΔ. Οι φτωχότερες περιφέρειες της Γαλλίας είναι η Reιιηίοη(μέσος όρος

51,86 ΜΑΔ) και η GIIyane (52,28 ΜΑΔ). Σε γενικές γραμμές οι περισσότερες

περιφέρειες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το κοινοτικό μέσο όρο(=IΟΟ). ενώ

όπως γίνεται φανερό από το διάγραμμα 3.15 σύμφωνα με το κριτήριο σύγκλισης β

convergence υπάρχει τάση μείωσης των ανισοτήτων(β=-0.680<0).
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Διάγραμμα 3.13 : Γαλλία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTSJ/, 1995-2001
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 3.14: Γαλλία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

J/,1995-2001
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Διάγραμμα 3.15: Γαλλία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUΤS lf
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3.1.6 1ρλανδΙα

Η εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης CV στην περίπτωση της

Ιρλανδίας η οποία αποτελείται μόνο από δύο περιφέρειες, όπως φαίνεται από το

διάγραμμα 3.16 έχει μικρές αυξητικές τάσεις αφού το 1998 ήταν Ισος με 0,195 ενώ το

2001 ίσος με 0,204. Επομένως οι περιφερειακές ανισότητες παρέμειναν σχεδόν

σταθερές ενώ όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 3.17 όσον αφορά το κατά κεφαλήν

ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) παρουσίασαν και οι δύο περιφέρειες αύξηση. Η πλοοοιότερη εξ αυτών

βρίσκεται πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο(=IΟΟ). Τέλος, όσον αφορά την διαφορά

μεταξύ των κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους αυξήθηκε από 31 μονάδες το 1995 σε 44 περΙπου

μονάδες το 200 Ι.

1
,
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Διάγραμμα 3.16 : lρλανδία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε U4Δ) σε επίπεδο NUTS JJ, 1998-2001
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Διάγραμμα 3. J7: Ιρλανδία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

JJ,1995-200l
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3.1,7 Ιταλία

]

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 3.18 οι περιφερειακές ανισότητες παρουσιάζουν

φθίνουσα πορεία αφού ο σταθμισμένος συντελεστής διακύμανσης CV διαχρονικά

μειώνεται. Έτσι ενώ το 1995 η τιμή του ήταν 0,274 το 2001 μειώθηκε σε 0,259. Το

γεγονός αυτό της σύ'Υκλισης μεταξύ των περιφερειών επιβεβαιώνεται και από το

διάγραμμα 3.20, όπου η γραμμή τάσης έχει αρνητική κλίση(β~-0,380<0). Επομένως

τόσο με το κριτήριο σ-eοnνergence(διάγραμμα 3.18) όσο και με το κριτήριο β-

63



Ι
Η δυναμική των περιφερειακών ανισοτήτων

στο νέο ευρωπαϊκό χώρο ΖΥPlΔΟΥΒ/ΚΤΩΡιΑ

cοnνergence(διάγραμμα 3.20) αποδεικνύεται ότι οι περιφερειακές ανισότητες στην

Ιταλία φθίνουν. Τέλος, από το διάγραμμα 3. Ι 9 στο οποίο απεικονίζεται η διασπορά του

κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των περιφερειών NUTS 11, παρατηρείται ότι δεν

υπάρχουν μεΥάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Η φτωχότερη περιφέρεια τ/ς

χώρας είναι η Calabria με μέσο όρο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά κάτοικο ίσο με 6 Ι,6 ΜΑΔ

ενώ η πλουσιότερη περιφέρεια είναι η Valle dΆοsΙa για τα έτη 1995-1996 και η

Ττοηιίηο- Αlιο Adige από το 1997 έως το 2001.

Διάγραμμα 3.18: 1ταλία. Εξέλιξη του σrαθμισμένoυσυvτελεσrήδιακύμανσης(CVw)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS 11, 1995-2001
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 3.19: Ιταλία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

1I,l995-2001
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1

Διάγραμμα 3.20: Ιταλία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) κω

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTS 1I
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Πηγή: Ιδία επεξφγασία

3.1.8 Αυστρία

J
J

Ο

]

Στην Αυστρία οι περιφερειακές ανισότητες είχαν για το χρονικό διάστημα 1995

200 Ι σημαντικέςπτωτικές τάσεις, αφού ο σταθμισμένοςσυντελεστής διακύμανσηςCV

μειώθηκε από 0,24\ σε 0,210 όπως γίνεται φανερό από το διάγραμμα 3.21. Παρομοίως,

στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε παρατηρώντας το διάγραμμα 3.23, η κλίση της

γραμμής τάσης (β) είναι αρνηττκή και ίση με -0,778. Αναφορικά με το διάγραμμα

3.22, δηλαδή την διασπορά των κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών παρατηρείται ότι

η πλουσιότερη περιφέρεια είναι η Β1έννη (πρωτεύουσα της χώρας) με μέσο όρο 52,7

μονάδες πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο ενώ η περιφέρεια με το χαμηλότερο κατά

κεφαλήν ΑΕΠ είναι η Burgenland η οποία διαφέρει από την πλουσιότερη περιφέρεια

κατά 81 μονάδες περίπου.
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Διάγραμμα 3,21 : Αυστρία, Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUΓS /Ι, J995-2001
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 3,22: Αυστρία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS
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Διάγραμμα 3.23: Αυστρία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995)οε επίπεδο NUTS II
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.1.9 Ολλανδία

Στην περίπτωση της Ολλανδίας παρότι σύμφωνα με το κριτήριο σ- convcrgcnce,

δηλαδή την εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης CV για την περίοδο

1995-2001, παρατηρείται αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων λόγω αύξησης του

CV από 0,133 σε 0,160(διάγραμμα 3.24) δεν συμβαίνει το ίδιο και με το κριτήριο β

convergence. Έτσι όπως γίνεται φανερό από το διάγραμμα 3.26 η γραμμή τάσης έχει

αρνητική Kλίση(β~-0,Ι03), γεγονός που αποδεικνύει την σόγκλιση των περιφερειών σε

αντίθεση με το κριτήριο σ- convergence. Τέλος, από το διάγραμμα 3.25 το οποίο

απεικονίζει την διασπορά των κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών παρατηρούμε ότι η

πλουσιότερη περιφέρεια είναι η Utrecht με εξαίρεση το Ι 996 που είναι το Groningen

ενώ η φτωχότερη περιφέρεια είναι η Flevoland η οποία παρουσιάζει διαφορά περίπου

60 μονάδες από την αντίστοιχη πλουσιότερη περιφέρεια.
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Διάγραμμα 3.24 : Ολλανδία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVW)

κατά κεφαλή ΛΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTSII. 1995-2001
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Πηγή: Ιδία επεξεΡΎασία

Διάγραμμα 3.25: ΟΛλανδία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

II,l995-200l
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Διάγραμμα 3.26: Ολλαvδία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (/995-200/) και

περιφερειακόΑΕΠ κατά κεφαλή (/995 )σε επίπεδο NUTSΠ
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Πηγή: Ιδία επεξερΥασία
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3.1.10 ΠορταγαλΙα

Στην Πορτογαλία οι περιφερειακές ανισότητες για το χρονικό διάστημα 1995-2001

είχαν αυξητικές τάσεις, γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση στην τιμή του

σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης CV από 0,078 σε 0,1 Ι 4 περίπου (διάγραμμα

3,27). Το παραπάνω γεγονός απόκλισης των περιφερειών επιβεβαιώνεται παράλληλα

από το διάγραμμα 3.29, όπου παρατηρείται ότι η κλίση της γραμμής τάσης β είναι

θετική (β= 1,950) με συνέπεια να μην υπάρχει ανήστροφη σχέση μεταξύ του ρυθμού

και του επιπέδου ανάπτυξης. Όσον αφορά τ/ν διασπορά των κατά κεφαλήν ΑΕΠ των

περιφερειών, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 3.28, η πλουσιότερη περιφέρεια της

χώρας είναι η Lisboa e VaIe do Tejo η οποία ξεχωρίζει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες

και η μόνη που έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ κοντά στο κοινοτικό μέσο όρο. Η διαφορά του

κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ της πλουσιότερης και τ/ς φτωχότερης περιφέρειας (Acores)

διαφέρει κινήθηκε μεταξύ 48,6 μονάδων (το 1997) και 38.9 μονάδωρ (τυ 2001).
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Διάγραμμα 3.27 : Πορτογαλία. Εξέλιξη του σrαθμισμενoυ συντελεστή διακύμανσης

(CVW) κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπ<:δο NUTS Π, 1995-2001
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 3.28: Πορτογρ.λία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠτων περιφερειών NUTS

Π,1995-200l
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Διάγραμμα 3.29: Πορτογρλία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (/995-2Q01) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (/995 )σε επίπεδο NUTSΠ
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στην περίπτωση της Φιλανδίας οι τιμές του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης

CV (παρότι υπήρχε έλλειψη πληθυσμιακών στοιχείων για αρκετές περιφέρειες της

χώρας), παρουσίασαν αύξηση, αφού όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.30 η τιμή του

κινήθηκε μεταξύ θ,θ83 το 1995 και θ, Ι ΟΙ το 2θOl. Αυτή η αύξηση των περιφερειακών

ανισοτήτων γίνεται φανερή επίσης στο διάγραμμα 3.32 όπου σύμφωνα με κριτήριο

σύγκλισης β-cοnvergence αυξάνεται η απόκλιση μεταξύ των περιφερειών λόγω της

θετικής κλίσης(της γραμμής τάσης) β~ 1,633. Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.31 οι δύο

πλουσιότερες περιφέρειες της χώρας είναι η Uusimaa και η Eland των οποίων το κατά

κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου σε αντίθεση με όλες τις

υπόλοιπες. Αντίστοιχα η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας είναι η lta- Suomi της

οποίας η διαφορά από την πλουσώτερη αυξάνεται από 44 μονάδες το 1995 σε 65,9

μονάδες το 2θθ Ι.
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1

Διάγραμμα 3.30 : Φιλανδία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΛΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS ll, J995-2001
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Πηγή:Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 3.31: Φιλανδία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

Jl,J 995-2001
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Διάγραμμα 3.32: Φιλανδία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) ΚΟΙ

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995)σε επίπεδο NUTS II
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3.1.12 Σουηδία

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.33 η εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή

διακύμανσης CV παρουσιάζει αυξητικές τάσεις για το χρονικό διάστημα 1995-2001

καθώς η τιμή του αυξήθηκε από 0,150 το 1995 σε 0,203 το 2001, με συνέπεια την

αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται παράλ/ηλα

και σύμφωνα με το κριτήριο β- convergence δηλαδή σύμφωνα με την κλίση της

γραμμής τάσης στο διάγραμμα 3.35. Το β της εξΙσωσης της γραμμής τάσης y~α+l3x

είναι θετικό και ίσο με 2,094 γεγονός που αποδεικνύει την απόκλιση των περιφερειών.

Ωστόσο όπως φαίνεται από το διάγραμμα 3.34 δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές

μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αφού παρατ/ρούμε ότι

όλες σχεδόν συγκεντρώνονται γύρω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Εξαίρεση αποτελεί η

Στοκχόλμη, η πρωτεύουσα της Σουηδίας, η οποία είναι η πλουσιότερη περιφέρεια της

χώρας.
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J
Διάγραμμα 3.33 : Σουηδία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίΠΕδο NUTS l/, 1995-2001
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Διάγραμμα 3.34: Σουηδία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS

l/,1995-200l
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Διάγραμμα 3.35: Σουηδία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (ι995)οε επίπεδο NUTS 1I
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3.1.13 Απλία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

J

ΣΤηΡ πι:ρίπτωση της Αγγλίας όπως γίνεται φανερό από το διάγραμμα 3.36 οι

περιφερειακές ανισότητες παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές, αφοΊ) η τιμή του

σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης CV αυξήθηκε από 0,115 το 1995 σε 0,399 το

2001, με ιδιαίτερη αύξηση μεταξύ 1996-1997. Παρόμοια σύμφωνα με το κριτήριο β

convergence καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αποκλίσεις μεταξΊ) των περιφερειών

αυξάνονται με τη πάροδο του χρόνου αφού η κλίση της γραμμής τάσης (διάγραμμα

3.38) είναι θετική και ίση με 0,751. Όσον αφορά την διασπορά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ,

η οποία παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3.37, η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας είναι

η IIll1er London με μέσο όρο 244 περίπου ΜΑΔ ενώ όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες

βρίσκονται κοντά ή κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Η φτωχότερη περιφέρΕια της

χώρας είναι το Comwall & IsIes of SciIIy, η οποία απέχει κατά μέσο όρο από την

πλουσιότερη περιφέρεια περίπου 179 μονάδες, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την

ένταση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Αγγλία.
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Διάγραμμα 3.36 : Αγγλία. Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης (CVw)

κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS l/, 1995-2001
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Διάγραμμα 3.37: Αγγλiα. Διασπορά του "ατά κεφαλή ΑΕΠ των περ,φερειών NUTS

Ιl, 1995-2001
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Διάγραμμα 3.38: Αγγλία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ (1995-2001) και

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995 )σε επίπεδο NUTSll
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Η Δανία θεωρείται ολόκληρη εmπέδου NUTS ΙΙ καθώς είναι μία χώρα

μoνoπεριφερειαΙCΉ. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα η χώrxι έχει κατά

κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο και το οποίο για το χρονικό διάστημα

1995-1999 κινήθηκε μεταξύ των Ι 18 και 120 ΜΑΔ, σε αντίθεση με το 2001 όπου

μειώθηκε στις Ι 15 ΜΑΔ περ(που,
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Διάγραμμα 3.39 : Δανία. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ(ΜΑΔ), 1995-2001
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3.1.15 Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο, όπως και η Δανία, είναι χώρα μονοπεριφερειακή. Κατά

συνέπεια θεωρείται ολόκληρη μία περιφέρεια εmπέδoυ NUTS 11. Όπως γίνεται φανερό

από το διάγραμμα 3.40, το Λουξεμβούργο είναι η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν

ΑΕΠ, το οποίο το 1995 ήταν 171 ΜΑΔ ανά κάτοικο ενώ ακολουθώντας ανοδική πορεία

έφθασε στις 194 ΜΑΔ το 200 Ι.

Διάγραμμα 3.40: Λουξεμβούργο. Εξέλιξη του κατά κεφαλήΑΕΠ(ΜΑΔ), 1995-2001
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Το διάγραμμα 3.41 παρουσιάζει για κάθε χώρα μέλος της ΕΕ την διασπορά των

τιμών του κατά κεφαλήν ΑΕΠ γύρω από τον εθνικό μέσο όρο (θεωρείται ίσος με 100)

το 200 Ι. Ο τρόπος αυτός απεικόνισης μας προσφέρει μια άλλη οπτική γωνία στο

πρόβλημα των ανισοτήτων και μας επιτρέπει να δούμε το μΈΥεθος τους με

διαγραμματικό τρόπο. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες χώρες έχουν αναπτύξει

δια'ΧΡονικά μια μητροπολιτική δομή, η οποία προσδιορίζεται από την 'κυρίαρχη' θέση

της περιφέρειας που φιλοξενεί την πρωτεύουσα ή την πλέον ανεπτυγμένη πόλη. Το

χαρακτηριστικό της μητροπολιτικής δομής είναι ότι οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν

κατά κεφαλήν ΑΕΠ που βρίσκεται σε αισθητή απόσταση από την πρώτη. Τα πλέον

χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας τέτοιας μητροπολιτικής δομής είναι το Βέλγιο, η

Γαλλία και η Μεγάλη Βρεταν(α (Πετράκος- Ψυχάρης, 2003).

Διάγραμμα 3.41: Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε επίπεδο NUTS 11. 200l(μο.

χώρας~/OO)
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J Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.2 Οι περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ

J
j

Με την βοήθεια της προηγούμενης ανάλυσης πραγματοποιήθηκε μία εκτενής

εξέταση των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους και η

σύγκλιση ή η απόκλιση(ανάλογα με την χώρα) των κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε

79



fI δυναμικήτων περιφερειακώνανισοτήτων

στο νέο ευρωπαϊκόχώρο ΖΥΡ110Υ.Β/ΚΤΩPJΑ

]

1

]

]

Ι

]

περιφέρειας επιπέδου NUTS 11 με τον μέσο όρο της ΕΕ (~ΙOO). Στο παρακάτω

διάγραμμα (διάγραμμα 3.42) απεικονίζεται η διασπορά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε

χώρας της ΕΕ γύρω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Όπως μπορεί να παραΠ1Ρήσει κανείς

το Λουξεμβούργο είναι το κράτος μέλος που βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική

κατάσταση με μέσο όρο κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου 179 ΜΑΔ, ενώ η φτωχότερη

χώρα είναι η Ελλάδα (66,8 ΜΑΔ). Η Δανία είναι η δεύτερη πλουσιότερη χώρα με μέσο

όρο ΑΕΠ 118,35 ΜΑΔ, ενώ η δεύτερη φτωχότερη χώρα της ΕΕ είναι η Πορτογαλία με

μέσο όρο ΑΕΠ 72,3 ΜΑΔ.

Διάγραμμα 3.42: Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ) των κρατών μελών της ΕΕ-

J5, J995-2001
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Πηγή: [δία επεξεργασία

Τα παραπάνω συμπεράσματα γίνοvtαι ωστόσο αισθητά εάν παρατηρήσει κανείς και

τον χάρτη Α. Ι, ο οποίος απεικονίζει το κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών NUTS 11

της ΕΕ το 2001 σε τέσσερις κλίμακες.

Παρατηρούμε ότι σχεδόν όλες οι περιφέρειες της Ελλύδας, της Πορτογαλίας και. της

Νότιας Ιταλίας, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας αποτελείται έχουν κατά

κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ και συνεπώς

εντάσσονται στις περιοχές του "Στόχου Ι ".Ωστόσο, περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ

κάτω από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ υπάρχουν επίσης στην Ανατολική Γερμανία,

στην Μεγάλη Βρετανία και το Βέλγιο.

Οι περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ Ι 00 και Ι 25% αλλά και μεγαλύτερο το

125% συμπεριλαμβάνουν το σύνολο της Δανίας, το σύνολο της Ιρλανδίας, τη Βόρεια
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Ιταλία, μέρος της Nόnας Σοuηδίας και Φιλανδίας, μεγάλα μέρος της Γερμανίας καθώς

και τις μητροπολιτικές περιοχές της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Επιπλέον, ο χάρτης Α.2, στον οποίο απεικονίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης των

περιφερειών OΠIΠwou NUTS 11 κατά τη περίοδο 1995-2001, μας βοηθάει ώστε να

σχηματίσουμε μία εικόνα όσον αφορά nς μεταβολές στο περιφερειακό κατά κεφαλή

ΑΕΠ. Συμπεραίνουμε ότι, αρκετές περιφέρειες είχαν ρυθμό ανάπroξης μεγαλύτερο από

το μέσο όρο της ΕΕ (~2,5%), με κύΡΙOuς αντιπροσώποuς την Ιρλανδία (9,2%) και την

περιφέρεια Uuimaa της Φιλανδίας (5,9%), ενώ μία μόνο περιφέρεια της Μεγάλης

Βρετανίας παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης μικρότερο από Ο.

Παράλληλα, ιδιαίτερα χρήσιμος για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με nς

περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των κρατών μελών, αποτελεί ο παρακάτω

πίνακας (Πίνακας 3.1), στον οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη του σταθμισμένου

συντελεστή διακύμανσης Cv του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Όπως αναφέρθηκε εκτενέστερα

και στην προηγούμενη ενότητα οι περιφερειακές ανισότητες σημειώνουν πτωτικές

τάσεις στην περίπτωση της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Αuστρίας. Σε

όλες nς υπόλοιπες χώρες της ΕΕ η διαχρονική μεταβολή των ανισοτήτων είναι

αύξουσα.

Πίνακας 3. Ι: Εξέλιξη του σταθμισμένου συντελεστή διακύμαμσης Cv του κατά κεφαλή

ΑΕΠ(σεΜΑΔ),1995-20OJ.

ΩΡΕΣ 199 19!* 1997 199 1999 200 2001
Βέλ"lο 0.377 0.38 0,381 0.38 0,39 0,384 0.384
Γεουανlα 0.231 0,23t 0,237 0,25 0,25 0,261 0.277
Ελλάδα 0.184 0,175 0,15 0,157 0,151 0,1~ 0.142
Ισπανlα 0.214 0.21 0.21 0.21 0,21 0,21 0.22
Γαλ/Ια 0.36 0.37 0.37 0.36 0,37 0,38 0.33(
Ilολανδlα 0.19 0.20 0,211 0.204
Ιταλlα 0.27 0.26 0.27 0.271 0.26< 0,26 0.25'
Ολλανδlα 0.13 0.14 0.14 0.15 0.161 0,16 0.16(
ΑυστηΙα 0,241 0.235 0.222 0.214 0.211 0.21 0.21C
nοnτοvαλlα 0,07 0.078 0.092 0.09 0.098 0.11 0.11
Φιλανδlα 0,08 0.091 0.08' 0.09 0.102 0.101 0.101
ΣοU;;-δJα 0,15( 0.165 0.182 0.19 0.204 0.21 0.20
~λIα 0,115 0.12 0.33 0.35 0.36 0.38 0.39

Πηγή: Ιδια επεξεργασία
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Παρότι όμως στο εσωτερικό των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ υπάρχουν

τάσεις απόκλισης, σε επίπεδο ΕΕ φαίνεται να υπάρχουν ασθενείς τάσεις σύγκλισης

όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 3.43, το οποίο συσχετίζει την μεταβολή στο ΑΕΠ

των περιφερειών της ΕΕ στην περΙοδο \995-200\ με το κατά κεφαλή ΑΕΠ του 1995.

Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται η ανάλυση του Rodriguez- Pose(1999) με mo πρόσφατα

στοιχεία και περισσότερες περιφέρειες επιπέδου NUTS 11. Το διάγραμμα αυτό

χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια:

• Στο τεταρτημόριο πάνω αριστερά βρίσκονται οι περιφέρειες με κατά κεφαλή

ΑΕΠ το \995 κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αJJ.ά ρυθμούς ανάπτυξης στην

περίοδο \ 995-200 \ υψηλότερους από το μέσο όρο. Οι περιφέρε1ες αυτές

συγκλίνουν προς το κοινοτικό μέσο όρο από τα κάτω προς τα πάνω.

• Στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο υπάρχουν περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ το

\995 πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, και ρυθμούς ανάπτυξης στην περίοδο

1995-200 Ι υψηλότερους από τον μέσο όρο. Οι περιφέρειες αυτές αποκλίνουν

από τον μέσο όρο προς τα πάνω.

• Στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο υπάρχουν περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ το

\995 πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλ/ό. ρυθμούς ανάπτυξης στην περ(οδο

\995-200\ χαμηλότερους από τον μέσο όρο. Οι περιφέρε1ες αυτές συγκλίνουν

προς το μέσο όρο της ΕΕ από τα πάνω προς τα κάτω.

• Τέλος, στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο υπάρχουν περιφέρειες με κατά κεφαλή

ΑΕΠ το Ι 995 κάτω από το μέσο όσο της ΕΕ, και ρυθμούς ανάπτυξης στην

περΙοδο \995-200 \ χαμηλότερους από το μέσο όρο. Οι περιφέρε1ες αυτές

αποκλίνουν από τον μέσο όρο της ΕΕ προς τα κάτω.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι για την περίοδο Ι 995~200Ι υπάρχει μια ελαφριά

σύγκλιση όπως φαίνεται και από την μικρή κλίση της γραμμής τάσης (Πετράκος και

Pose,2002). Παράλληλα γίνεται φανερό ότι οι περιφέρειες κάθε χώρας ομαδοποωύνται

έχοντας χωρική συσχέτιση στην συμπεριφορά τους, γεγονός που οφείλεται σύμφωνα με

τον Rodriguez~Pose Α.(Ι999) στο παράγοντα της χωρικής γειτνίασης αλλά και στα

εθνικά χαρακτηριστικά ή τις εθνικές πολιτικές των επιμέρους χωρών. Οι παραπάνω

ομαδοποιήσεις των περιφερειών ανάλσΥα τόσο με το επίπεδο όσο και με τον ρυθμό

ανάπτυξης απεικονίζονται στον χάρτη Α.3.
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Διάγραμμα 3.43: Μεταβολή του ΠΕριφερειακού ΑΕΠ(1995-2ΟΟΙ) και ΠΕριφερειακό ΑΕΠ

κατά κεφαλή (1995) σε επίΠΕδο NUTS 11
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Επιπλέον, το διάγραμμα 3.44 απεικονίζει τ/ν μεταβολή στο ΑΕΠ των περιφερειών

της ΕΕ στην περίοδο 1995-2001 με το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Ι 995 σε επίπεδο NUTS Ι,

ώστε να είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα τ/ς ομαδοποίησης των περιφερειών ανόλογα με

το εθνικό κριτήριο. Παράλληλα στο διάγραμμα 3.45 παρουσιάζεται η μεταβολή στο

ΑΕΠ των κρατών μελών της ΕΕ των «Ι 5» για την περίοδο 1995-200 Ι σε σχέση με το

κατά κεφαλή ΑΕΠ του 1995 (επίπεδο NUTS Ο). Σύμφωνα με το κριτήριο β

convergence, παρατ/ρείται απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών τ/ς ΕΕ των «Ι 5~>,

καθώς η κλίση της γραμμής τάσης β είναι θετική και ίση με 0,3 Ι 9.
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Διάγραμμα 3.44: Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ(1995-200!) και περιφερειακό ΑΕΠ

κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS Ι
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Διάγραμμα 3.45: Μεταβολή του περιφερειακού ΛΕΠ(1995-2001) κω περιφερειακό ΛΕΠ

κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS Ο
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Αν κανείς αφαιρέσει την εθνική επίδραση, διαιρώντας τις τιμές της μεταβολής του

ΑΕΠ και του κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε περιφέρειας με τις αντίστοιχες εθνικές τιμές τότε

υπάρχει μια σημαντική μεταβολή στις τάσεις(Πετράκος και Ροse,2002).Όπως δείχνει το

διάγραμμα 3.45, η τάση σύγκλισης μετατρέπεται σε τάση απόκλισης (θετική κλίση της

γραμμής τάσης). Επιπλέον, οι ομαδοποιήσεις παύουν να γίνονται με βάση το εθνικό

κριτήριο και να επηρεάζονται από την εθνική απόδοση. Αν και η ταξινόμηση είναι

δύσκολη και μπορεί να γίνει μόνο σε γενικές γραμμές, θα έλεγε κανείς ότι τείνουν να

εμφανιστούν οι εξής πέντε τύποι περιφερειών με βάση την διαχρονική τους

απόδοση(Πετράκος και Pose,2002):

• Οι μητροπολιτικές περιφέρειες, τα κύρια χρηματοοικονομικά και τα μεγάλα

αστικά κέντρα, τα οποία τείνουν να αποκλίνουν προς τα πάνω σε σχέση με τις

υπόλοιπες περιφέρειες την Ευρώπης (κύκλος στο τεταρτημόριο πάνω δεξιά).
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• Οι Περιμετρικές, οι λιγότερο δυναμικές και φθίνουσες βιομηχανικά περιφέρειες,

οι οποίες ξεκινούν από επίπεδα ανάπτυξης κάτω από τον μέσο εθνικό τους μέσο

όρο και χαραιcrηρίζoνται από τάσεις απόκλισης προς τα κάτω (κύκλος στο

τεταρτημόριο κάτω αριστερά).

• Οι ενδιάμεσες δυναμικές περιφέρειες οι οποίες είτε βρίσκονται κοντά σε

μητροπολιτικές περιοχές και επωφελούνται από την εγγύτητα, είτε είναι

περιοχές που έχουν υποστεί βιομηχανική κρίσης, προσαρμόζονται με επιτυχία

στις αλλαγές και η κάθε μια με τον δικό της τρόπο: αναπτύσσοντας υπηρεσίες,

δίιcruα ΜΜΕ ή βιομηχανικές συνοικίες (κύκλος στο μέσο του διαγράμματος).

• Οι ενδιάμεσες λιγότερο δυναμικές περιφέρειες, οι οποίες έχουν ρυθμούς

ανάπτυξης κοντά α')..λά χαμηλότερους από τον Ευρωπαϊκό μέσo(κύιcλoς στο

τεταρτημόριο κάτω δεξιά).

• Οι Δυναμικές περιμετρικές περιφέρειες, οι οποίες συνδυάζουν χαμηλό επίπεδο

εκκίνησης και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πολλές από αυτές οφείλουν nς

επιδόσεις τους στην ανάπτυξη του τουρισμού, ή την θέση πάνω σε ένα

σημαντικό οδικό άξονα και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων βασισμένων

σε ΜΜΕ (κύκλος στο τεταρτημόριο πάνω αριστερά).
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Διάγραμμα 3.46: Μεταβολή του περιφερειακούΑΕΠ (1995-2001) και περιφερειακό ΑΕΠ

κατά κεφαλή (/995) σε επίπεδοNUTS l1(με-Υ.έθησταθμισμέναμε τον εθνικόμέσο όρο)
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Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

Η παραπάνω ομαδοποίηση των περιφερειών σε πέντε κατηγορίες φαίνεται

αναλυτικά στους σχετικούς πίνακες στο παράρτημα, ενώ η απεικόνιση της

ομαδοποίησηςαυτής παρουσιάζεταιστον χάρτη ΛΑ.

3.3 Συμπεράσματα

Όπως αποδειΜεται παραπάνω, τα περισσότερα κράτη- μέλη αντιμετωπίζουν

σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τις πεΡUΡερειαKές ανισόπμες. Εξαίρεση αποτελοuν η

Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία κα, σε μικρότερο βαθμό η Ολλανδία. Στις

υπόλοιπες χώρες όπου το φαινόμενο της απόκλισης των περιφερειών είναι ιδιαίτερα

έντονο, παρατ/ρείται ένα πρότυπο περιφερειακών ανισοτήτων το οποίο έχει

J
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χαρακτηριστεί κατά καιρούς ως πρότυπο" κέντρου- περιφέρειας' ή πρότυπο "βορρά

νότου' και το οποίο έχει μείνει σε σημαντικό βαθμό αναλ/οίωτο τις τελευταίες

δεκαετίες (Πετράκος και Pose,2002). Χαρακτηριστικά μητροπολιτικές περιφέρειες

όπως η Ile de France ή το Inner London έχουν υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ το οποίο

ξεπερνά τον εθνικό ή κοινοτικό μέσο όρο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν

περιμετρικές περιφέρειες (π.χ. Ήπειρος) οι οποίες χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά

χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Το πρότυπο' κέντρου- περιφέρειας' παραμένει ισχυρό και

αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την διεύρυνση της ΕΕ προς την

Ανατολή που έλαβε χώρα την 111 Μαίου του 2004 καθώς η ΕΕ των 25 περιλαμβάνει

μεγάλο αριθμό νέων χωρών και περιφερειών με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω από το 50%

του μέσου όρου της ΕΕ των 15.

Όπως, λοιπόν, γίνεται φανερό από την παραπάνω ανάλυση αναφορικά με την

εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων, στο εσωτερικό των χωρών για την

συγκεκριμένη επταετία παρατηρείται απόκλιση των περιφερειών ενώ σε επίπεδο ΕΕ

υπάρχει μία ασθενής τάση σύγκλισης (των κρατών μελών) η οποία μετατρέπεται σε

Τάση απόκλισης όταν τα μεγέθη σταθμίζονται και παύει να εmδρά το εθνικό κριτήριο.

Παρόλα αυτά, οι τάσεις σύγκλισης και απόκλισης συνυπάρχουν στα διάφορα

γεωγραφικά επίπεδα της ΕΕ, καθώς είναι δυνατόν μια χώρα να συγκλίνει προς τον μέσο

όρο της ΕΕ, την ίδια στιγμή που μια σειρά περιφερειών της αποκλίνουν τόσο από τον

εθνικό όσο και από τον Ευρωπα'ίκό μέσο όρο(Πετράκος και Pose, 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Οι περιφερειακές ανισότητες στα νέα κράτη- μέλη

κατά τη περίοδο 1995-2001

4.1 Η κατάσταση των περιφερειακών ανισοτήτων ανά κράτος μέλος(σε επίπεδο

NUTS 11)

Με την πραγματοποίηση της διεύρυνσης της ΕΕ την 11/ Μαίου του 2004,

προκαλούνται διάφορες αλλαγές στην επικράτεια της ΕΕ ενώ παράλληλα

δημιουργούνται νέες προκλήσεις αλλά και σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες. Η

διεύρυνση μπορεί να αύξησε τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 20%,

ωστόσο, η συμβολή των δέκα νέων χωρών προβλέπεται ότι θα είναι αναλογικά πολύ

μικρότερη στην οικονομία της Ευρώπης των «25», της τάξης του 5%, καθώς ΟΙ

οικονομίες των περισσοτέρων νέων μελών είναι μικρές και αδύναμες (Σώκου,2004).

Παρότι, με τη πρόσφατη ένταξη των δέκα νέων κρατών στην ΕΕ δημωυΡΎΟύνταΘ

τεράστιες ανάγκες σε όλους τους οικονομικούς τομείς (www.euro a.eu.int). ωστόσο =

προβλέπονται ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες τόσο με την δημιουργία μιας τεράστιας •

και ενιαίας αγοράς 450 εκατομμυρίων καταναλωτών όσο και με την δυναμική

ανάπτυξη των νέων μελών που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την οικονομική

σύγκλιση.

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση και μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων στο

εσωτερικό κάθε νέου κράτους μέλους (όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκεστο κεφάλαω

3 για τις 15 χώρες μέλη της ΕΕ) για την περίοδο 1995-2001, και σε ορισμένες

περιπτώσεις για το διάστημα 1995-1999 λόγω έλλειψης στοιχείων. Ωστόσο, μεταξύ των

νέων κρατών μελών, μόνο η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Πολωνία, η Σλοβακία και η

Ουγγαρία υποδιαιρούνται σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 11. Για το λόγο αυτό η

ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων πραγματοποιήθηκε μόνο για τις αυτές τις

χώρες σε επίπεδο NUTS 11, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες η οικονομική κατάσταση

μελετήθηκε σε επίπεδο NUTS ΠΙ, με εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα, οι οποίες

αποτελούν μονοπεριφερειακέςχώρες.
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στο νέο ευρωπαικ6 χώρο

4.1.1 Δημοκρατία της Τσεχίας

ΖΥΡΙΔΟΥ.ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Σύμφωνα με τα διαγράμματα 4.1 και 4.2 οι περιφερειακές ανισότητες στην Τσεχία

είναι περιορισμένες ενώ φαίνεται να αυξάνονται ελαφρά κατά την περίοδο 1995-1999,

αφού ο συντελεστής διακύμανσης αυξήθηκε από 0,34 το 1995 σε 0,44 το 1999. Όπως

γίνεται φανερό από την διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ, η πλουσιότερη περιφέρεια

της χώρας είναι η μητροπολιτική περιφέρεια της Πράγας με μέσο όρο κατά κεφαλή

ΑΕΠ 119 ΜΑΔ, ενώ αντίστοιχα η φτωχότερη περιφέρεια είναι η Strednv Cechy μΕ

48,5 ΜΑΔ. Παρότι η Πράγα αποκλίνει, οι υπόλοmες περιφέρειες παρουσιάζουν

σύγκλιση, γεγονός το οποίο δεν συμβαδίζει με το κριτήριο β- conνergence. Η κλίση της

γραμμής τάσης είναι θετική β>Ο (απόκλιση των περιφερειών), γεγονός το οποίο

αποδεικνύει την θετική συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού και του επιπέδου ανάπτυξης.

Επιπλέον, οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας συγκεντρώνονται στο κάτω αριστερά

τεταρτημόριο, δηλαδή έχουν ρυθμό και επίπεδο ανάπτυξης χαμηλότερο από το μέσο

όρο της χώρας.

Διάγραμμα 4.1: Δημοκρατία της Τσεχίας. Εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης (CV) κατά

κεφαλή ΑΕΠ(σε ΜΑΔ), 1995-1999

0.50

0.45

0.40

~ 0.35 L

0.30

0.25

0.2Ω

1996 1906 1906

....

1θθθ

J

94

Πηγή: Ιδία επεξεργασία



Η δυναμική των περιφερειr.ιxών ανισοτήτων
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Διάγραμμα 4.2: Δημοκρατία της Τσεχίας, Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των

περιφερειώνNUTS 11. 1995-2001
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Ι Διάγραμμα 4.3: Δημοκρατία της Τσεχίας. Μεταβολή του περιφερειακού AEfl(l995-200l)

και περιφερειακόΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS II

- ,-----~-------------__"o--_

_ ο

j

.,..141,1 \1I.2.21:Jx
. -_. -- , .

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Η δυναμική των περιφερειακών ανισοτήτων

στο νέο ευρωπαϊκόχώρο

4.1.2 Πολωνία

ΖΥΡΙΔΟΥ ΒIΚΤΩΡιΑ

Στην περίπτωση της Πολωνίας οι περιφερειακές ανισότητες παρουσιάζουν

αυξητικές τάσεις, καθώς, ο συντελεστής διακύμανσης CV αυξήθηκε από 0,16 το \995

σε 0,2\ το \999 (διάγραμμα 4.4). Σύμφωνα με το διάγραμμα 4.5 η πλουmότερη

περιφέρεια της χώρας είναι η περιφέρεια Mazowieckie, με μέσο όρο κατά κεφαλή ΑΕΠ

περίπου 54, Ι ΜΑΔ για το χρονικό διάστημα \995-200\. Αποτελεί παράλληλα την μόνη

περιφέρεια, η οποία παρουσίασε τέτοια αύξηση στο κατά κεφαλή ΑΕΠ από 42,7 ΜΑΔ

το \995 σε 63,7 ΜΑΔ το 2001. Τέλος, από το διάγραμμα 4.6 καταλήγουμε στο

συμπέρασμα ότι, υπάρχει απόκλιση μεταξύ των περιφερειών της χώρας καθώς η κλίση

της γραμμής τάσης β είναι θετική (κριτήριο β- convergence). Όπως και στην περίπτωση

της Δημοκρατίας της Τσεχίας, η πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας

συγκεντρώνεται στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο, βρίσκονται, δηλαδή, χαμηλότερα

από τον εθνικό μέσο όρο, παρότι αυτός είναι επίσης αρκετά χαμηλός σε σχέση με τον

κοινοτικό μέσο όρο.

Διάγραμμα 4.4: 'Πολωνία. Εξέλιξη του συντελεοτή διακύμανσης (CV) κατά κεφαλή

ΑΕΠ(σε ΜΑΔ), 1995-1999
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Η δυναμική Ίων περιφερειακών ανΙσΌΊήΊων

στο νέο ευρωπαϊκάχώρο ΖΥPlΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

j Διάγραμμα 4.5: 'Πολωνία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των περιφερειών

NUTS 1/, 1995-2001
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Πηγή: Ιδία επεξφΥασία

Διάγραμμα 4.6: Πολωνία. MJ:rαβολή του περιφερειακού AEn{l995-200l) και

περιφερειακόΑΕΠ κατά κεφαλή (l995) σε επίπεδο NUTS ιι
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4. Ι.3 ΟυΥΥαρία

Στην Ουγγαρία οι περιφερειακές ανισότητες δείχνουν να αυξάνονται αφού όπως

φαίνεται και από το διάγραμμα 4.7 ο συντελεστής διακύμανσης Cν αυξήθηκε από 0,27
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Η δυναμική των περιφερειακών ανισαrήrων

στο νέο ευρωπαϊκόχώρο ΖΥΡΙΔΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑ
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]

Ι

το 1995 σε 0,34 το 1999 (κριτήριο σ- convergence). Σύμφωνα με το διάγραμμα 4.8 η

πλουσιότερη περιφέρεια της Ουγγαρίας είναι η ΚφΖιΡ-ΜagΥarοrSΖαg με μέσο όρο κατά

κεφαλή ΑΕΠ για το χρονικό διάστημα 1995-2001, με 72 ΜΑΔ. Αντίστοιχα η

φτωχότερη περιφέρεια της χώρας είναι η Iszak-Αlfφld της οποίας το κατά κεφαλή ΑΕΠ

απέχει περίπου 40 ΜΑΔ από εκείνο της πλοuσιότερης.Από το διάγραμμαδιασποράς με

τη βοήθεια του κριτηρίοu β~ convergence. καταλήγοuμε στο σuμπέρασμα ότι στην

περίπτωση της Oιryyαρίας δεν uπάρχει σύγκλιση των περιφερειών καθώς η κλίση της

γραμμής τάσης είναι Οετική (β>Ο). Με άλλα λόγια, το κριτήριο σ- convergence

σuμβαδίζει με το κριτήριο β- convergcnce, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις

χωρών.

Διάγραμμα 4.7: Ουγγαρία. Εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης (CV) κατά κεφαλή

ΑΕΠ(σε ΜΑΔ), 1995-1999
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Πηγή: Ιδία επεξεΡΎασία

Διάγραμμα 4.8: Ουγγαρία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε Μ4Δ) των περιφερειών

NUTS 1/, 1995-2001
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οτο νέο ευρωπαίΚόχώρο ΖΥΡΙΔΟΥ.ΒΙΚΤΩΡΙΑ

J
Διάγραμμα 4.9: Ουγγαρία. Μεταβολή του περιφερειακού AEU(l995-2001) κα/.

περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS 11
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4.1.4 Σλοβακία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

J

Στην Σλοβακία ΣUμφωνα με το διάγραμμα 4.10, δηλοδή ΣUμφωνα με την εξέλιξη

του συντελεστή διαciμανσης CV, οι περιφερειακές ανισότητες παρουσίασαν αυξητικές

τάσεις από το 1995 έως το 1997 ενώ από το 1997 και έπειτα, αυτές φαίνεται ότι

μειώνονται, Η πλουσιότερη περιφέρεια της Σλοβακίας είναι η μητροπολιτική

περιφέρεια της Μπρατισλάβα με μέσο όρο κατά κεφαλή ΑΕΠ για το διάστημα 1995

2001 περίπου 98,5 ΜΑΔ, δηλαδή πολύ κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο. Ωστόσο, οι

υπόλοιπες τρεις περιφέρειες απέχουν αρκετά από το κοινοτικό μέσο όρο, ενώ

βρίσκονται χαμηλότερα και από τον εθνικό μέσο όρο (47,S ΜΑΔ). Όπως και στις

προηγούμενες περιπτώσεις, το κριτ/ριο β- convergence συμβαδίζει με το κριτ/ριο σ

convergence (στην συγκεκριμένη περίπτωση εν μέρει), όπως γίνεται αντιληπτό από το

διάγραμμα διασποράς 4.12. Η κλίση της γραμμής τάσης στο διάγραμμα αυτό είναι

θετική (β>Ο) γεγονός το οποίο αποδεικνύει την απόκλιση των περιφερειών της χώρας.
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Η δυναμική των περιφερειακών ανισοτήτων

στο νέο ευρωπαϊκό χώρο ΖΥΡιΔΟΥ Β/ΚΤΩΡ!Α

Διάγραμμα 4.10.. Σλοβακία. Εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης (CV) κατά κεφαλή

Α ΕΠ(σε ΜΑΔ). 1995-1999
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Διάγραμμα4.//: Σλοβακία. Διασπορά του κατά κεφαλήΑΕΠ (σε ΜΑΔ) των περιφερειών

NUTS Il, 1995-2001

Τ Τ•••
120,0

ι:. 1ΟΟ,Ο
w

i~O
6' 00,0
••
'640,0

~ 20,0

0,0 I-~-~--,o---",-

1994 1995 1996 1997 1996 1999 2JC() 2C01 2002
Έτος

1

Πηγή: Ιδία cπεξφyαυία

J

100



\
Η δυναμική των περιφερειακών ανισοιήιων

σfO νέο ευρωπαΙκό χώρο ΖΥΡ!ΔΟΥ.81ΚΤΩΡ!Α

J

Ί

1

]

Ι

]

]

J
]

J
j

Διάγραμμα 4./2: Σλαβακία. Μεταβολή του περιφερειακού ΑΕΠ(l995-2001) Κα/

ΠΕριφερειακόΑΕΠ κατά κεφαλή (1995) σε επίπεδο NUTS JJ
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4.1.5 Σλοβενία

Στην περίπτωση της Σλοβενίας ο μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ για το χρονικό

διάστ/μα 1995-2001 είναι περίπου 66 ΜΑΔ σύμφωνα με τον κοινοτικό μέσο όρο της

ΕΕ των «Ι5~)(=100). Για το έτος 2001 σύμφωνα με την Τρίτη Έκθεση Συνοχής το κατά

κεφαλήν ΑΕΠ της Σλοβενίας ήταν 74,4 ΜΑΔ με κοινοτικό μέσο όρο της ΕΕ των «25»

ίσο με 100. Με την ένταξη της χώρας σπιν ΕΕ, αναμένεται να αυξηθεί το κατά κεφαλή

ΑΕΠ, γεγονός το οποίο την καθιστά εκτός των περιοχών του Στόχου]. Όσον αφορά τις

περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδο NUTS ΙΙΙ, αυτές φαίνεται να παραμένουν

σταθερές με εξαίρεση ορισμένες πλούσιες περιφέρειες οι οποίες τείνουν να γίνονται

πλουmότερες, όπως για παράδειγμα η Osrednjeslovenska (διάγραμμα 4.14). Η

οικονομία της Σλοβενίας έχει εmτύχει μία σταθερή ανάπruξη τα τελευταία χρόνια,

αποφεύγοντας παράλληλα τις μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες που

αποτελούσαν κύριο χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των υπόλοιπων οικονομιών που

βρίσκονταν σε μετάβαση.
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Διάγραμμα 4. 13: Σλοβενία. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), 1995-2001
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Διάγραμμα 4.14: Σλοβενία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΆΕΠ (σε ΜΑΔ) σε επίπεδο NUTS

111, 1995-2000
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4.1.6 Λετονία

Η Λετονία είναι μία χώρα με αρκετά χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ με μέσο όρο

περίπου 28,4 ΜΑΔ σύμφωνα με τον δείκτη ΕΕ-15=1Ο0. Σύμφωνα με το διάγραμμα

4.15, ωστόσο, φαίνεται να έχει αυξητικές τάσεις το επίπεδο του κατά κεφαλή ΑΕΠ για

τσ χρσνικό διάστημα 1995-2001. Παράλληλα τσ 2001, με δείκτη EE-25~IOO, τσ κατά

κεφαλή ΑΕΠ της χώρας μόλις ξεπέρασε τις 36 ΜΑΔ, όπως αναφέρεται στην Τρίτη

Έκθεση Συνσχής, Σε επίπεδσ NUTS "l, όπως φαίνεται στσ διάγραμμα 4.16, σι

ανισότητες των περιφερειών αυξάνονται ενώ παράλ/ηλα αύξηση σημείωσε και η

απόκλιση από τον εθνικό μέσο όρο για το διάστημα 1995-2000. Η πλουσιότερη

πεΡιΦέρεια της Λετονίας είναι η μητροπολιτική περιφέρεια της Ρίγας με μέσο κατά
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κεφαλή ΑΕΠ 40 ΜΑΔ, ενώ αντίστοιχα η φτωχότερη η LatgaIe με μέσο κατά κεφαλή

ΑΕΠ 14,4 ΜΑΔ.

Διάγραμμα 4.15: Λετονία. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), 1995-2001
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Διάγραμμα 4.J6: Λετονία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΛΕΠ (σε ΜΑΔ)σε επίπεδο NUTS

ΠΙ, 1995-2000
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4.1.7 ΛlθουανΙα

Το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της Λιθουανίας παρουσιάζει αυξητικές τάσεις από το

1995 μέχρι και τσ 1998 ενώ τσ 1999 μειώθηκε αισθητά. Από τσ 1999 έως τσ 2001

αυξήθηκε, φτάνοντας περίπου στα επίπεδα του 1998, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα

4.17. Ο μέσσς όρσς τσυ κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας για τσ χΡσνικό διάστημα 1995

2001 ήταν περίπσυ 35 ΜΑΔ, ενώ με δείκτη ΕΕ-25 αυξήΟηκε σε 40,8 ΜΑΔ τσ 2001.
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J

)

Από το Ι 997. και παρά το ενδιαφέρον διεθνές οικονομικό παρασκήνιο, την Ρωσική

κρίση του 1998, η ανάπτυξη της Λιθουανίας ήταν θετική. Ένα από τα ιcί>ρια

επιτεύγματα της οικονομικής πολιτικής της χώρας ήταν ο χαμηλός και σταθερός

πληθωρισμός. Τέλος, από το διάγραμμα 4.18, συμπεραίνουμε ότι οι περιφερειακές

ανισότητες σε επίπεδο NUTS ΠΙ αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, κατά το

χρονικό διάστημα 1995-2000 η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας είναι η Vilniaus με

μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ 44 ΜΑΔ, ενώ η φτωχότερη περιφέρεια είναι η Taurages με

μέσο κατά κεφαλή 22,5 ΜΑΔ.

Διάγραμμα 4.17: Λιθουανία. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), 1995-2001
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 4.18: Λιθουανία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ Ι) σε επίπεδο

NUTSlll, 1995-2000
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4.1.8 Εσθονία

Ί

]

]

Στην περίπτωση της Εσθονίας το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ παρουσίασε αυξητικές

τάσεις από το 1995 έως το 1998 ενώ από το 1998 έως και το 2001 υπήρξαν διάφορες

μικρές αυξομειώσεις του επιπέδου ανάπτυξης (διάγραμμα 4.19). Ο μέσος όρος του κατά

κεφαλή ΑΕΠ της χώρας ήταν 37.6 ΜΑΔ σύμφωνα με τον δείκτη EE-15~100, ενώ για

το 2001 αυξήθηκε σε 42,3 ΜΑΔ με δείκτη EE-25~100. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της

Εσθονίας άρχισε να μειώνεται από το 1998 και έπειτα λό'Υω της Ρωσικής κρίσης την

χρονιά εκείνη. Τέλος, σύμφωνα με το διάγραμμα 4.20, η πλουσιότερη περιοχή της

χώρας είναι η Puhja- Eesti με μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ 57 ΜΑΔ για την χρονική

περίοδο 1995-2000. Η περιφέρεια αυτή είναι η μόνη η οποία αποκλίνει καθώς όλες οι

υπόλοιπες δεν απέχουν πολύ η μία από την άλλη.

Διάγραμμα 4.19: Εσθονία. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), 1995-2001
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Διάγραμμα 4.20: Εσθονία. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (οε ΜΑΔ) οε επίπεδο NUTS

ΠΙ, 1995-2000
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4.1.9 Μάλτα

]

Η Μάλτα, όντας μια χώρα μονοπεριφερειακή, δεν διαιρείται σε επίπεδο NUTS 11,

για το λόγο αυτό, η μελέτη περιορίστηκε στην εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ της

χώρας 110 το χρονικό διάστημα 1995-2001 (με εξαίρεση το έτος 2000 λόγω έλλειψης

στοιχείων). Σύμφωνα με το διάγραμμα 4.17, το κατά κεφαλή ΑΕΠ παρέμεινε περίπου

σταθερό από το 1995 έως το 1999, με μέσο όρο 54 ΜΑΔ (δείκτης EE-15~lOθ). Ωστόσο

το 20θ Ι αυξήθηκε αισθητά σε 70 περίπου ΜΑΔ, ενώ σύμφωνα με την Τρίτη Έκθεση

Συνοχής το κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας ξεπέρασε τις 75 ΜΑΔ το 20θ Ι (δεΙκτης ΕΕ

25~lOθ).

Διάγραμμα 4.21: Μάλτα. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (οε ΜΑΔ), 1995-200/
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Η Κύπρος. όπως και η Μάλτα. αποτελεί χώρα μOνOπεριφερειαΙCΉ, είναι δηλαδή η

ίδια επιπέδου NUTS 11. Το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας για το χρονικό διάστημα

1995-2001 ήταν 80,4 ΜΑΔ σύμφωνα με τον δείκτη EE-15~100. Παρότι από το 1995 ως

το 1999 το επίπεδο του κατά κεφαλή ΑΕΠ παρέμεινε περίπου σταθερό, από το 2000

και έπειτα παρουσίασε μικρές τάσεις μείωσης. Σύμφωνα με την Τρίτη Έκθεση Συνοχής

η χώρα παρουσίασε κατά κεφαλή ΑΕΠ ίσο με 85,4 ΜΑΔ το 200 Ι με βάση τον δείκτη

ΕΕ-25=IΟΟ. Όπως γίνεται, επομένως, αντιληπτό το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Κύπρου

είναι αρκετά υψηλότερο από εκείνο των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης. Η Κύπρος, διαφέρει από τις υπόλοιπες νέες χώρες μέλη της ΕΕ, καΟώς η

οικονομία της χώρας λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά την

μακροοικονομική σταθερότητα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις πιέσεις του

ανταγωνισμού μέσα στην επικράτεια της ΕΕ. Η οικονομία της Κύπρου στηρίζεται

κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και ειδικότερα στον τουρισμό (σχεδόν το 65% του

πληθυσμού απασχολείται στον τομέα αυτό). Ωστόσο η οικονομική κατάσταση στο

βόρειο τμήμα της Κύπρου διαφέρει σε σχέση με το νότιο τμήμα. Το εμπόριο στο βόρειο

τμήμα της διχασμένης Κύπρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αγορά της

Τουρκίας, ενώ ο υψηλός πληθωρισμός προέρχεται από αυτήν. Τέλος, αξίζει να

σημειωθεί ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ, του βόρειου τμήματος της Κύπρου, για το έτος

2002, ήταν μόλις το 114 του κατά κεφαλή ΑΕΠ του νότιου τμήματος

(www.europa.eu.int).

1
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Η δυναμική των περιφερειακών ανιιrorήτων

σro νέο ευρωπαΙίι:6 χώρο

4.1.10 Κύπρος

ΖΥΡΙΔΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διάγραμμα 4.22: Κύπρος. Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), 1995-2001
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4.2 Οι περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών στην διευρυμένη ΕΕ

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ των

δέκα νέων κρατών μελών για την περίοδο 1995-200 l. Όπως γίνεται φανερό μόνο η

Κύπρος με μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ 80,4 ΜΑΔ και σε μικρότερο βαθμό η Σλοβενία (66

ΜΑΔ), είναι σε θέση να συγκριθούν με τις χώρες συνοχής της ΕΕ των «15». Αντιθέτως,

η Λετονία και η Εσθονία, παρουσιάζουν πολύ χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με

τις υπόλοιπες χώρες, το οποίο κυμαίνεταιμεταξύ 25-40 ΜΑΔ.

Στο διάγραμμα 4.24 απεικονίζεταιη διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ όλων των χωρών

της διευρυμένης ΕΕ με βάση το δείκτη EE-25~ΙOO. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι

οικονομικές ανισότητες μεταξύ των νέων κρατών μελών και των παλαιών είναι

μεγάλες. Το Λουξεμβούργο με κατά κεφαλή ΑΕΠ 213 ΜΑΔ το 2001 αναμένεται να

αποτελεί την πλοοοιότερη χώρα στην ΕΕ των {{25)), ενώ η Λετονία, Λιθουανία,

Εσθονία και Πολωνία βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα από το μισό του κοινοτικού

μέσου όρου.

Διάγραμμα 4.23: Νέα κράτη μέλη. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), /995-200/
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Διάγραμμα 4.24: ΕΕ-25. Διασπορά του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), /999-200/
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Στο διάγραμμα 4.25 απεικονίζεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε χώρας- μέλος για το

1999 και το 2001 σύμφωνα με βάση τον δείκτη EE-25~ΙOO. Όπως χαρακτηριστικά

αναφέρεται στην Τρίτη Έκθεση Συνοχής, ενώ το χάσμα μεταξύ του κοινοτικού μέσου

όρου της ΕΕ των «15)) και του επιπέδου των λιγότερο ευνοημένων κρατών μελών ήταν

λιγότερο από 30% (για παράδειγμα περιφέρειες της Ελλάδας και της Πορτογαλίας), το

χάσμα αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί με την πρόσφατη ένταξη των δέκα νέων

κρατών μελών (για παράδειγμαη Λετονία).

Στην διευρυμένη ΕΕ, σύμφωνα με την Τρίτη Έκθεση Συνοχής, οι χώρες μέλη είναι

δυνατόν να διαχωριστούν σε τρεις ομάδες ανάλογα με το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ.

Η πρώτη ομάδα αποτελείταιαπό δώδεκα από τα παλαιά 15 κράτη μέλη, των οποίων το

κατά κεφαλή ΑΕΠ ξεπερνά τον κοινοτικό μέσο όρο της ΕΕ των «25», Στην δεύτερη

ομάδα ανήκουν τα υπόλοιπα τρία παλαιά κράτη μέλη, η Ισπανία, η Ελλάδα και η

Πορτογαλία, όπως επίσης η Κuπρος, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Δημοκρατία της

Τσεχίας με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξ» 66 και 92 ΜΑΔ. Την τρίτη και τελευταία ομάδα

απαρτίζουν έξι νέες χώρες μέλη της ΕΕ των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι κάτω

από 57 ΜΑΔ.
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Η δυνcψ.ική των περιφερειοχών ανισοτήτων

στο νέο ευρωπαϊκόχώρο

ΔιάΥραμμα 4.25: ΕΕ-25. Κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ). 1999 και 2001
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης των κρατών μελών τ/ς διευρυμένης ΕΕ των

<<25» (δείκτης EE-25~100) αλ/ά και τα επίπεδα του κατά κεφαλή ΑΕΠ για τα έτη 1999

και 2001 περιέχονται στον παρακάτω πίνακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα νέα κράτ/

μέλη με εξαίρεση την Μάλτα (-3,05) παρουσιάζουν υψηλότερους ρυΟμούς ανάπτυξης

σε σχέση με τα παλαιά κράτη μέλη. Συνολικά το υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης

παρουσιάζει η Λετονία (10,24), η οποία αποτελεί τ/ν φτωχότερη χώρα τ/ς ΕΕ των

«2S}}, όπως προαναφέρθηκε.

'Πίνακας 4. J.' Ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ των 25 κρατών μελών Yolα την

χρονική περίοδο 1999-2001 (EE-25~100)

Κατό Κατά Ρυθμός

κεφαλή κεφαλή μεταβολής

ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΑΕΠ lθ99 ΑΕΠ 2001 19θ9-2001

Belglum 115,9 117,3 1,21

Czech Republlc 64, 66,S 2,Π

Danmark 127,5 126,5 -0,78

Germany 113,4 110,2 -2,82

Estonla 38's 42,3 9,02

Greece 71,! 73, 2,6

Ι Ι Ο



Η δυναμική των περιφερειακών ανισοτήτων

στο νέο ευρωπο.ϊκό χώρο ΖΥΡιΔΟΥ Β/ΚΤΩΡ/Α

ΠηΥη. Ιδια επεξεργασια

~paln 91,< 92,4 0,54

France 114,4 114, 0,44

Ireland 122,4 129,1 5,47

Italy 112,2 109, -2,23

Cyprus 82,( 85, 4,78

Latvla 33,2 36, 10,24

Llthuania 37, 40, 8,2,

Luxembourg 208,( 212, 2,31

Hungary 52,ε 56,4 7,22

Malta 78,ε 76,2 -3,05

Netherlands 120, 124,3 2,98

AustrIa 125,1 122,8 -1,84

Poland 45,1 45,3 0,44

Portugal 77, 77,4 0,1

SlovenIa 73, 74,4 1,5C

SIovak Republic 47, 49, 3,81

FinIand 111, 114,2 2,24

Sweden 118, 116,4 -1,7

United Kingdom 113,4 115,3 1,68

- , ,

Τέλος, στο πίνακα 4.2 παρουσιάζεται ο χρόνος (σε έτη) που θα χρειαστούν οι νέες

χώρες μέλη ώστε να μπορούν να προσεΥΥίσουν το μέσο επίπεδο του κατά κεφαλή

εισοδήματος των ανεπτυγμένων χωρών σύμφωνα με στοιχεία του 2001 (δείκτης ΕΕ

15~100), Παράλληλα, με δεδομένες τις διαφορές μεγέθυνσης των φτωχών και των

ανεπτυγμένων χωρών, μελετήθηκε ο χρόνος που απαιτείται ώστε να εξαλειφΟεί το

χάσμα που υπάρχει μεταξύ τους στο κατά κεφαλή ΑΕΠ. Γίνεται σαφές ότι, θα

χρειασθούν πολλά χρόνια έως ότου οι νέες χώρες μέλη να προσεΥΥίσουν το επίπεδο

ανάπτυξης των ήδη ανεπτυγμένων κρατών μελών και ακόμη περισσότερα ώστε να

εξαλειφθούν οι οικονομικές ανισότητες.
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(πο νέο ευρωπαϊκ6 χώρο ΖΥPlΔΟΥ Β/ΚΤΩΡΙΑ

Πίνακας 4.2: Χρόνος προσέγγισης του μέσου επιπέδου ανάπτυξης και εξάλειψης του

χάσματας (σε έτη)

Πηγη. (δια ι::πι:ξι:ριασtα

Χρόνος

Χρόνος εξόλειψης

ΧΩΡΕΣ nDoσMoanC ΥόσυαΤDC

KVD'OS 7 20
Ceska ReDublika 34 -
Eestl 19 37
Ηυπο.ον 17 46
Lietuva 20 39
Latνiia 20 36
MaIta 8 16
PoIska 15 25
Slovenlla 8 16
Slovenska ReDubllka 21 59

,

4.3 Συμπεράσματα

]

1
1
]

]

Από την παραπάνω ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων των νέων κρατών

μελών, γίνεται αντtληπτό ότι το φαινόμενο είναι αρκετά έντονο, ενώ η πρόσφατη

ένταξη των κρατών αυτών στην ΕΕ αναμένεται να αυξήσει τις ανισότητες μεταξύ των

25 :χωρών μελών. Όπως είναι γνωστό, σι περισσότερες νέες χώρες μέλη παρουσιάζουν

κατά κεφαλή ΑΕΠ πολύ χαμηλότερο από το κοινοτικό μέσο όρο, γεγονός το οποίο

πρόκειται να δημιουργήσει αλλαγές όσον αφορά τις ήδη φτωχές περιφέρειες της ΕΕ και

τα κονδuλια που τους παρέχονται. Οι μόνες περιφέρειες μεταξίι των νέων κρατών

μελών, όπως και στην περίπτωση των 15 κρατών μελών, οι οποίες χαρακτηρίζονται

από σχετική ευημερία είναι οι μητροπολιnκές, με άλλα λόγια τα μεγάλα αστικά κέντρα

και ορισμένες περιφέρειες οι οποίες συνορεuουν με την ΕΕ (των «15»).

Στην χρονική περίοδο Ι 995-2001 πολλές από nς νέες χώρες μέλη παρουσίασαν

μεγάλη αύξηση στο κατά κεφαλή ΑΕΠ, όπως για παράδειγμα η Πολωνία από 34,3%

του κοινοτικού μέσου όρου (EE-15~ΙOO) σε 40,9%, η Ουγγαρία από 45,5% το 1995 σ<

51,5 το 2001 και η Λετονία από 24,7% σε 33,4%. Ανnθέτως ορισμένες χώρες, όπως η

Τσεχία και η Κύπρος, παρουσίασαν μείωση στα επίπεδα ανάπτυξης. Επιπλέον, οι

απαιτοuμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, διαδραμάnσαν ουσιαστικό ρόλο στην

αύξηση των ήδη μεγάλων οικονομικών ανισοτήτων εντός των νέων κρατών μελών. Οι

μόνες από τις νέες χώρες μέλη, οι οποίες μποροuν να συγκριθούν με τις χώρες συνοχής

της ΕΕ των «15», είναι η Κύπρος με 86% του κοινοτικού μέσου όρου της ΕΕ των «25»,
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η Μάλτα με 76%, η Σλοβενία με 74,4% και η Δημοκρατία της Τσεχίας με 66,5%,

σύμφωνα με στοιχεία του 2001. Τέλος, παρόn οι νέες χώρες μέλη της ΕΕ

αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς (πίνακας 4.1), Οα χρειασθεί αρκετός χρόνος

ώστε να περιορισθούν οι ανισότητες μεταξύ των φτωχών και των ανεπτιryμένων χωρών

και ακόμη περισσότερος για να εξαλειφΟούν πλήρως (πίνακας 4.2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και επιπέδου

ανάπτυξης στα κράτη μέλη της ΕΕ των «15» και στα νέα κράτη μέλη

5.1 Εισαγωγή

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, το μορφωπκό επίπεδο των πολιτών της ΕΕ

αποτελεί έναν από τους παράγοντες που εmδρούν άμεσα στ/ν οικονομική και

κοινωνική σύγκλιση. Ο παράγοντας αυτός, επομένως, του επιπέδου εκπαίδευσης και

δεξιοτήτων είναι σε θέση σε ορισμένες περιπτώσεις να εξηγήσει πς ανισότ/τες μεταξύ

των περιφερειών ή των κρατών της ΕΕ. Τα επίπεδα εκπαίδευσης, πράγματι,

διαδραματίζουν σημανπκό ρόλο στην οικονομική απόδοση και στ/ν

ανταγωνιστικότ/τα τ/ς Ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα το μορφωπκό επίπεδο

έχει μεγάλη σημασία για πς ευκαιρίες απασχόλησης οι οποίες προσφέρονται στους

πολίτες.

Όπc:oς γίνεται φανερό οι περιφέρειες με υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ έχουν

συνήθc:oς μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών ηλικίας μεταξύ 25-64 ετών με υψηλό επίπεδο

€κmxιδευΤΙKών προσόντων. Ωστόσο αποδεικνύεται ότι το παραπάνω γεγονός δεν

αποτελεί κανόνα, καθώς, σε πολλές φτωχές περιφέρειες τα ποσοστά υψηλού

μορφωτικού εmπέδου είναι σχετικά αυξημένα. Σε επίπεδο κρατών, η Φιλανδία από πς

χώρες των «15}} με 32,4% διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό υψηλού μορφωπκού

εmπέδου, ενώ η Πορτογαλία με 9,2% αντίστοιχα, κατέχει τ/ν τελευταία θέση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, στις δέκα νέες χώρες τ/ς ΕΕ, παρατ/ρείται μεγαλύτερο

ποσοστό υψηλού μορφωτικού επιπέδου της τάξης του 45% (Λιθουανία) ενώ το

χαμηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στην Σλοβακία, ίσο με 10,9% (υψηλότερο σε σχέση

με εκείνο τ/ς ΕΕ των «15))) (σύμφωνα με στοιχεία του 2002).

Στο Κεφάλαιο αυτό, πραγματοποιείται η συσχέτιση του μορφωτικού εmπέδου και

του επιπέδου ανάπτυξης τόσο των κρατών όσο και των περιφερειών ειδικότερα. Από

τ/ν παρακάτω ανάλυση γίνεται φανερή μία σαφώς σημαντική σύνδεση μεταξύ των

εmπέδων εκπαίδευσης και περιφερειακής ανάπτυξης.
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5.2 Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ

Είναι κοινά αποδεκτό ότι, το εκπαιδευτικό σύστημα συνεισφέρει τόσο στην γενική

όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση κάθε πολίτη έτσι ώστε να είναι σε θέση κάθε

άτομο στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες

συνθήκες ζωής. Συνεπώς, το εκπαιδευτικό σύστημα εκπληρώνει το ρόλο της παροχής

μόρφωσης, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους πολίτες, γεγονός το οποίο μεταφράζεται

σε παραγωγικές δραστηριότητες εφόσον κάθε πολίτης εισέρχεται στην αγορά εργασίας.

Εmπλέον, η εκπαιδευτική κατάρτιση συνθέτει ένα γενικά αποδεκτό κριτήριο μέτρησης

των ικανοτήτων για κάθε άτομο στην αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα,

επομένως, εξελίσσεται στο βασικό όχημα για την διάχυση της γνώσης, το οποίο εφόσον

εφαρμοστεί στην αγορά εργασίας, θα ενδυναμώσει σημαντικά τις αυξήσεις της

παρcη.ω)tκότητας, θα ενθαρρύνει την τεχνολογική ανάπτυξη και θα βελτιστοποιήσει

την χρήση των πόρων. Με αυτή την έννοια, η εκπαιδευτική κατάρτιση θα μπορούσε να

θεωρηθεί ως ένας οικονομικά δυναμικός παράγοντας, ο οποίος υποθάλπει την

ανάπτυξη.

Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα, το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει προσπαθήσει να

καθορίσει την σχέση μεταξύ της εκπαιδευτικής κατάρτισης και της ανάπτυξης. Από

αυτή την άποψη, όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πληθοομού, τόσο

μεγαλύτερες είναι αντίστοιχα οι mθανότητες υψηλής οικονομικής ανάπτυξης. Η σχέση

αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω για κάθε χώρα μέλος της Εε.

5.2. Ι Βέλγιο

Το γράφημα 5.1 αναπαριστά το μορφωτικό επίπεδο του Βελγίου σύμφωνα με

στοιχεία του 2002, όσον αφορά άτομα ηλικίας 25-64 ετών. Όπως γίνεται φανερό το

μεγαλύτερο ποσοστό στην χώρα είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, ενώ

αξιοσημείωτο είναι το υψηλό ποσοστό ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση (28%). Το

διάγραμμα 5.2 αποδεικνύει την ύπαρξη μίας οοοιαστικής θετικής συσχέτισης μεταξύ

του υψηλού μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού και του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Σχεδόν

όλες οι περιφέρειες του Βελγίου βρίσκονται μέσα στην έλλειψη η οποία

αντιπροσωπεύει την κανονική κατανομή γύρω από την γραμμή τάσης. Η μητροπολιτική

περιφέρεια των Βρυξελλών, στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο, αποτελεί εξαίρεση καθώς
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κατέχει αρκετά υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες

αλλά και ποσοστό υψηλού μορφωτικού εmπέδου μεγαλύτερο από 35%. Επιπλέον,

εξαίρεση αποτελεί η περιφέρεια Brabant WaIIon, η οποία παρουσιάζει το υψηλότερο

ποσοστό μορφωτικού επιπέδου στην χώρα (41,5%) παρότι αποτελεί μία σχετικά φτωχή

περιφέρεια.

Οι φτωχότερες περιφέρειες (Hainaut, Luxembourg, Namur, Liege), είναι ακριβώς

εκείνες με το χαμηλότερο ποσοστό υψηλού μορφωτικού επιπέδου, κατέχοντας

παράλληλα τα μεγαλύτερα ποσοστά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (της τάξης του

45%). Οι περιφέρειες που βρίσκονται στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο

χαρακτηρίζονται επομένως από ουσιαστικές ελλείψεις σε όρους ειcπαιδευτικής

κατάρτισης των κατοίκων τους. Στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο εντοπίζεται η περιφέρεια

Brabant Wallon, όπως προαναφέρθηκε, η οποία παρά το μεγάλο ποσοστό υψηλού

μορφωτικού επίπεδου σε σχέση με αυτό του μέσου όρου της χώρας, δεν είναι το ίδιο

ικανή να μεταφράσει αυτό το σχετικό πλεoνέιcrημα σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης.

Διάγραμμα 5.1.·ΒέλγlO. Μορφωτικό επiπ:εδo ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 5.2: Βέλγιο. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΛΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS l/)

-
]

η

]

-i
0_

-
ο

ο

.... -..~ ..
ο

ο

ο ο

ο

~-----,.r:Y:-1900,350+944,343X

ο. " .. -- _-- ---- -- ------- --- ----
ο

Ι

j

J
J
]

-+-------'---~------~-----------j
Ι!Ο ,. ω 50

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

5.2.2 Γερμανία

Στ/ν περίπτωση της Γερμανίας, όπως γίνεται φανερό από το γράφημα 5.3,

παρατ/ρείται μεγάλο ποσοστό μεσαίου μορφωτικού επιπέδου (δευτεροβάθμια

είcπαίδευση) (61 %) ενώ το ποσοστό υψηλού μορφωτικού επιπέδου ανέρχεται σε 22%.

Με την βοήθεια του διαγράμματος 5.4 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει θετική σχέση

μεταξύ του υψηλού μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού και του κατά κεφαλή ΑΕΠ,

καθώς η κλίση της γραμμής τάσης είναι αρνητική. Στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο

βρίσκονται οι περιφέρειες οι οποίες έχουν χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ ενώ παράλληλα

χαρακτηρίζονται από χαμηλά ποσοστά υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Ορισμένες

περιφέρειες της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής: SaarJand, Amsberg, Niederbayem,

Oberfranken Κ.α. Στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο εντοπίζονται οι περιφέρειες οι οποίες

παρότι έχουν χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ. ωστόσο ο πληθυσμός τους είναι ανώτερης

εκπαίδευσης σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Τέτοια παραδείγματα περιφερειών είναι
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πολλά, όπως η μητροπολιτική περιφέρεια του Βερολίνου, οι περιφέρειες Freiburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Dresden, Leipzig, Dessau, Halle Κ.α. Στο πάνω δεξιά

τεταρτημόριο βρίσκονται μόνο 6 περιφέρειες της χώρας στις οποίες τόσο τα επίπεδα

του κατά κεφαλή ΑΕΠ όσο και της εκπαιδευτικής κατάρτισης είναι πάνω από τον μέσο

όρο της χώρας (Hamburg, Damstadt, Oberbayern, Tubingen, Stuttgart, Karlsruhe).

Τέλος, στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο συναντούμε πλούσιες περιφέρειες της χώρας

με χαμηλά ποσοστά πληθυσμού με ανώτερη εκπαίδευση, όπως η περιφέρεια της

Κολωνίας, η περιφέρεια Bremen, Dusseldorf, Mittelfranken Κ.α.

Διάγραμμα 5. 3. Γερμανία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Διάγραμμα 5.4: Γερμανία. Συσχf.ίιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS 1Ι)
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

5.2.3 Ελλάδα

Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι χαμηλού μορφωτικού

επιπέδου (47%), ενώ μόνο το 18% του πληθυσμού έχει ανώτερη εκπαίδευση (γράφημα

5.5). Όπως και στην περίπτωση της Γερμανίας έτσι και στην περίπτωση της Ελλάδας, η

σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και του κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι αρνητική (β

κλΙση γραμμής τάσης<Ο) (διάγραμμα 5.6).Οι περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας

(οχτώ από τις δεκατρείς) συγκεντρώνονται στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο, δηλαδή

χαρακπιρiζoνται από σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εκπαιδευτική κατάρτιση των

κατοίκων τους. Τέτοιες περιφέρειες είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η

Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά κ.α. Η περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της χώρας, ενώ στο κάτω δεξιά

τεταρτημόριο δεν εντάσσεται καμία περιφέρεια της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο
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πάνω δεξιά τεταρτημόριο εντοπίζεται μόνο μία περιφέρεια, η μητροπολιτική περιφέρεια

της Αττικής διαθέτοντας κατά κεφαλή ΑΕΠ και ποσοστό υψηλού μορφωτικού επιπέδου

μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας. Τέλος, οι τρεις περιφέρειες που βρίσκονται

στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο, δηλαδή η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η

περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρότι αποτελούν

σχετικά πλούσιες περιφέρειες της χώρας, χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλά

ποσοστά υψηλού μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων τους.

Διάγραμμα 5.5. Ελλάδα. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25~64 ετών, 2002
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 5.6: Ελλάδα. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS l/)
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Όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Ισπανία το μεγαλύτερο ποσοστό του

πληθυσμού της χώρας (ίσο με 59%) είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Το 24% του

πληθυσμού είναι ανώτερης εκπαιδευτικήςκατάρτισης, ενώ όπως γίνεται φανερό από το

διάγραμμα 5.8 υπάρχει μια ουσιαστική θετική συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού

επιπέδου και του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Σχεδόν όλες σι Ισπανικές περιφέρειες βρίσκονται

μέσα στην έλλειψη η οποία αντιπροσωπεύει την κανονική κατανομή γύρω από την

γραμμή τάσης. Τα νησιά των Βαλεαρίδων αποτελούν την μόνη εξαίρεση. Η περιφέρεια

αυτή είναι η τρίτη πλουσιότερη περιφέρεια της Ισπανίας, παρά το χαμηλό μορφωτικό

επίπεδο του πληθυσμού της.

Οι φτωχότερες περιφέρειες (Galicia, Extremadura, Castillia- la Mancha, Andalucia,

Canarίas),είναι ακριβώς εκείνες με το χαμηλότερο ποσοστό του πληθυσμού με υψηλό

μορφωτικό επίπεδο (κάτω αριστερά τεταρτημόριο). Υπάρχουν διάφορες οικονομικά

καθυστερημένεςπεριφέρειες ωστόσο, που έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο από το

επίπεδο εκπαιδευτικής κατάρτισης των κατοίκων τους όπως οι περιφέρειες Castillia Υ

Leon και Cantabria (κάτω δεξιά τεταρτημόριο). Αντιθέτως, οι πλουσιότερεςπεριφέρειες

της Ισπανίας ανήκουν στην ομάδα εκείνη στην οποία το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι

υψηλότερο από το μορφωτικό τους επίπεδο. Αυτό συμβαίνει με τα νησιά των

Βαλεαρίδων, την Καταλονία, την μητροπολιτική περιφέρεια της Μαδρίτης κ.α. Τέλος,

οι περιφέρειες Aragon, Pais Vasco και Comunidad ForaI de Navarra είναι οι μόνες

ευημερούσεςπεριφέρειεςπου βρίσκονται κοντά στην γραμμή τάσης.
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Διάγραμμα 5.7:Ισπανία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Διάγραμμα 5.8: Ισπανία. Συσχέτιση μορφωτικού επ,πέδου

επίπεδο περιφερειών (NUTS Il)
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Όσον αφορά την Γαλλία, όπως γίνεται αντιληπτό από το γράφημα 5.9, το

μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(40%) ενώ το 24% διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Αναφορικά με την συσχέτιση

μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ, από το διάγραμμα 5.1Ο αποδεικνύεται όπ

είναι θετική (β>Ο). Παράλληλα σχεδόν όλες οι Γαλλικές περιφέρειες βρίσκονται μέσα

στην έλλειψη κοντά στην γραμμή τάσης. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η μητροπολιτική

περιφέρεια He de France η οποία εντοπίζεται στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο, γεγονός το

οποίο σημαίνει ότι είναι μία πλούσια περιφέρεια με υψηλά επίπεδα μόρφωσης των

κατοίκων της.

Αντίθετα, οι περισσότερες περιφέρειες της Γαλλίας εντοπίζονται στο κάτω αριστερά

τεταρτημόριο, όπως για παράδειγμα η Κορσική, η περιφέρεια Champagne- Ardenne, 11
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περιφέρεια Picardie κ.α. Οι περιφέρειες αυτές έχουν κατά κεφαλή κάτω από το μέσο

όρο της χώρας ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικά προβλήματα.

Η μόνη περιφέρεια η οποία παρά το χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ έχει μεγαλύτερο

ποσοστό (σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας) όσον αφορά το υψηλό μορφωτικό

επίπεδο των κατοίκων της είναι η Midi- Pyrenees(citffi δεξιά τεταρτημόριο).

Διάγραμμα 5.9:ΓαJλία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Διάγραμμα 5./0: ΓαJ.λία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών(NUTS ll)
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Στην περίπτωση της Ιρλανδίας δεν έχει γίνει το διάγραμμα συσχέτισης μορφωτικού

επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε επίπεδο περιφερειών NUTS ΙJ, καθώς η χώρα

αποτελείται από δύο μόνο περιφέρειες. Ωστόσο, από το γράφημα 5.11 παρατηρούμε ότι

το 25% του πληθυσμού στην Ιρλανδία είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου σε αντίθεση

με το 40% και 35% του χαμηλού και μεσαίου μορφωτικού επmέδου αντίστοιχα.

Διάγραμμα 5. 11. Ιρλανδία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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5.2.7 ΙταλΙα

Όπως φαίνεται από το γράφημα 5.12, στην Ιταλία ο πληθυσμός με ανώτερη

εκπαίδευση καταλαμβάνει το μικρότερο ποσοστό (10,2 %), ενώ το μεγαλύτερο

ποσοστό (56%) των κατοίκων της χώρας είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.

Επιπλέον, από το διάγραμμα 5.13 συμπεραίνουμε ότι υπάρχει Οετική συσχέτιση μεταξύ

μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ (β>Ο) στη χώρα, ενώ οι Ιταλικές

περιφέρειες κατανέμονται σχεδόν ισάριθμα στα τέσσερα τεταρτημόρια του

διαγράμματος. Οι περιφέρειες που βρίσκονται πιο κοντά στην γραμμή τάσης είναι οι

εξής: Umbria, Molise. Abruzzo. Marche κω Liguria.

Οι περιφέρειες οι οποίες, παρά το χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ, έχουν υψηλό

ποσοστό κατοίκων με ανώτερη εκπαίδευση είναι μόνο τρεις, η περιφέρεια Umbria,

Abruzzo και Molise. Τέλος, η περιφέρεια Valle dΆοsta, είναι εκείνη η περιφέρεια που
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παρά την σχετικά καλή οικονομική της κατάσταση, παρουσιάζει το χαμηλότερο

ποσοστό κατοίκων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Διάγραμμα 5.12:Ιταλία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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ΔιάΥραμμα 5.13: Ιταλία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου κω κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NυΤSΠ)
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5.2.8 Αυστρία
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Όσον αφορά την Αυστρία, παρατηρούμε ότι το μεγαλί>τερσ ποσοστό (62%) του

πληθυσμού είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μόνο το 16% διαθέτει υψηλό

μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, από το διάγραμμα 5.15 συμπεραίνουμε ότι, μεταξύ του

μορφωτικού επιπέδου και του επιπέδου ανάπτυξης υπάρχει θετική συσχέτιση (β>Ο),

ενώ σι περισσότερες περιφέρειες βρίσκονται κοντά στ/ν γραμμή τάσης. Επίσης,

αρκετές περιφέρειες της Αυστρίας βρίσκονται πολύ κοντά στο μέσο όρο της χώρας, ενώ

αξιοσημείωτο είναι ότι καμία περιφέρεια της χώρας δεν εντάσσεται στο κάτω δεξιά

τεταρτημόριο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία φτωχή περιφέρεια που

να διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο πάνω από το μέσο όρο της χώρας. Ως επί το

πλείστον, οι φτωχές περιφέρειες της χώρας χαρακτηρίζονται από ελλείψεις σε

κατοίκους με ανώτερη εκπαίδευση (κάτω αριστερά τεταρτημόριο). Τέλος, μόνο η

μητροπολιτική περιφέρεια της Βιέwης εντάσσεται στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο,

δηλαδή διαθέτει υψηλά επίπεδα ανάπτυξης και μορφωτικού επιπέδου.

Διάγραμμα 5. /4: Aυσrρία. Μορφωτικόεπiπεδο ατόμωνηλικίας25-64 ετών, 2002

62%
8ΙOw

8Wβdium

Ο ""h

Πηγή: Ιδία επεξερΥοσία

126



Η δυVΑΜική των περιφερειακών ανισοτήτων

στο νέο ευρωπαϊκόχώρο ΖrPl.10rΒlΚΤΩΡlΑ

Ι

1

J

1

Ι

]

]

Ι

Ι

]

Ι

J
J

J
Ι

Διάγραμμα 5.15: Αυστρία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS /l)
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5.2.9 Ολλανδία

Στην περίπτωση της Ολλανδίας το 25% διαθέτει πανεπιστημιακή μόρφωση ενώ το

43% και 35% έχουν δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.(γράφημα

5.16) Όπως και στην περίπτωση της Αυστρίας, οι περισσότερες περιφέρειες κινούνται

γύρω από την γραμμή τάσης ενώ καμία οικονομικά καθυστερημένη περιφέρεια της

χώρας δεν διαθέτει μεγάλο ποσοστό πληθυσμού με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

(διάγραμμα 5.17). Η κλίση της γραμμής τάσης είναι θετική (β>Ο) γεγονός το οποίο

αποδεικνύει την θετική συσχέτιση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ.

Η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας είναι η Ουτρέ'Χτ/ η οποία διαθέτει παράλληλα το

μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων με ανώτερη εκπαίδευση. Τέλος, η μόνη περιφέρεια, η

οποία παρόλο που έχει υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ από το μέσο όρο της χώρας

χαρακτηρίζεταΙ., ωστόσο, από εκπαιδευτικές ελλείψεις, είναι το Groningen.
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Διάγραμμα 5.16: Ολλανδία. Μορφωτικόεπίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Διάγραμμα 5.17: Ο)λανδία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS l/)
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5.2.10 Πορτογαλία
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Όπως γίνεται αντιληπτό από το γράφημα 5.18, στην Πορτογαλία μόλις το 9% του

πληθυσμού διαθέτει ανώτερη εκπαίδευση, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι είναι το μικρότερο

ποσοστό μεταξύ των χωρών της ΕΕ των «25}}. Παράλληλα, το 80% του πληθυσμού της

χώρας έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (το μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ). Το

διάγραμμα 5.19 αποδεικνύει την θετική συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου

και του επιπέδου ανάπτυξης (β>Ο), ενώ όπως γίνεται φανερό σχεδόν καμία από τις

περιφέρειες της χώρας δεν κινείται κοντά στην γραμμή τάσης. Η πλουσιότερη

περιφέρεια της Πορτογαλίας είναι η περιφέρεια της Λισσαβόνας διαθέτοντας

υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και μορφωτικού επιπέδου σε σχέση με τον μέσο όρο της

χώρας. Η μόνη περιφέρεια στην χώρα η οποία παρά το χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

σχέση με το μέσο όρο, διαθέτει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων με υψηλό μορφωτικό

επίπεδο (σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας), είναι η περιφέρεια Alentejo.

Διάγραμμα 5.18: Πορτογ.αλΙα. Μορφωτικόεπίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Δι'άγραμμα 5.19: 'Πορτογαλία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου κω κατά κεφαλή ΑΕΠ, σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS /l)
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J Η Φιλανδία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων με υψηλό μορφωηκό

επiπεδo (32%) μεταξύ των χωρών της ΕΕ των «15» (γράφημα 5.20). όπως γίνεται

αντιληπτό από το διάγραμμα 5.21 η κλίση της γραμμής τάσης είναι θετική επομένως η

συσχέτιση (αν σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες) μεταξύ του

εmπέδου ανάπτυξης και του μορφωτικού επιπέδου είναι θετική. Αξιοσημείωτο είναι το

ΎF:Yονός 6τι, καμία περιφέρεια της χώρας δεν ξεπερνά το μέσο όρο της χώρας όσον

αφορά το ποσοστό κατοίκων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Έτσι, όλες σι περιφέρειες

της Φιλανδίας είτε διαθέτουν χαμηλότερο είτε υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ από μέσο

όρο, έχουν περίπου 25-30% πληθυσμό με ανώτερη εκπαίδευση.
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Διάγραμμα 5.20: Φιλανδία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Διάγραμμα 5.21: Φιλανδία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS /Ι)
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Η Σουηδία, όπως γίνεται φανερό από το γράφημα 5.22, διαθέτει ένα αρκετά μεΥάλο

ποσοστό κατοίκων με πανεπιστ/μιακή εκπαίδευση της τάξης του 26% ενώ το 55%

είναι μεσαίου μορφωτικού επmέδου. ι-ι συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά

κεφαλή ΑΕΠ είναι θετική (β>Ο), ενώ όλες σι περιφέρειες της χώρας εντάσσονταιστο

κάτω αριστερά τεταρτημόριο, με μόνη εξαίρεση την μητροπολιτική περιφέρεια της

Στοκχόλμης (διάγραμμα 5.23). Η περιφέρεια αυτή είναι η μόνη η οποία διαθέτει

υψηλότερα επίπεδα μορφωτικού εmπέδου και ανάπτυξης σε σύγκριση με το μέσο όρο

της χώρας.

Διάγραμμα 5.22: Σουηδία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Διάγραμμα 5.23: Σουηδία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS 11)
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J 5.2.13 Αγγλία

J

J

]

Η Αγγλία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων με πανεπιστημιακή

εισταίδευση μεταξύ της ΕΕ των «15», μετά την Φιλανδία (γράφημα 5.24). Παράλληλα

σύμφωνα με το διάγραμμα 5.25, η συσχέτιση του κατά κεφαλή ΑΕΠ και του υψηλού

μορφωτικού επιπέδου είναι θετική (β>Ο). Η πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας

κινείται κοντά στην γραμμή τάσης ενώ πολ/ές από αυτές βρίσκονται κοντά στο μέσο

όρο της χώρας. Τέτοια παραδείγματα περιφερειών είναι οι εξής: Herefordshire,

Worcestershire & Warks, Leicestershire, RutIand & Northants, North Yorkshire, East

WaIes. Η μόνη εξαίρεση όπως και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, είναι η

μητροπολιτική περιφέρεια του Λονδίνου, η οποία διαθέτει σχεδόν τριπλάσιο κατά

κεφαλή ΑΕΠ από το μέσο όρο και διπλάσιο ποσοστό κατοίκων με υψηλό μορφωτικό

επίπεδο. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι, καμία περιφέρεια της χώρας δεν εντάσσεται στο

πάνω αριστερά τεταρτημόριο, δηλαδή δεν υπάρχει καμία ευημερούσα περιφέρεια της

Αγγλίας η οποία να διαθέτει χαμηλό ποσοστό κατοίκων με ανώτερη εκπαίδευση.
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Διάγραμμα 5.24: Αγγλία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002

Ί

1
25%
~

LOW._um
DHigh

J

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 5.25: Αγγλία. Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ σε

επίπεδο περιφερειών (NUTS 11)
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5.2.14 Δανία

Στην περίπτωση της Δανίας, η οποία είναι μονοπεριφερειακή χώρα, (επομένως δεν

θα μπορούσε να μελετηθεΙ η συσχέτιση μορφωτικού εmπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ

μέσω ενός διαγράμματος διασποράς), παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του
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πληθυσμού (53%) διαθέτει δευτεροβάθμιαεκπαίδευση,ενώ ένα αρκετάυψηλόποσοστό

(28%) διαθέτειυψηλό μορφωτικόεπίπεδο.

Διάγραμμα5.26: Δανία. Μορφωτικόεπίπεδο ατόμων ηλικίας25-64 ετών, 2002
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5.2.15 Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο, όπως και η Δανία, αποτελεί μονοπεριφερειακή χώρα,

διαθέτοντας, ωστόσο, μικρότερο ποσοστό κατοίκων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο της

τάξης του 19%. Το 43% του πληθυσμούτης χώρας διαθέτει δευτεροβάθμιαεκπαίδευση

ενώ ένα αρκετάυψηλό ποσοστό (38%) είναι χαμηλού μορφωπκού επιπέδου.

Διάγραμμα 5.27: Λουξεμβούργο.Μορφωτικόεπίπεδο ατόμων ηλικίας25-64 ετών, 2002
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5.3 Μορφωτικό επίπεδο και επίπεδα ανάπτυξης στις νέες χώρες μέλη της ΕΕ

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 2002, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό του

πληθυσμού των νέων κρατών μελών της ΕΕ (ηλικίας 25-64 ετών) διαθέτει τουλάχιστον

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αναλογία ποικίλλει, από χώρα σε χώρα, με ποσοστό
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περίπου 38% στην Κύπρο μέχρι 76% στην Τσεχi.α και την Σλοβακία, πολύ υψηλότερο

από το μέσο όρο της ΕΕ των «25)} (46,7%) α'λ/ά και από το μέσο όρο των χωρών

συνοχής της ΕΕ των «Ι5}} (περίπου 35% όσον αφορά την Ελλάδα και μόλις 11% στην

Πορτογαλία). Ωστόσο αρκετές από τις νέες χώρες μέλη διαθέτουν χαμηλότερα

ποσοστά, σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ των «25» (21 %), όσον αφορά τον πληθυσμό

με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Εξαίρεση αποτελούν η Λιθουανία με ποσοστό 45%

καθώς και η Εσθονία και η Κύπρος με ποσοστά της τάξης του 30%. Αντιθέτως στην

Τσεχία, Σλοβακία και Πολωνία τα ποσοστά πληθυσμού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση

ΙCΥμαίνOνται μεταξύ 10-12,5%. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά των χωρών αυτών είναι

σαφώς υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά της Πορτογαλίας και ορισμένων

περιφερειών της Ιταλίας οι οποίες ανήκουν στον Στόχο 1. Η συσχέτιση μορφωτικού

επιπέδου και κατά κεφαλή ΑΕΠ στις νέες χώρες μέλη της ΕΕ αναλύεται παρακάτω.

5.3.1 Τσεχία

Η Τσεχία, όπως προαναφέρθηκε, διαθέτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κατοίκων με

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (76%), ενώ τα ποσοστά που δείχνουν το χαμηλό

και υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι ίσα με 12% (διάγραμμα 5.28). Μεταξύ των νέων

χωρών, η Τσεχία παρουσιάζει το δεύτερο μικρότερο ποσοστό (μετά την Σλοβακία),

όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση του πληθυσμού.

Διάγραμμα 5.28: Τσεχία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25·64 ετών, 2002
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Στην Εσθονία το ποσοστό του πληθυσμού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση

.. ανέρχεται στο 31 %, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είναι

μόλις 12%. Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό του υψηλού μορφωτικού επιπέδου της

Εσθονίας, σχεδόν αγγίζει εκείνο τ/ς Φιλανδίας (32%), το οποίο θεωρείται το

μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 15.

Διάγραμμα 5.29: Εσθονία. Μορφωτικόεπίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Ι

J

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

5.3.3 O",lyapia

Στην περίπτωσητης Ουγγαρίας,το ποσοστό του πληθυσμού με χαμηλό μορφωτικό

επίπεδο είναι περίπου 28% ενώ αντίστοιχα το ποσοστό το οποίο εκπροσωπεί τους

κατοίκους με ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι αρκετά υψηλό και ίσο με 58%.

Τέλος, μόνο το 14% του πληθυσμού της Ουγγαρίας διαθέτει πανεπιστημιακή

εκπαίδευση (διάγραμμα 5.30).

Διάγραμμα 5.30: Ουγγαρία. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, 2002
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Από την ανάλυση που προηγήθηκε στο παρόν κεφάλαιο γίνεται φανερή η ύπαρξη

.. μίας στατιστικά σημαντικής συσχέτισης μεταξύ του κατά κεφαλή ΑΕΠ και του

μορφωτικού επιπέδου στις χώρες μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, το παραπάνω γεγονός δεν

μπορεί να διασαφηνίσει την φύση της σχέσης μεταξύ τ/ς εκπαίδευσης και της

οικονομικής ανάπτυξης.

Σχεδόν σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ των «15» η συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου

ανάπτυξης και του υψηλού μορφωτικού επιπέδου είναι Οετική, με εξαίρεση την Ελλάδα

και την Γερμανία. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ των «15», η Φιλανδία διαθέτει το

μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (περίπου 32%) ενώ

αντίστοιχα η ΠΟΡΤσΥαλία παρουσιάζει το χαμηλότερο (περίπου 9%). Όσον αφορά τις

νέες χώρες μέλη, δεν πραγματοποιήθηκε η παραπάνω μελέτη συσχέτισης εκπαίδευσης

και επιπέδου ανάπτυξης, λ{ΥΥω έλλειψης στοιχείων. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, η

Λιθουανία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων με πανεπιστημιακή

εκπαίδευση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ των «25» (περίπου 45%), ενώ το

χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στην Τσεχία και την Εσθονία (12%) το οποίο είναι

υψηλότερο από εκείνο της ΠΟΡΤσΥαλίας.

Παρόλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, η εκπαίδευση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο

μόνος παράγοντας (ή ακόμη και ως ένας ουσιαστικός παράγοντας), που προσδιορίζει

την ανάπτυξη καθώς σύμφωνα με τον Rodriguez- Pose τίθενται τα παρακάτω ζητήματα:

α) Δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εάν η συσχέτιση αυτή είναι μονοσήμαντη ή

αμοιβαία και στην συγκεκριμένη περίπτωση εwoείται το αν το υψηλό μορφωτικό

επίπεδο δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξης ή αντιστρόφως.

β) Λ{ΥΥω του γεγονότος ότι η επιρροή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεν είναι άμεση,

αλλά μεσο- μακροπρόθεσμη, κάθε σύνδεση των σύγχρονων μεταβλητών και των δύο

πεδίων (εκπαίδευση και ανάπτυξη), μπορεί να είναι μόνο ενδεικτική και όχι αιτιώδης.

γ) Τέλος, τα άτομα με πανεmστημιακή εκπαίδευση δεν είναι αμετακίνητα: οι

αναπτυσσόμενες περιοχές είναι mθανό να ασκούν μία αξιοσημείωτη έλξη στους

μορφωμένουςκατοίκουςπου ζουν σε οικονομικά καθυστερημένεςζώνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Οι προκλήσεις της διεύρυνσης και οι προοπτικές της

πολιτικής συνοχής

6.1 Εισαγωγή

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, την εξέλιξη της ΕΕ μέσα από διαδοχικές

διευρύνσεις αλλά και την μελέτ/ των περιφερειακών ανισοτήτων τόσο μεταξύ των

κρατών μελών της ΕΕ των «15)} όσο και μεταξύ των νέων κρατών μελών, δεν υπάρχει

αμφιβολία ότι η πρόσφατη διεύρυνση της Ι ι/ι; Μαίου 2004 αποτελεί μείζον γεγονός για

την οικοδόμηση της Ευρώπης, το οποίο δημιουργεί δυνατόπμες σJ.λά και σοβαρές

ανάγκες. Στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτ/ς αυτής παρουσιάζονται τα οφέλη και οι

εmπτώσεις της διεύρυνσης στα νέα κράτη μέλη, στην ΕΕ στο σύνολο της α').λά τα

προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσει η πολιτική συνοχής σε μια Ένωση με 25

κράτη μέλη. Αναμφίβολα, σε μια διευρυμένη Ευρωποϊκή Ένωση, οι πολιτικές,

οικονομικές και κοινωνικές διαφορές θα γίνουν ακόμη mo έντονες, για το λόγο αυτό

κρίνεται απαραίτητη μια νέα ανανεωμένη, ενισχυμένη και δυναμικότερη περιφερειακή

πολιτική που θα είναι ικανή να κατανείμει τα οφέλη του εγχειρήματος αυτού σε όλους.

Κύριος στόχος, επομένως, της Κοινότητας θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας

Ευρώπης που θα διευρύνει συλλογικά και ατομικά τις δυνατότητες και ελευθερίες, που

ταυτόχροναθα προάγει και θα αναδεικνύει τις κοινωνίες των πολιτών.

6.2 Η πρόκληση της διεύρυνσης για τα νέα κράτη μέλη

Για τις χώρες, που μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση

της Σοβιετικής Ένωσης, είχαν να αντιμετωπίσουν τον πλήρη μετασχηματισμό τους, η

ένταξη τους στην ΕΕ αντιπροσωπεύει ένα ακόμη μεγαλύτερο άλμα στο "άΎVOOOΤO".

Αυτές οι χώρες συνδέονται με την ΕΕ μέσω της δημοκρατικής τους σταθερότητας και

Της οικονομικής τους ευημερίας, έτσι εξηγείται και η υποστήριξη της ΕΕ όσον αφορά

την προσχώρηση τους. Α').λά η ένταξη στην ΕΕ, συνεπάγεται επίσης, την πλήρη

οικονομική, θεσμική και πολιτική αναδιάρθρωση των κρατών αυτών. Η ανάγκη

προσαρμογής των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ώστε να γίνουν μέλη
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της ΕΕ ήταν μεγαλύτερη από ότι των κρατών μελών της ΕΕ των «15» για διάφορους

λόγους (Pose,2002).

Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το μεΥαλύτερο οικονομικό και πολιτικό χάσμα των

.. δέκα νέων κρατών μελών σε σχέση με τους παλιότερους υποψήφιους που εντάχθηκαν

στην ΕΕ. Σε οικονομικούς όρους, οι δέκα νέες χώρες της ΚΑΕ είναι πολύ φτωχότερες

από τα κράτη μέλη της ΕΕ των «15» την περίοδο που εντάχθηκαν. Ορισμένες από τις

προηγούμενες διευρύνσεις της ΕΕ περιελάμβαναν χώρες των οποίων των κατά κεφαλή

ΑΕΠ ήταν παρόμοιο- αν όχι υψηλότερο- με εκείνο της ΕΕ. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν η

διεi>ρυνση του 1973 (με εξαίρεση την Ιρλανδία) και η διεύρυνση του 1995. Ακόμη και

οι μεσογειακές διευρύνσεις της δεκαετίας του '80 έθεσαν λιγότερα προβλήματα από

οικονομικήςσκοπιάς. Όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981,

το κατά κεφαλή ΑΕΠ της σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) ήταν περίπου

61,8% (κοινοτικός μέσος όρoς~ 75%). Η Ισπανία, το 1986, την περίοδο δηλαδή της

ένταξης της στην ΕΕ είχε κατά κεφαλή ΑΕΠ 70,5%, και η φτωχότερη χώρα που

εντάχθηκε στην ΕΕ πριν το τέλος του 20
0ΙΙ

αιώνα ήταν η Πορτογαλία με κατά κεφαλή

ΑΕΠ 55, Ι %. Εάν συγκρίνουμε το κατά κεφαλή ΑΕΠ των νέων κρατών μελών με εκείνο

των παλιότερων διευρύνσεων παρατηρούμε ότι μόνο μία χώρα, η Σλοβενία, βρίσκεται

σε ελάχιστα καλύτερη θέση από εκείνη της Πορτογαλίας το 1986. Όλες οι υπόλοιπες

χώρες βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα από το όριο αυτό. Η Πολωνία (η μεγαλύτερη από

τα νέα κράτη μέλη) της οποίας ο πληθυσμός αποτελεί το Ι 0,34% του πληθυσμού της

ΕΕ των «15», βοηθά την οικονομία της ΕΕ μόνο κατά Ι ,53% ενώ το κατά κεφαλή ΑΕΠ

της μόλις που ξεπερνά το 30%. Επιπροσθέτως, η πλήρης οικονομική αναδιάρθρωση

που απαιτείται από τις νέες χώρες με την ένταξη τους στης ΕΕ είναι πιθανό να

προκαλέσει μεΥαλύτερες οικονομικές δυσχέρειες βραχυπρόθεσμα, όπως για παράδειγμα

συνέβη στην περίπτωση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας στις αρχές της δεκαετίας του

'90 (Pose,2002).

Ο δεύτερος λόγος, που υποβόσκει πίσω από την μεγάλη ανάγκη για προσαρμογή,

σχετίζεται με το γεγονός ότι το κοινοτικό κεκτημένο έχει διευρυνθεί και έχει γίνει

παράλληλα ακόμη πιο πολύπλοκο, σε σχέση με την μορφή του όταν έλαβαν χώρα οι

παλιότερες διευρύνσεις της ΕΕ. Η μεσογειακή διεύρυνση έλαβε χώρα πριν την

ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και της ΟΝΕ. Η ΕΕ βρισκόταν στα πρώτα στάδια

όσον αφορά την κοινωνική και πολιτική της ολοκλήρωση. Η Συμφωνία του ΣέvyKεν

βρισκόταν στην φάση του σχηματισμού και η συνεργασία σε ζητήματα εξωτερικής
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πολιτικής, ασφάλειας και εσωτερικών υποθέσεων ήταν ένα όνειρο. Ένα μικρότερο

κοινοτικό κεκτημένο διευκόλυνε την προσαρμογή των φτωχότερων χωρών όπως ήταν η

Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Οι χώρες της ΚΑΕ αναγκάστηκαν,

- σύμφωνα με τα κριτήρια της Συνθήκης της Κοπεγχάγης, να αφομοιώσουν το κοινοτικό

κεκτημένο στην ολότητα του με την προσχώρηση τους στην ΕΕ. A"JJiJ.. η αφομοίωση

αυτή αποδείχθηκε δύσκολη. Πρώτον, οι κανονισμοί και οι πολιτικές της ΕΕ έχουν

σχεδιαστεί περισσότερο για τις αναπruγμένες δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες παρά για

τις οικονομίες των χωρών υπό αναδιάρθρωση, των οποίων η θεσμική δομή είναι

αδύναμη και των οποίων οι πολιτικές και οι νομικές ανάγκες είναι συχνά πολύ

διαφορετικές από εκείνες των χωρών που αποτελούν το πυρήνα της ΕΕ. Δεύτερον, η

προσπάθεια αφομοίωσης του κοινοτικού κεκτημένου κατά την διάρκεια της δεκαετίας

του '90 ήταν εξαιρετικά δύσκολη καθώς οι κανονισμοί και οι πολιτικές της ΕΕ

συνέχισαννα διευρύνονταιμε σχετικά γρήγορο ρυθμό από τότε που οι χώρες της ΚΑΕ

εξέφρασαν την πρόθεση τους να ενταχθούν στην ΕΕ. Επιπλέον, η αφομοίωση του

κεκτημένου έγινε πολύ δύσκολη για τις χώρες της ΚΑΕ λόγω του γεγονότος ότι, σε

αντίθεση με ότι συνέβη στην διεύρυνση του 1995, οι νέες χώρες μέλη έπρεπε να

ενσωματώσουν ολόκληρο το Ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρίς την πιθανότητα

προαιρετικών διατάξεων και με αυστηρούς περιορισμούς κατά την περίοδο

αναδιάρθρωσης, γεγονός το οποίο θα επέτρεπε στα νέα κράτη μέλη να υιοθετήσουν

τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ εκ των έσω (Pose,2002).

Εν τέλη, η ένταξη των νέων κρατών μελών της ΕΕ καθορίστηκε όχι μόνο από την

ικανότητα τους να αφομοιώσουν την νομοθεσία της ΕΕ αλλά επίσης, από την

σταθερότητα των δημοκρατιών τους και την επιτυχία τους όσον αφορά την

αναδιάρθρωση των αγορών τους (Pose,2002).

6.3 Η πρόκληση της διεύρυνσης για την ΕΕ

Για διάφορους λόγους η πρόκληση της διεύρυνσης προς Ανατολάς είναι εξίσου

δύσκολη για την ίδια την ΕΕ όσο και για τις δέκα νέες χώρες μέλη της. Η διεύρυνση

αναμένεται να αυξήσει την ετερογένεια της ΕΕ και συνεπώς απαιτείται η επανεξέταση

των ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτικών. Με τη λογική αυτή η διεύρυνση θα επηρεάσει

κάθε πεδίο των πολιτικών της ΕΕ αλλά και τις θεσμικές διατάξεις της. Με την Συνθήκη

της Ρώμης δημιουργήθηκε μία σειρά από κυβερνητικούς θεσμούς για την ΕΕ των «6)).

Αυτοί οι θεσμοί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις διαδοχικές διευρύνσεις,
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αλλά στην ΕΕ των «15)) διαφαίνονται ήδη δυσκολίες. Η ΕΕ κατηγορείται ό'Μ.> και

περισσότερο ότι υποφέρει από δημοκρατικό έλλειμμα και από αδιαφανείς θεσμούς

μεγάλης δημοκρατικής σημασίας. Παράλληλα, η διαδικασία των αποφάσεων έχει γίνει

.. ιδιαίτερα δύσκολη. Οι ανώνυμες αποφάσεις, οι οποίες ήταν φυσιολογικές στα πρώτα

στάδια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τώρα είναι όλο και σπανιότερες ενώ ταυτόχρονα

ακόμη και η ειδική πλειοψηφία έχει τεθεί υπό εξέταση. Παρά την διεξοδική συζήτηση

περί της επαναπροσδιόρισης των ψήφων των κρατών στο Συμβούλιο, η Συνθήκη της

Νίκαιας κατέληξε σε ένα συμβιβασμό που άλλαξε ελάχιστα την κατάσταση και είναι

πιθανό να μην δώσει λύση στο άμεσο μέλλον. Συζητήσεις πάνω σε θέματα όπως ο

αριθμός των εmτρόπων στην ΕΕ ανά κράτος ή όσον αφορά το αν κάθε κράτος μέλος θα

έπρεπε να έχει έναν επίτροπο έχουν γίνει συχνές τον τελευταίο καιρό (Pose,2002).

Είναι, επομένως, ευρύτερα γνωστό ότι η διεύρυνση από 15 σε 25 μέλη εμπεριέχει

μία άνευ προηγουμένου θεσμική αναδιαμόρφωση. Το πρώτο ζήτημα αφορά την απλή

επαναπροσδιόριση των ψήφων που θα έχουν τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο ή τον

αριθμό των επιτρόπων και απασχολεί ολόκληρη την κυβέρνηση της ΕΕ. Η θεσμική

δομή της ΕΕ των «15)) εμποδίζει όχι μόνο την διαδικασία των αποφάσεων αλλά και την

υιοθέτηση ενός μακροπρόθεσμου οράματος και των συναφών στρατηγικών. Η απουσία

μιας δημοκρατικά εκλεγμένης ευρωπα'ίκής κυβέρνησης, και η ανάγκη ανώνυμων

αποφάσεων σε ορισμένα ζητήματα καθιστά δύσκολη την εξέλιξη. Αυτή η διαδικασία

επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις τακτικές ανταλλαγές μεταξύ των κρατών (σε

πολιτικές διαστάσεις). Μία λεπτομερής αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου θα

μπορέσει να προετοιμάσει την ΕΕ για το θεσμικό σοκ της διεύρυνσης. Τα πρώτα

βήματα προόδου ΈΥιναν με την Συνθήκη της Νίκαιας που υπογράφηκε το 2000, αλλά

όπως προαναφέρθηκε, τα βήματα αυτά είναι αρκετά δειλά ώστε να αντιμετωπίσουν τις

προκλήσεις που συνεπάγεται η πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ (Pose,2002).

Η διεύρυνση έχει, επίσης, σημαντικές προΜολογιστικές συνέπειες. Η προσχώρηση

των κρατών με επίπεδα του ΑΕΠ κατά κεφαλή πολύ χαμηλότερα από τον κοινοτικό

μέσο όρο, τα οποία (κράτη μέλη) έχουν σημαντικό αγροτικό τομέα θέτει στον

ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος κυριαρχείται από κονδύλια για την γεωργία, Τη"

περιφερειακή ανάπτυξη και τ/ν συνοχή, σοβαρές δυσκολΙες. Μία πιθανή επιλογή θα

ήταν να αυξηθεί ο προυπολογισμός της Ένωσης έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες

των νέων μελών. Ωστόσο, με βάση τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα

νέα κράτη μέλη, η παραπάνω επιλογή θα σήμαινε την σημαντική διεύρυνση του
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προϋπολογισμού. γεγονός στο οποίο οι κύριοι συμβάλλοντες είναι εναντίον. Η Δανία, η

Γερμανία. η Ολλανδία και η Σουηδία έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεση τους σε κάθε

διεύρυνση του προϋπολογισμού που θα οδηγήσει σε αξιοσημείωτη αύξηση του

.. ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μία εναλλακτική επιλογή θα ήταν η μείωση των

δαπανών για την γεωργία και την συνοχή στα κράτη μέλη της ΕΕ των «15» και η

εmκέντρωση τους στα νέα κράτη μέλη. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο

από τις mo ισχυρές ομάδες της ΕΕ: τους αγρότες και τις φτωχές περιφέρειες. Τα κράτη

μέλη τα οποία αναμένεται να αποτύχουν σαν αποτέλεσμα των αλ/αγών αυτών έχουν

ήδη ξεκαθαρίσει την θέση τους. Η Γαλλία, μια χώρα από τις περισσότερο

ευεΡ)'ΕΙ0ύμενες της ΚΛΠ, δεν ήταν ποτέ ένθερμος υποστηρικτής της διεύρυνσης και

έχει αποτραβηχτεί από τον ανασχηματισμό της ΚΛΠ. Οι χώρες συνοχής, με αρχηγό της

Ισπανία. έχουν προσπαθήσει να συνδέσουν την διεύρυνση με την διατήρηση των

τωρινών επιπέδων βοήθειας για τα εδάφη τους (Posc,2002).

Η τελική επιλσΥή είναι μία πλήρης αναθεώρηση των πολιτικών της ΕΕ με σκοπό όχι

μόνο την προσαρμογή τους στον αντίκτυπο της διεύρυνσης. α'λ/.ά και στις αλλαγές του

οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Τόσο η ΚΛΠ όσο και τα Διαρθρωτικά

Ταμεία δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την διεύρυνση χωρίς

μεταρρύθμιση, εφόσον η αύξηση των δαπανών πιθανότατα να χρεοκοπήσει την ΕΕ.

Μία προσπάθεια αναδιάρθρωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών έχει γίνει με το

Πρόγραμμα Δράσης 2000. Ωστόσο, οι προτάσεις μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, των

Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και αναθεώρησης του ευρωπαϊκού

προϋπολογισμού, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της διεύρυνσης. υστερούν ως προς την

πλήρη αναθεώρηση που απαιτείται ώστε να ανταποκριθεί η ΕΕ στις mθανές συνέπειες

της επέκτασης της προς Ανατολός. Η εφαρμογή μέχρι στιγμής των αναθεωρήσεων της

πολιτικής συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς (Pose,2002).

6.4 Οι προκλήσεις της πολιτικής συνοχής

Η πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία έλαβε χώρα την Ι' Μαιου του 2004,

αποτελεί αναμφίβολα την μεγαλύτερη πρόκληση για τη πολιτική συνοχής, καθώς, το

μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ μειώνεται ενώ παράλληλα οι περιφερειακές ανισότητες σχεδόν

διπλασιάζονται. Η συνοχή του νέου ευρωπαϊκού χώρου απασχολεί τόσο την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή όσο και την επιστημονική κοινότητα (Ψυχάρης- Γεωργίου,2003).Η
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διεύρυνση, επομένως παρότι δημιουργεί νέες δυνατότητες (πολιτικές και οικονομικές

ευκαιρίες), έχει ως συνέπεια σοβαρές ανάγκες. Τις επόμενες δεκαετίες θα υπάρξουν

επιπτώσεις στην πολιτική της ηπείρου, έτσι, για να μην προκληθεί παράλυση από την

• αλλαγή αυτή, επιβάλλεται η μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ΕΕ

σήμερα (www.europa.eu.jnt).

Η πρόσφατη προσχώρηση των χωρών της ΚΑΕ, της Κύπρου και της Μάλτας θα

έχει ως συνέπεια την δημιουργία de facto μίας νέας ομάδας εντός της Κοινότητας, αυτή

των χωρών με εισόδημα κατώτερο από το 40% του κοινοτικού μέσου όρου. Δυνάμει

της αρχής της αλληλεγγύης, οι ευρωπαϊκές διορθωτικές πολιτικές θα πρέπει να

επικεντρωθούν στις αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες αυτών των χωρών,

δηλαδή περίπου στο σύνολο των εν λόγω εδαφών. Ας σημειωθεί ότι, οι ανάγκες των

χωρών αυτών είναι τεράστιες σε όλους του οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς:

βιομηχανίες, υπηρεσίες, μεταφορές, περιβάλλον, γεωργία, προσόντα ανθρώmνου

δυναμικού. Παρότι με την βοήθεια των προενταξιακών μtσων (PHARE, ISPA,

SAPARD) έχουν πραγματοποιηθεί ήδη σοβαρές α'λ/αγές, ωστόσο, ο δρόμος που έχουν

να διανύσουν ακόμη οι χώρες αυτές είναι μακρύς. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονιστεί,

ότι οι σημερινές αποκλίσεις στην Ευρώπη των «15» συνεχίζουν να υπάρχουν και η

μελλοντική πολιτική συνοχής θα πρέπει να τις λαμβάνει πάντοτε υπόψη της

(www.europa.eu.int).

Εύλογα, λοιπόν, κυριαρχεί το ζήτημα κατά πόσο ο προϋπολογισμός της

Ευρωπα'ίκής Ένωσης επαρκεί να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές

δράσεις προκειμένου να αντιμετωmστούν οι μεγάλες περιφερειακές ανισότητες και να

ενισχυθεί η συνοχή του νέου ευρωπαϊκού χώρου (Ψυχάρης- Γεωργίου,2003).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας t'To Βήμα lt μία μέρα

μετά την διεύρυνση της Ι ης Μαίου του 2004, αναμένεται σκληρή μάχη για τον

προυπολογισμό ενώ εκτιμάται ότι σε σύγκριση με τις προηγούμενες διευρύνσεις της ΕΕ

αυτή θα είναι «φθηνψ). Τα καθαρά κονδύλια που αναμένεται να λάβουν κατά την

επόμενη τριετία τα δέκα νέα κράτη μέλη, κυρίως υπό τη μορφή αγροτικών εmδοτήσεων

και περιφερειακών ενισχύσεων, υπολογίζονται σε Ι 0,3 δις. ευρώ. Αυτό το ποσό

αντιστοιχεί σε ετήσια ενίσχυση 67 ευρώ κατά κεφαλή για τη μεγαλύτερη των νέων

κρατών μελών Πολωνία, όταν για παράδειγμα η Ελλάδα είχε λάβει 437 ευρώ κατά

κεφαλή (Σώκου,2004).
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Από το 2006 και μετά, ωστόσο, Οα πρέπει να ορισθεί ένα νέο, πολυετές

δημοσιονομικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις συνολικές δαπάνες της ΕΕ και τους

βασικούς τομείς δαπανών. Οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής προβλέπουν την

.. αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 1,14% του ακαθάριστου

κοινοτικού εισοδήματος, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις πιέσεις για

σu-yKράτηση του στο 1% που ισχύει σήμερα. Η Επιτροπή θεωρεί αυτό το ποσοστό

απαραίτητο για τη χρηματοδότηση της διεύρυνσης, η οποία αναμένεται να εντείνει τις

ανισότητες μεταξύ των περιφερειών αλλά και των κρατών της ΕΕ όπως αναφέρθηκε και

παραπάνω (Σώκου,2004).

Όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες, προτείνεται από την Επιτροπή ένα μίγμα

στήριξης των νέων χωρών με άμεσες επιδοτήσεις και διαρθρωτικές δράσεις, Επιλέγει

να διατηρήσει τον ενιαίο χαρακτήρα της ΚΑΠ (ανεξαρτήτως της μορφής της μετά την

αναθεώρηση) και προτείνει ένα σύστημα με ανάμικτα οφέλη και κίνητρα για

μεταρρυθμίσεις, Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις

διατηρούνται (Ψυχάρης-Γεωργίου,2003).

Για τις διαρθρωτικές δράσεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις της

διεύρυνσης, θεωρείται απαραίτητη η συμβολή των επενδύσεων που πραγματοποιεί η

ΕΕ μέσω του Ταμείου Συνοχής, το μερίδιο του οποίου θα ανέρχεται στο 113 των

διαρθρωτικών πόρων, σε σύγκριση με το 18% που ισχύει με τις τέσσερις χώρες

συνοχής που ωφελούνταν έως σήμερα. Βασική προτεραιότητα του Ταμείου για την

περίοδο 2007-2013 είναι η επιτυχής ένταξη των νέων χωρών στην ΕΕ. Ο στόχος της

σύγκλισης αναμένεται να απορροφήσει το 78% του πακέτου, ενώ το 18% θα διατεθεί

)ta την 7Γfριφερειακήανταγωνιστικότητακαι απασχόλησηκαι το υπόλοιπο 4% για την

ευρωπα'ίκή εδαφική συνοχή και διασυνοριακήσυνεργασία.

Η αύξηση του προϋπολογισμού, ωστόσο, έχει και μια παράπλευρη σκοπιμότητα,

καθώς συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της κοινοτικής υποστήριξης προς τις

ασθενέστερες οικονομικά περιφέρειες της ΕΕ των « 15~~- και ιδιαίτερα των χωρών του

Νότου. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό επίτροπος Μικαέλα Σράιερ έχει μάλιστα

προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση περικοπής των προτάσεων της Επιτροπής αυτό που

θα επηρεαζόταν αμεσότερα θα ήταν οι περιφερειακές δαπάνες. Ωστόσο πολλές από τις

χώρες που συνεισφέρουν περισσότερο στον κοινοτικό προϋπολογισμό έχουν εκφράσει

ήδη την αντίθεση τους στην συνέχιση της χρηματοδότης των φτωχών περιοχών των 15

κρατών μελών, καθώς εκτιμούν ότι αυτό αποτελεί εθνική ευθύνη κάθε χώρας και ότι τα
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νέα κράτη μέλη έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση η μάχη αναμένεται

μεγάλη, καθώς μπορεί η πρώτη αντίδραση του Συμβουλίου να έρθει στη Σύνοδο

Κορυφής του Ιουνίου, ωστόσο η τελική απόφαση δεν αναμένεται παρά το πρώτο

• εξάμηνο του 2005 (Σώκου,2004).

Παρόλα αυτά η πολιτική συνοχής έχει να αντιμετωπίσει, πέρα από την διάθεση των

οικονομικών πόρων, και την πρόκληση της εύρυθμης μελ/οντικής λειτουργίας της ΕΕ.

Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Ένωσης απαιτείται η αναδιάρθρωση

της εσωτερικής οργάνωσης της ΕΕ και η βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών της

οργάνων (Σώκου,2004), Συνεπώς το περίπλοκο νομοθετικό πλέγμα που έχουν

διαμορφώσει οι διαδοχικές ευρωπαϊκές ΣυνΟήκες χρήζει απλοποίησης ενώ παράλληλα

απαιτείται από τα νέα κράτη μέλη η προσαρμογή της νομοθεσίας τους και ο

εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική

χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, η πολιτική νομιμότητα και η

δημοκρατική συμμετοχή των νέων χωρών,

6.5 Προοπτικές της ευρωπα'ίκής περιφερειακής πολιτικής στο μέλλον μέσα από

μαθήματα του παρελθόντος

Σύμφωνα με τον Γετίμη, στο άρθρο του για την βελτίωση της περιφερειακής

πολιτικής της Ευρωπα'ίκής Ένωσης μαθαίνοντας από γεγονότα του παρελθόντος,

υπάρχουν σημαντικά μαθήματα από παρελθοντικές εμπειρίες επιτυχίας ή αποτυχίας,

που είναι σε θέση να βοηθήσουν στην διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής εν

όψει της διεύρυνσης προς Ανατολάς. Τέτοιες εμπειρίες είναι οι εξής:

α) Πρώτον, έχουμε αποκομίσει πολ/ά από αποτυχίες του παρελθόντος όσον αφορά την

Ευρωπαϊκή Διαρθρωτική Πολιτική την δεκαετία του '70 και του '80 (ξεκινώντας από

τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και συνεχίζοντας με τα Κοινοτικά

Πλαίσια Στήριξης), εισάγοντας τις αρχές της ενοποίησης, της συνοχής και της

συνεργασίας,

β) Δεύτερον, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης των

μηχανισμών συνοχής έτσι ώστε να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργια

μεταξΊ) των τομεακών πολιτικών σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, Η υπάρχουσα

διαφοροποίηση των διαρθρωτικών πολιτικών (οριζόντιες, κάθετες, λειτουργικές)

μπορεί να επιτρέψει την καινοτομία σε επίπεδο περιφερειών.
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γ) Τρίτον, είναι σημαντική η δημιουργία περιφερειακών καινοτομικών δικτύων, όχι

μόνο στις περιφέρειες που έχουν ήδη κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. αλλά επίσης και

στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες. Θα πρέπει, επομένως, όχι μόνο να επιτευχθεί η

συνέχεια και η σταθερότητα των καινοτομικών δικτύων στις αναπnryμένες περιφέρειες,

αλλά επίσης να βρεθούν οι μηχανισμοί μεταφοράς της τεχνογνωσίας στις υπόλοιπες

περιφέρεU;ς.

δ) Τέταρτον. στο μέλλον. η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική θα έπρεπε να δώσει

έμφαση στο συνδυασμό της πολιτικής νομιμότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής,

από τη μία πλευρά, και στην αποτελεσματικότητα, από την άλλη.

ε) Πέμπτον, πρέπει να δώσουμε έμφαση στο γF:'(ονός ότι όσον αφορά τις νέες χώρες

μέλη ειδικότερα, η διαδικασία της θεσμικής ανασυγκρότησης συνδέεται άμεσα με

εδραίωση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των πολιτών, ως αναγκαία

πρoiYπόθεση υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτημένου. Το γF:'(ονός αυτό συνεπάγεται την

ανάγκη καθιέρωσης των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα

διακυβέρνησης έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες μορφές κυβέρνησης σε μια νέα

διευρυμένη Ευρώπη. Είναι, επομένως, σημαντικό, όχι μόνο να αυξηθούν και να

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά όλοι οι προβλεπόμενοι ευρωπα·ίκοί πόροι (PHARE,

Διαρθρωτικά Ταμεiα, ISPA, SAPARD κτλ.), αλλά επίσης να ληφθούν κοινές

καινοτομικές πρωτοβουλίες με τα κράτη μέλη, ειδικότερα όσον αφορά τις

παραμεθόριες περιοχές.

6.6 Πιθανά σενάρια διαμόρφωσηςτης μελλοντικής περιφερειακήςπολιτικής

Τα πιθανά σενάρια για το μελλοντική λειτουργία της περιφερειακής πολιτικής, μετά

την πρόσφατη ενσωμάτωση των χωρών της ΚΑΕ, είναι τα εξής:

α) Συνέχεια. Τρεις ήταν οι κύριες προτεραιότητες που καθορίστηκαν για την

ΠΡσΥραμματική περίοδο 2000-2006:

1. η ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών,

2. η οικονομική και κοινωνική συνοχή των περιοχών που αντιμετωπίζουν

διαρθρωτικές δυσκολίες,

3. η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
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Μία πιθανή επιλογή για το μέλλον θα ήταν η διατήρηση των κριτηρίων των στόχων και

η προσαρμογή του χάρτη των επιλέξιμων περιοχών σύμφωνα με την νέες συνθήκες της

διευρυμένης Ευρώπης.

.. β) Μία δεύτερη πιθανότητα θα αποτελούσε την δόμηση της περιφερειακής πολιτικής με

ευμετάβλητη γεωμετρία, γεγονός το οποίο θα διαφοροποιούσε τους στόχους και τα

κριτήρια. Αυτό συνεπάγεται την δημιουργία μιας πρώτης ομάδας κανόνων που θα είναι

εφαρμόσιμοι στην ΕΕ των «15» και μία δεύτερη ομάδα κανόνων πιο συγκεκριμένων

που θα αφορούν τα νέα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, θα ήταν πιθανότερο να εμφυσήσει

χωρίς να περtλαμβάνει το ΑΕΠ των χωρών της ΚΑΕ στον υπολογισμό του ορίου του

75% για τις περιφέρειες του στόχου 1.

γ) Μία τρίτη πιθανότητα θα ήταν η ανάπτυξη μίας νέας προσέγγισης όσον αφορά τη

πολιτική συνοχής. Ωστόσο, όποια μορφή και να λάβει τελικά η πολιτική συνοχής θα

υπάρχει πάντα μία κεντρική ιδέα, αυτή της ισορροπημένης ανάπτυξης στην εmκράτεια

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εναλλακτικές προσεΥΥίσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

• Δράσεις που θα στοχεύουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με σκοπό

την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ αυτών και των υπόλοιπων. Ένα δεύτερο

ερώτημα τότε προκύπτει: θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ολοκληρωμένα

προγράμματα προσέγγισης των περιφερειών του στόχου Ι ή εναλλακτικά ένα

σχέδιο προσέγγισης, όπως χρησιμοποιείται τώρα από το Ταμείο Συνοχής.

• Δράσεις που θα στοχεύουν στις ενδεχομένως ευπαθείς περιφέρειες, με

πολιτικές που θα επικεντρώνονται σ'αυτές, για παράδειγμα αστικές περιοχές ή

εδάφη με χαμηλή πυκνότητα πλη(lυσμOύ.

• Δράσεις που θα βοηθούν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στην

Ευρωπα'ίκή επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, θα έπρεπε να δοθεί έμφαση στην

ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων ή στην κοινωνία της πληροφορίας.

Οι επιλογές αυτές θα πρέπει να καθοδηγούνται από εκείνους τους μηχανισμούς της

πολιτικής, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν αποτελεσματικότερα στην δημιουργία

βιώσιμης απασχόλησης και οι οποίοι αυξάνουν το κατά κεφαλή ΑΕΠ των φτωχότερων

περ,ψερειών (Guersent,2001).
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6.7 Συμπεράσματα

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, η πρόσφατη

διεύρυνση της ΕΕ πρόκειται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην επικράτεια της

Ένωσης. Η ΕΕ των «25» θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότ/τες που

αναμένεται να διπλασιαστούν αλΜ και τα προβλήματα κρίσης που οξύνονται στην

Ευρώπη.

Όπως προαναφέρθηκε, οι περιφερειακές ανισότητες της ΕΕ των «15» θα

συνεχίσουν να υπάρχουν, ενώ η προσχώρηση των δέκα νέων κρατών μελών προσθέτει

νέες ουσιαστικές ανισότητες στην Ένωση. Αναλυτικότερα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ των

νέων κρατών μελών στην πλειοψηφία τους δεν υπερβαίνει το 50% του κοινοτικού

μέσου όρου, με εξαίρεση κάποιες ευημερούσες περιφέρειες, κυρίως μητροπολιτικές.

'Ετσι ανισότητες παρατηρούνται ακόμη και μεταξύ των χωρών αυτών, καθώς ορισμένες

έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ της τάξης του 75% (π.χ. Κύπρος) ενώ κάποιες άλλες

κινούνται κοντά στο 30% (π.χ. Λετονία) σύμφωνα με στοιχεία του 2001. Παρόλα αυτά,

το γεγονός ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης των χωρών αυτών είναι ταχύτεροι, σε σχέση με

εκείνους των κρατών μελών της ΕΕ των «15» αποτελεί ενθαρρυVΤΙKό σημάδι σε ότι

αφορά τις μελλοντικές ανισότητες.

Για να διασφαλιστούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των νέων κρατών μελών και για

να καταστεί ικανή η ΕΕ στο σύνολο της να ανταποκριθεί στον στόχο της οικονομΙkής

και κοινωνικής συνοχής και της πραγματικής σύγκλισης, επιβάλλεται η αναδιάρθρωση

των ευρωπα'ίκών πολιτικών (νομισματική, δημοσιονομική, αναπτυξιακή κ.α.).

Παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η συνέργια των εΠΙ μέρους προγραμμάτων και

πρωτοβουλιών.

Όσον αφορά την αύξηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, ειδικότερα, κρίνεται

ιδιαίτερα σημαντική όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, καθώς οι νέες ανισότητες που θα

προκύψουν από τη διεύρυνση, δεν θα ανακάμψουν εύκολα μέσω της ισχύουσας τη νέα

περίοδο πολιτικής συνοχής. Οι απόψεις όσον αφορά την μελλοντΙkή χρηματοδοτική

ενίσχυση των οικονομικά καθυστερημένων περιφερειών διίστανται καθώς πολλοί είναι

εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι τέσσερις χώρες συνοχής της ΕΕ των «15» θα

συνεχίσουν να ευνοούνται εις βάρος των νέων κρατών μελών ενώ άλλοι αντιθέτως

θεωρούν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ των «15» θα ζημιωθούν από την διεύρυνση προς

Ανατολάς. Το σίγουρο, ωστόσο, είναι ότι τα οφέλη της διεύρυνσης θα κατανεμηθούν
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άνισα. Και παρότι οι πλούσιες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Σουηδία κ.α.)

οι οποίες συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στον κοινοτικό προίΥπολογισμό

εναντιώνονται στην συνέχιση χρηματοδότησης των φτωχών περιοχών των κρατών

.. μελών της ΕΕ των «15)} θεωρείται αναγκαία η αναθεώρηση της άποψης τους εάν

ληφθεί υπόψη ότι η συνεισφορά τους (η δαπάνη τους) σχετικοποιείται, δεδομένου του

οικονομικού οφέλους που εμμέσως αναμένεται να αποκομίσουν οι χώρες αυτές, μέσω

των συναλλαγών και του εμπορίου.

Έτσι, η πολιτική για την οικονομική και κοινωνική συνοχη της διευρυμένης

Ευρώπης, οφείλει να κινηθεί στους εξής τρεις άξονες:

• Σημαντική αύξηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και ειδικά των δαπανών

για διαρθρωτικές δράσεις πέραν του 0,45%.

• Αναθεώρηση του νεοφιλελεύθερου και μονεταριστικού Συμφώνου

Σταθερότητας, που αποτελεί τροχοπέδη της αναπτυξιακής δυναμικής.

• Προώθηση των διαδικασιών για τη θεσμική και πολιτική συγκρότηση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ενισχύσουν τους θεσμούς δημοκρατίας και θα

αποκαθιστούν τα ελλείμματα πολιτικής νομιμοποίησης και απόδοσης λόγου

οτους πολίτες της Ευρώπης (Γετίμης,2003).

Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί μία

συνδυασμένη προσπάθεια έτσι ώστε να αποφευχθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις

μεταξύ των κρατών, των περιφερειών και των πολιτών της Ένωσης. Δεν μπορεί να

υπάρξει Ευρώπη χωρίς την υπόοχεοη της αλληλεΥΥύης μεταξύ των περιφερειών,

γεΥονός το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη χωρίς ένα σύστημα

μεταφοράς των πόρων στις μη προνομιούχες περιοχές και τομείς. Ωστόσο με την έννοια

της αλληλεγγύης δεν αποκλείονται οι περιορισμοί και τα εμπόδια. Είναι αναπόφευκτο

σε μία διευρυμένη Ευρώπη, ένας aξιoσημείωτoς αριθμός των λιγότερο ανεπroyμένων

περιφερειών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ των «15~) να μην υποστηριχτεί στον ίδιο

βαθμό οτο μtλλoν (Guersent,2001).
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Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε αυτή πι διπλωματική εργασία

προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι η πρόσφαπι διεύρυνση πις Ι 'ι.. Μαίου 2004 με την

ένταξη δέκα νέων χωρών (Εσθονία, Κύπρος, Μάλτα, Λετονία, Λιθουανία, ΟυΥΥαρία,

Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Δημοκρατία της Τσεχίας) στο ευρωπαϊκό

οικοδόμημα, πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα αλλά και σημαντικές ευκαιρίες.

Η κατάσταση στο εσωτερικό της ΕΕ των «15» χαρακτηρίζεται από ανισότητες τόσο

μεταξύ περιφερειών όσο και μεταξύ κρατών. Στο εσωτερικό των κρατών οι ανισότητες

μεταξύ των περιφερειών εκδηλώνονται κυρίως με πι μορφή άνισων οικονομικών και

κοινωνικών ευκαιριών και έντονων διαφορών στα επίπεδα ανάπτυξης. Οι ανισότητες

αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην παραπέρα ενίσχυση των μητροπολιτικών

κέντρων και των άλλων περιοχών που διαθέτουν μια δυναμική. Έχει διαμορφωθεί

ιστορικά το λεγόμενο πρότυπο 'κέντρου- περιφέρειας', το οποίο τα τελευταία χρόνια

παραμένει αναλλοίωτο, με αποτέλεσμα περιμετρικές περιοχές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο

και σε επίπεδο κρατών να χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης.

Έτσι, παρά την οικονομική πρόοδο που παρουσίασαν όλες οι χώρες, ελάχιστες ήταν

εκείνες που για την επταετία 1995-200 Ι έδειξαν τάσεις σύ'Υκλισης των περιφερειών

τους, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αοοτρία και σε μικρότερο βαθμό η

Ολλανδία.

Αναφορικά με τις ανισότητες σε επίπεδο κρατών μελών παρατηρούμε ότι οι τάσεις

σύγκλισης μεταξύ των περιφερειών (NUTS 11) μετατρέπονται σε τάσεις απόκλισης όταν

αφαιρείται η εθνική επίδραση. Παράλληλα, σε επίπεδα NUTS Ο (κράτη μέλη)

επικρατούν σημαντικές τάσεις απόκλισης ενώ όσον αφορά τις χώρες συνοχής της ΕΕ

των «15}), μόνο η Ιρλανδία σημείωσε σημαντική βελτίωση στα επίπεδα ανάπτυξης κατά

πι διάρκεια της επταετίας αυτής.

Τελικά, το συμπέρασμα που προκύπτει για την κατάσταση των ανισοτήτων στο

εσωτερικό της ΕΕ των «15}} είναι το εξής: στο εσωτερικό των περισσότερων κρατών

μελών παρατηρούνται τάσεις απόκλισης όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των

περιφερειών. Στο εσωτερικό της ΕΕ οι ασθενείς τάσεις σύ'Υκλισης μετατρέπονται σε

τάσεις απόκλισης όταν τα μεγέθη σταθμίζονται με τον εθνικό μέσο όρο της κάθε χώρας.
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Η προσχώρηση των δέκα νέων κρατών μελών στην ΕΕ, ωστόσο, πρόκειται να

δημιουργήσει νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Τα νέα

κράτη μέλη παρά τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζουν, εξακολουθούν να

.. έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα ΑΕΠ. Όπως και στην περίπτωση των κρατών μελών της

ΕΕ των «Ι 5)), οι περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από σχετική ευημερία είναι οι

μητροπολιτικές αλλά και εκείνες που συνορεύουν με την ΕΕ. Συγκεκριμένα μόνο η

Κύπρος, η Μάλτα, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Σλοβενία διαθέτουν κατά κεφαλή

ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 50% του κοινοτικού μέσου όρου (ΕΕ- Ι 5= Ι 00). Η πλειοψηφία

των υπόλοιπων κρατών, εάν εξαιρέσουμε τις περιφέρειες που φιλοξενούν μεγάλα

αστικά κέντρα, έχει χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ, ακόμη και σε σύγκριση με το 50%

του κοινοτικού μέσου όρου. Παρότι όμως τα περισσότερα νέα κράτη μέλη κινούνται σε

χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, δεν παύουν να έχουν ανισορροπίες μεταξύ τους, καθώς

oρισμtvα κράτη έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ της τάξης του 75% (Κύπρος), ενώ κάποια

άλλα βρίσκονται κοντά στο 30% (Λετονία).

Επομένως, η διεύρυνση αυτή πρόκειται να εντείνει την όξυνση των ανισοτήτων

μεταξύ των χωρών της ΕΕ ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων, καθώς τα

νέα μέλη είναι πολύ φτωχότερα από τον κοινοτικό μέσο όρο. Παρόλα αυτά, το γεγονός

ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης των χωρών αυτών είναι ταχί>τεροι, σε σχέση με εκείνους των

κρατών μελών της ΕΕ των «15» αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι σε ότι αφορά τις

μελλοντικές ανισότητες. Για να διασφαλιστούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των νέων

κρατών μελών και για να καταστεί ικανή η ΕΕ των «25)) στο σύνολο της να

ανταποκριθεί στον στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της πραγματικής

σύγκλισης, εmβάλλεται η αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών πολιτικών (νομισματική,

δημοσιονομική, αναπτυξιακή κ.α.).

Έτσι, δεδομένου ότι οι ανισότητες στην διευρυμένη Ένωση των 25 κρατών μελών

θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, θα πρέπει η πολιτική συνοχής που θα ακολουθήσει η ίδια

η ΕΕ να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που η διεύρυνση διαμορφώνει. Η

μελλοντική πολιτική για την οικονομική και κοινωνική συνοχή θα πρέπει στραφεί σε

δράσεις που θα στοχεύουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με σκοπό την

μείωση των ανισοτήτων μεταξύ αυτών και των υπόλοιπων. Εξίσου σημαντικό είναι να

δοθεί έμφαση σε δράσεις που θα στοχεύουν στις ενδεχομένως ευπαθείς περιφέρειες, με

πολιτικές που θα επικεντρώνονται σ'αυτές, για παράδειγμα αστικές περιοχές ή εδάφη

με χαμηλή πυΙCΝότητα πληθυσμού. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιηθούν δράσεις που Οα
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βοηθούν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Στην

περίπτωση αυτή, θα έπρεπε να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών

δικτύων, στην κοινωνία της πληροφορίας α'λ/,ά και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου

.. κεφαλαίου. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας -κλειδί στην διαδικασία σύγκλισης των

εθνικών και περιφερειακών οικονομιών θεωρείται η εκπαίδευση, η κατάρτιση του

ανθρώπινου δυναμικού και η δια βίου παιδεία, καθώς όπως έγινε αντιληπτό από την

παραπάνω ανάλυση το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων μιας χώρας ή

περιφέρειας συνδέεται άμεσα με το υψηλό επίπεδο ανάπruξης (της χώρας ή περιφέρειας

αντίστοιχα).

Τίθεται, ωστόσο το ερώτημα κατά πόσο θα μπορέσει ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός

να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις που η νέα μεγάλη διεύρυνση συνεπάγεται.

Προς απάντηση του ερωτήματος αυτού, η πολιτική συνοχής της διευρυμένης Ένωσης

θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπα'ίκής Επιτροπής οι οποίες

προβλέπουν την αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπα'ίκήςΈνωσης στο 1,14% του

ακαθάριστου κοινοτικού εισοδήματος και ειδικά των δαπανών για διαρθρωτικές

δράσεις. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τις

ανισότητες στο εσωτερικό της α'λ/,ά και στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών μελών

της και να επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο, την σύγκλιση των κρατών μελών της.
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Παρακάτω παρατίθενται όλJJ. τα στοιχεία (πηγή: EUROSTAT) που 'ΧΡησιμοποιήθηκαν

σπιν ανάλυση τόσο των κρατών μελών της ΕΕ των «15» όσο και των νέων κρατών

μελών.

ΒΕΛΓιΟ

Κατά κιαι λή ΑΕΠ

ETOc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
BeIoium 19194,1 19869,6 20749,6 21432 22470,4 241078 24966,7
Bruxelles 3885 40903,4 42298.3 44389,3 46623,2 49002,4 50747,
Antwernen 22528,6 23391, 24692,1 2461 26043,7 28321,6 28915,1
Lίmbum- 16433,5 16461,' 17312,2 18120, 18777,4 20313,5 20994,7
Oost-Vlaanderen 16687, 17221,2 18129,2 18606,4 192653 208593 21597,3
Vlaams Brabant 18839,6 19564,7 20588,1 21762 23265,3 24753 26265,9
West-V1aanderen 17649 18160,6 18926,4 19683,3 20789,7 22329,9 23225,
Brabant Wallon 17087,6 175609 18585,2 195199 20776,9 22875,4 24070,1
Hainaut 12942,2 13331,9 13565,6 140354 14613,7 15672,9 16147,4
~ 15134,9 15600,5 16300,1 167933 17132,9 18223,6 18744,3
Luxembou-;;:;- 14299,9 14673,2 151927 15678,8 16252,6 17311,6 17479,7
Namur 13542,1 14163,3 14638,3 15119,5 15773,8 16961,5 17556,5
xm 18545,29 19184,80 20020,75 20756,41 21755,86 23329,5< 24158,55
CVw 0377 0,388 0,386 0,389 0,394 0,38< 0,384

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΑΕΠ σε ΜΑΔ, έσοcόρο ΕΕ15=100)

ΓF:Tor 199 1991 199 1991 1999 2000 2001
Bruxelles 225, 226 225, 226.' 217, 216,! 217,
1Antwernen 132, 131,1 132, 127,' 123,1 125, 123,'
Limburn 96 91, 92, 93,ε 89, 89,! 89.!
nost-Vlaanderen 98,1 964 974 964 91 92, 92,!
Maams Brabant 111, 109,9 111, 113,1 111 109 112,!
West-Vlaanderen 103,8 101,7 102 102,4 98, 988 99,4
Brabant Wallon 102,1 100,1 101, 10 99, 101, 103,1
Hainaut 76,1 74,ε 72,' 7 69,5 694 691
_iθae 88, 8 87, 865 81. 80,6 80.
uxemboura 84,1 82, 81, 81,ε 77,1 76,ε 74,'

Namur 80 79,\ 79, 79,1 75, 75,1 75,
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατά κεmαλή ΑΕΠ

Έτο< 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ermany 19063,9 19845,7 204475 21125,3 21990,3 23117,5 234555

StuttQafi 23133,2 24068,9 25060 26237,9 27418,2 28725,5 29331,3
l<arlsruhe 21971 5 23221 3 234968 24381,3 25535,3 26776 27056,5
Freibura 18625 19493,9 19888,8 20699 21659 22971,1 23215,1
TubiΠQen 196484 20469 21019 21738,3 22793,2 24008,1 241304
Oberbayem 25806,4 27226,9 28374,1 29920 31387,9 34039,5 34538
Niederbavern 18026,3 18779 18937,3 19736 20096,5 21611 3 21874,1
Oberofalz 18427,7 19210,5 19942,8 20847,4 22171.2 234089 23365,3
Oberfranken 189586 195593 200401 20697,9 21375,9 223148 22594,1
Mi«elfranken 21864,6 22770,7 23409,6 24409,2 25668,4 27214.3 27497,5
Unterfranken 18423,2 192562 19807 20542,9 21286,6 224535 22694,5
Schwaben 19620,8 20291,5 20701,5 21764,3 22685,1 23316,6 23394,4
Berlin 19270,2 19496,2 19530,8 198527 202721 20952 20984,4
Brandenbura- Nordost 11660,6 12556,3 12964,8 13245,9 13728,8 14441,6 14562,5
Brandenbura- Sudwest 13132,6 140387 14505,9 14792,3 15617,2 16335 16552,6
Bremen 25090,1 25803,1 27050,5 28158,7 29092,2 30989,9 31702
Hambura 32121,9 336029 35033,9 36244 37275,1 39376,5 39861,2
Daπηstadt 26463,4 27864 6 28648,2 29307,2 30862,4 32626,1 33228,4
Gieien 17138,5 17828,1 18446,3 18970,7 19634,1 20938,9 21273,2
l<asset 18347,7 18987 19589,4 20457,7 21283,5 22255,3 22396,4
Mecklenburα- Voroommem 12330,6 13200,4 13662,5 13880,8 14671, 15176,6 15385,8
Braunschweia 179276 18478,2 19009,5 20788,1 22022,2 22520,3 23138,2
Hannover 19780,6 20514,3 20989,2 21422,7 22082,7 22919 22795,5
Luneburp 15237,1 15695,5 16073,7 16111 16671,3 172357 17565,5
Weser- Ems 16944,3 17424,6 17993,2 186993 18929,8 20479,2 20927,9
Dussetdorf 21526,3 22135,9 22827,6 23741,2 24689,7 26034,8 26662,3
Κοlη 21458,9 22415,7 22977,2 23567,7 24029 25056,3 25070,5
Munster 16577,4 16713,4 17283,1 17464,3 18229,2 19186,3 19302,3
Detmold 19232,8 19961,2 20470,4 20990,4 21803,3 22518,9 22804,1
AmsberQ 17987 18273 19083,2 19670,9 20342,3 21306,6 21543,1
Koblenz 16616,9 17174,4 174671 17822,4 18599,4 19470,9 19606,4
Trier 15940,7 16615,7 17016,5 17107,4 17789,3 18440,1 18885,5
Rheinhessen- Pfalz 18872 7 19304,3 19990 20416,9 21355,3 22346,6 22611
Saarland 18103,9 181889 18832,9 19369,7 20128,3 21217,4 21649,3
Chemnitz 11633,7 12432,9 12726,6 134222 14013 14428,5 14928,1
Dresden 12725,9 13672,8 13961,7 14159,2 14945,1 15444 15974,2
leiDzia 14085,1 15031,1 15357,1 15194,5 15791 161346 16481 5
Dessau 11140,4 11948,3 12268,1 12524,1 13059,5 13614 14037,5
Hatte 12271,3 13198,6 138308 13993,4 14714 15641,9 159415
Maαdeburα 11488,4 12421,1 13215,4 13794,2 14339,8 14893,9 15325,3
Schleswia- Holstein 18211,9 18981,4 19443,5 19733,8 20440,9 21355,3 215135
Τhοήnαen 11697 12564,6 13281,9 13719 14456,1 15076 15459,6
xm 18037,10 1880172 19370,68 19990,16 20803,55 2183541 22142,94
CVw 0,236 0,236 0,237 0,252 0259 0,261 0,277
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ΜΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠΙσ, ΜΑΔ, "έσο όooc ΕΕ15=100\

Ετο< 199 1991 199 1991 199 200' 2001
IStuttoart 132,1 132. 131. 131,4 131. 127,1 125
Κartsruhe 128 128. 124. 122. 122,4 118. 115.

reiburQ 107. 107. 105, l' 104,1 101. 99.
ubinαen 11 11 110. 109, 109 4 106, 103.
berbavem 150.1 150, 149. 150, 151, 150,1 147.!

Niederbavern 1041 103, 100. 9! 99. 95,1 93,
Ioberofaiz 105. 106, 104, 104. 105, 103,1 10<
bberfranken 107. 108.1 105. 104 105.1 98,1 96,
1Mittelfranken 125, 125 123,4 122,7 123 120, 117,
ΙUnterfranken 106, 106. 104 2 1034 104. 99, 97,2
Schwaben 112,1 112.2 111 109,4 110,1 103, 1002
Βθrlίπ 111,1 107. 10 99,7 99. 92. 89
Bremen 144, 142 142, 142 1421 137,1 135,7
Hambura 185, 185, 184, 182, 182 174 1707
Damstadt 152, 153.4 150, 146, 146.9 144, 142,
Gίeben 98 98, 97,1 95, 95,4 92. 91.1
Κassel 104, 105. 104, 103. 104. 98. 959
lMecklenbura- Voroommem 71. 7 71.! 69. 69. 67. 65.!
IBraunschweia 102. 1021 102. 103. 103. 99. 991
Hannover 114. 113, 110, 108, 108.! 101. 97.'

unebura 88 86, 83,! 81 80,! 76, 75,2
Weser- Ems 97.! 96, 9' 92,1 9 90, 89,
lJusseldor1 125.! 124.1 122 120, 120, 115, 114.

ΚoI" 124,1 121. 119. 117. 11 110, 107.
lMunster 93, 91. 89. 87. 87. 84, 82

etmold 112. 110.1 107 105 104 99. 97
Aιnsbera 102, 101,4 100, 98, 98. 94. 92,2
Koblenz 96,! 94,1 92, 89, 892 86. 84
ήθΓ 93, 921 894 8 85.! 81,' 80,9

Rheinhessen- Pfalz 108,2 106. 105. 102. 102. 98. 968
Saarland 104,! 100,! 99, 97,4 98.! 93. 927
IChemnitz 66,! 68,! 67,! 66 67,! 63, 63,9
Dresden 73. 75 73.1 70, 71 68, 684
eipzjo 81, 83,1 79. 75, 75, 71, 70,
essau 641 66,1 64, 62,4 62, 50, 601

Halle 70, 7 72,1 70, 70, 69, 68,
Maαdebura 66 68. 6! 68 68 65, 65,
Schleswia- HoIstein 105. 104 102 99 99 94, 92,1
Iτhorinaen 67.! 69.! 69. 68,~ 69. 66, 68,
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Κατά Kε~αλή ΑΕΠ

rE,O( 1995 1996 199 1998 1999 2000 2001
Greece 11518,6 11999 12747,1 13255,6 13927,5 14952,2 15682,
Anatoliki Makedonia &Thraki 9712 10054 3 10458.2 10832. 11316 11752.2 12477.9
Kentriki Makedonia 11250. 123604 13228.2 13569.2 14062.2 149875 15664 7
Dνtiki Makedonia 11006.8 11372.8 1270 13269.7 13976.6 15834.4 160531
Thessalia 9972. 10411.1 111058 117777 12562. 14056.5 140672
:Ioeiros 7517.3 7664 8676.1 9090.6 9620.9 12043.7 12618.3
lonίa Nisia 9815.3 10264. 11712. 11867.8 12350. 13249.8 14000.1
Dνtiki Ellada 9207 9587.5 9801. 10111.8 10569.1 11957,4 12308.2
Sterea Ellada 1445ε 15244 15683 15939. 16187. 20658 22163.1
Pelooonnisos 9044.2 9305 10417.8 11070.7 1179Η 14753.8 14929.
\<\ttiki 13230,4 13368.5 14042,4 14744.9 15665. 15645.1 16624
:Voreio Aiaaio 10285.6 10965.6 12189.2 12725.5 13489. 13561.6 14486.9
Νοtio Aiaaio 12917. 14068.5 156483 16021. 166994 16910.6 17864.3
Κritί 11382.4 12168. 12761.ε 13153.3 13772.3 14418.3 15035.
xm 10753,6 1129500 1218716 12628,79 1323568 14602,2 15253,33
CVw 0,111< 0,175 0,158 0,15 0,156 0,13 0,14

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠΙσι ΜΑΔ, "έσΟ( 600< ΕΕI5=IΟΟI

Ε,Ο( 1995 1996 199 199 1999 2OQ( 2001
nat.Makedonia &Thraki 55.ε 55.9 501 54. 56.2 52. 53,4

Kentriki Makedonia 64,4 68 68. 68. 69 66. 67.1
Dνtiki Makedonia 59 60.6 65. 66. 651 70.1 68.

hessalia 571 57 57 59. 59 62. 602
Ilneiros 4 42 44 45 51 53 54
lonia Nisia 56. 57,1 60 59 59. 58. 59.
Dvtiki Ellada 52. 53 50 51 5 52. 52
Sterea Ellada 82. 64.Β 81 80. 83.2 91. 94,9
PeloDonnisos 533 52.9 53 55 54. 65. 63.9

ttiki 757 74. 72.5 74. 76.5 69 71.2
oreio Aiaaio 58. 61 6 64. 64. 60. 62

Notio Aiaaio 73. 78.2 80. 80. 60. 74. 76.5
I<riti 65. 67.7 65.9 66. 67.9 63. 64,4
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Κατά κι- αλή ΑΕΠ

Έτο' 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Esnana 13974,3 14725,5 15507,3 16459,3 17824 18899,4 19668,6
Galicia 11296.4 11858.6 12455.8 13132.9 14153,4 14874.1 15527
Princ~do de Asturias 12318.8 12899.3 132808 14296,4 15180 16292.2 16899
Cantabria 12995.1 13623 143167 15281.9 16919 18451.6 19304.7
Pais Vasco 16680 174987 18577 5 19936.2 21803.5 233271 24552.2
Comunidad Foral de Navarra 17721.8 18741.2 19842.6 209708 22373.9 24205.1 24793.5
La Rio'a 16043 16878 17895.2 18900.5 200374 209652 22630.6

ranon 15154.6 16047.5 16935.7 17640.3 18924 20206 21137.5
Comunidad de Madrid 183948 19332.1 20456.9 22115.3 23957.1 25278.6 26244.8
Castillia v Leon 13318.2 13932.5 14420.4 15134 16425.1 17448,4 18210.3
Castillia ·Ia Mancha 11467.5 12150.7 12687,4 13544 14365.6 15345.5 15675,4
Eχtremadura 8817.7 9354.2 9764.9 10392.6 11474.2 12184.2 12490.3
Cataluna 170764 18137 18981.7 19874.6 21605.5 22871.8 23518.8
Comunidad Valenciana 13264.4 13954.9 14842.5 15838.3 17124 18211.3 18934.3
Iiles Balears 17358.2 18292.9 19734.7 20299.9 21529.7 22599.1 24612.7
!Andalucia 103699 10934.5 11517,4 12166.3 13246.2 14060.3 14736.'
Reaion de Murcia 116604 12259,4 13100.8 13962.8 14926.1 15790.1 16631.'
Ceuta v Melilla
Ciudad Autonoma de Ceuta
Ciudad Autonoma de Melilla :
Canarias 13437.6 14070 14777.5 15844.2 17163.6 17824.8 18472.9
xm 13963,22 14703,79 15505,21 16431,24 17718,14 18819,73 19668,95
CVw 0,214 0,214 0,219 0,219 0,219 0,219 0,223

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ(σε ΜΑΔ, μέσο< όοο< ΕΕI5=100\

tEroc 199 1996 199 19" 19"' 200Ι 2001
!r::alicia 63. 63./ 63. 63. 65. 65./ 66.
Ρrίncjn:::ιdο de Asturias 68. 69.1 7( 69. 71 72.1 72.
r.:::ιntabria 72. 73.' 73. 73./ 77. 81. 82

ais Vasco 93. 94 95. 96.3 100. 103. 105.1
~munidad Foral de Navarra 99. 101.4 102. 101./ 104.' 107.1 106.

a RiOia 89. 91.1 92.1 91. 92. 92. 96.
!A.raCIon 84. 86. 86. 84. 86. 89. 90.
Icomunidad de Madrid 102. 104. 106 1 106. 111. 111. 112.
Icastillia ν Leon 74. 74.< 74. 72. 75. 77. 7
Icastillia ·Ia Mancha 64. 65 64.' 64.7 6 67 67.1
Extremadura 49. 50. 49.< 49. 51. 53 53.

ataluna 95. 97.< 98.3 96.< 100.' 101. 100.
iComunidad Valenciana 74. 75. 76.' 76.' 79. 80. 81.1
Illes Balears 97. 9! 102.3 98. 101. 100. 105.
!Δndalucia 5 58./ 58.! 57. 61 62. 63.1
~9ioη de Murcia 65 6 66 66,4 68.1 69 71.
ιr-euta~Melilla 65. 65 65. 66. 65. 6
Dnarias 75 7 76. 77. 80. 78. 791
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Κατά κει αλι'ι ΑΕΠ

IΈToc 1995 1996 1997 1991 1999 2000 2001
France 183924 19148, 20233,4 21158,1 22177 9 23528 24465,3
Iie de France 28417.5 29776.7 31506.6 32633.2 34544.2 37068.2 38450.
Chamnaane- Ardenne 16871 17604' 18611 1 20100.3 21070.5 21783.2 22441.3
Picardie 15538. 16075.1 16798 17658 18322.1 18890 196334
Haute- Normandie 1725 177763 18574.' 19583.8 20437 22127.1 23021
Centre 17052. 17564 7 18349,4 19256.2 20078. 20910.5 21798
Basse- Normandie 15723 16338 17168.3 17584 4 18649.8 19604.1 20350
BoufQOQne 16730.3 174276 185976 19612 20633.6 21524.7 222998
Nord-Pas-de·Calais 14615.9 15289 1 159589 16934.9 17551 5 18472.8 19386.4
Lorraine 15893.6 16297.5 16971. 17843.9 182972 19239.9 20000.2
iAJsace 192997 20050.7 2076 21711.3 22743.4 237924 24723.1
Franche- Camte 16339.4 16798.5 17591.8 18564.2 194074 20852. 21753
Pavs de la ΙοίΓθ 16180.7 16921 177148 18701.5 195469 20940. 21814.7
Bretaone 15428.: 16173.9 17342.2 18045.' 18879 20050. 21067.~

Poitou- Charentes 152528 15749 16789 17441.8 1817~ 19167.3 19993.1
lAαuitaine 16354.6 17012.3 18275.7 19345.1 19921.3 21129 220575
Midi- Pvrenees 16197. 167272 17859.8 18483.6 19431 20312.4 21312 9
limousin 14908.~ 154634 16328.9 17070.1 17963.1 19238.5 20090.8
Rhone - Aloes 18555.~ 194539 20763.1 21706.9 22714.1 24054.2 24886
!AυνerαΠθ 15272.1 15894. 17012. 18195.3 19028.8 1975 20563.7
Lanauedoc- Roussilion 14146.3 14681 15597.7 16250.3 17239.5 18110.1 18741.1
Provenee- Aloes- Cote dΆΖur 16896.1 17425.1 18200.6 19018.2 199142 21423.6 22318.~

Corse 13334.2 13652 14790.7 15664 8 169307 17849.8 18661
GuadelouDe 9865.2 104463 11408.3 12161.8 13011 3 13728.3:
Martiniaue 112068 119694 13090.5 13924.1 144673 153194.
Guvane 104598 99181 10694.6 12008.6 10573.8 10885:
Reunion 9364 9796 6 105962 10982.4 11531 120807:
xm 15660,081624166 17206,13 1809547 188873~ 19934,79 22062,03
CVw 0,365 0373 0,37 0,3'" 0,373 0,387 0,330

ΚΑΤλ ΚΕΦΑΛΗ λΕΠΙσ< "ΑΔ, ulaoc όooc ΕΕ150100\

tEToc 199 1991 199 199 1999 2ΟΟι 2001
lie de France 160 158. 154.8 153. 154. 154. 164.
ChamP3QΩe- Ardenne 95 93. 91. 94. 94 94. 96.1
Picardie 88. 85. 82. 8 82 82, 84.1
Haute- Noιmandie 97. 94. 90. 91 92. 92. 98

entre 96, 93, 89 90.1 90 90, 93.
lBasse- Noπηandie 89, 87,' 84. 82 8< 84, 87,1
lBouraoαne 94 92, 90. 90. 90 90. 95
Nord- Pas-de- Calais 82. 81,1 77. 78, 79.1 79, 8
Lorraine 89 86 82.1 82. 83 83, 85.1

Isace 109 107. 102 102 10 103.1 105
Franche- Comte 91. 88,Ι 85.1 86,1 864 86,4 93,1
PaY5 de la LοίΓθ 90 88, 85. 8 87. 87 93
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BretaQne 86,8 85, 84, 83,6 83 83, 90,2
Poitou- Charentes 85,1 82,ε 80, 8C 80,1 80,1 85,ε

Aαuitaine 92,5 90,ε 89 90,5 91, 91, 94,
Midi- Pvrenees 91, 8 87, 86, 87,2 87, 91,
Limousin 84, 8 80, 80, 80, 80,8 8ε

Rhone- Aloes 105,1 103, 10 101, 102 102,6 106,
uverane 85,8 835 82,5 84,1 84,1 84,1 88,1

Lanauedoc- Roussilion 80,5 78,7 76,9 76, 7 78 80.2
Provence- Aloes- Cote dΆΖU 96,1 93,4 9 9C 90,1 90,1 95,ε

Corse 78,6 76,1 76, 78,2 80,ε 80,ε 79,~

GuadelouDe 55,8 55,ε 55, 55,ε 55, 55,8 60,
MartiniQue 63,4 63 63, 63, 63,ε 63,ε 67,
Guvane 59,1 52, 51 1 51,1 51, 51, 482
Reunion 52, 52, 50, 50,8 51 51,C 53,

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Κατά κεφαλή ΑΕΠ

Ετο< 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ireland 15868.9 17365.4 19906.9 21596.8 23723.8 26081.3 27474.7
Border, Midlands and Western 120789 13393,3 14881,9 15922,3 17291 190583 19934,8
Southem and Eastern 17246,8 18806,2 21720 23635,1 26025,8 28598,9 30173,6
xm 1466285 1609975 18300,95 19778.7 21658,4 23828,6 25054.2
CVw 0,195 0,202 0,211 0,204

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛ ΑΕΗ Π(σε ΜΑΔ, μεοoc όροc ΕΕ15=100)

Ετοc 199 1996 19971 1998 1999 200 2001
Border, Midland and Western 70, 71, 75,8 78 82,6 84, 85,4
iSouthem and Eastem 101, 102,2 113,~ 115, 122,1 126, 129,

Ι
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ΙΤΑΛΙΑ

Κατά Κι. αλή ΑΕΠ

Έτoc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ItaHa 18422,1 192686 199417 209881 21749 22960 233821
Piemonte 21666 22484,3 232793 24382,8 254251 26703,9 26886,7

alle dΆοsta 24896,1 258304 257526 26789,3 270364 27839,8 289426
Liguήa 19032,2 20087,3 20928,5 22130,6 22977,5 24502,3 25264
Lombamia 24520,8 256858 26533,9 279708 286397 30183,9 30653,2
Provincia Autonoma Bolzano 25846 27601,3 27975 30151 8 305447 33358,3 33491,5
ProYincia Autonoma Trento 231005 245909 24766,3 26191,1 26996 28289,7 287208
Veneto 21713,2 227493 23582,7 24540,6 25354,6 26903,9 270501
Fήulί - Venezia Giulia 211857 220157 225765 23382,1 24572 7 259882 26282,4
Emi1ia - Romaαna 23617,2 24830,5 25443,5 26642,7 27528,1 29221 8 29479,8

oscana 200662 21013,3 21726,8 22955 240525 25325,6 25938,9
Umbήa 18101,7 18636,8 19444,6 20307,3 21456,7 22528,3 22864,2
Marche 18372,3 19404,6 20154,6 20773,8 21893,1 22992,2 235129
Lazio 20858,9 21679 22294,3 23828,6 24354 25506,9 260116
Abruzzo 15726 16342,8 16701 1 17260,1 17851 3 19216,1 196157
Molise 13792, 14685,1 15852,7 16087, 16654.e 17630,3 18239,9
Camoania 11641, 12035 127393 13497 14025,6 14755,4 15212,3
Pualia 11885,1 125091 12762,1 13487,2 14274,5 14974,2 15182,
Basilicata 12549,3 135013 14075,3 149025 15914,4 16394,1 16457,5
Calabria 10909,1 11347,5 11965,5 12548 13303,4 14009.3 14502.7
Sicilia 117356 12323 12849,6 134927 13920,7 14784,7 15248,5
Sardeana 13533,3 14123,8 148837 15628,9 16370,7 17060,9 177484
xm 18321 39 1921318 1982323 2080718 21518,40 2276999 2320507
CVw 0,27 0,263 0,210 0,211 0,26 0,265 0,259

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΉ ΑΕΠΙσε ΜΑΔ, utaoc όρος ΕΕI5=100)

EToc 199 199 199 199 199 200 2001
Piemonte 121, 120, 11 119 120, 120, 115,1
alIe dΆοsta 139 138, 131, 130 129, 129 123,

Liauήa 106.e 107 10 109, 108,e 108, 108,
Lombardia 137, 137, 135,e 137, 136, 136, 131,

rentino- Alto Adίae 137, 139, 134, 137, 135 13
ΙVeneto 12Η 121, 120,e 121, 121, 121, 115.
FήuΙί- Venezia Giulia 118,~ 11 115, 115 11Ε 116,1 112,
EmiIia- RomaQna 132,e 133,1 130,1 132,3 131,6 131, 126,

oscana 112,e 112 111 1 112 113,~ 113, 111,1
mbήa 101 99, 99 99, 101, 101, 91

Marche 1031 104 10 10 104, 104,4 100,
Lazio 117,1 116, 114 1165 116 116,4 111,4
IAbruzzo 88, 87, 85,4 85,1 84 84, β<

Molise 774 78, 81 79 80,4 80, 78.1
lr.amDania 65,4 64, 65,1 65 65,Ι 65, 65.1
Pualia 66, 6 65, 664 67 67. 65
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Basilicata 70, 72,4 72 73,4 74, 74,ε 70,
Calabria 61,2 60,1 61,2 62 62 62,~ 62,1
Sicilia 65, 6ε 65, 66, 66, 66,3 65,
SardeQna 7 75, 76,1 78 78, 78, 7ε

ΑγΣΤΡIΑ

Κατά κεφαλή ΑΕΠ

Έτοε 199 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Austria 21894,8 22976,7 23709,3 24602.9 25900.8 27814.3 27798.3
Buroenland 13271,2 138754 146357 15356,5 16160,7 17371 1 17788,7
Niederosterreich 16355,8 17354,4 18303 19294,3 20284,1 21662,8 21584
Wien 28660,6 29919,1 30441,4 31301,2 329791 35515,3 35542,8
Κamlen 17400,4 18265,9 18939,7 19701,1 20941 5 22168,9 22479,6
Steiermark 16825 17919,8 18586,9 19309,3 20638,1 21958,7 22461,8
Oberosterreich 18952,8 20029,9 209872 21966 23136,1 24775,5 25271,1
Salzbura 232459 24274,7 25160,3 26224,3 27334,9 28822,5 28870,5

ίΓΟI 20432,1 21303,1 21949,6 23211,2 24561,3 26139 28476,1
VorarlberQ 21074,8 21868,4 22713,2 234473 25261,6 26801,1 271314
xm 19579.8 20534.52 21301.89 2220124 23477.49 25023.88 25287.33
CVw 0.241 0,235 0.222 0.214 0,211 0.216 0,210

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ(σε ΜΑΔ. "έσοε όσο. ΕΕ15=100\

tEToc 199 1998 199 1998 1999 200 2001
Burαenland 70, 71,8 712 70 71, 76, 76,2
Niederosterreich 88, 91,1 92,ε 93,2 93, 95, 92,
iVVien 155, 156, 15 148.6 150, 157,2 152,
Κamlen 94, 95,6 94,~ 93,2 94, 98,1 96,
ISteiermark 92,2 93,4 92,1 91,5 94,1 97,2 96,
IΟberosΙeπeίch 103 1054 105,1 104,9 106, 109,6 108,2
Salzbura 128, 128,8 128, 126,8 126, 127,5 123,

ίΓΟI 111, 112,1 110, 111,1 112,1 115, 113,4
orarlbera 115,1 115,1 115,1 111 4 115, 118, 116,2
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Κατά _εα αλή ΑΕΠ

Ετο' 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nederland 19202,7 201865 21371,9 223804 23407,6 25099,5 26454 7
Groninnen 22807.5 25778.3 26499.3 25694.7 24841.2 281584 31101.8
Frieslad 16019.8 16731.2 17648.8 18633.8 19124.6 20732.5 21913.5
Drenthe 16103 16698.3 17706.5 17952.1 18393.3 19779.9 20911
Ονeήίssel 16494.5 17358 182488 18898.7 197889 21212.2 22449,4
Gelderland 16848.9 17616.1 18620.4 19511.2 20277.8 21552.1 22754.6
Flevoland 146385 14689.7 15612.6 16082.6 17223,4 18096.8 192429
Utrecht 229235 244182 25811.5 27680,4 297757 31555.8 33352.2
Noord - Holland 221162 23202.2 24999.3 26233.2 27662.5 29698.4 30954.8

uid - Holland 20016.6 20951.9 22257.3 23312.8 24266.3 26029.3 27668
eeland 18587.3 18459.1 19005.3 19800 20063 219133 22277.2

Noord- Brabant 18715.7 19852.1 20691 21939.2 23248.1 24941.5 26038.1
Limbu~ 16809.9 17364,4 187099 19765.7 20783.9 21981.2 229978
xm 18506,78 19424,79 20484,21 21292,02 22120,73 2380262 25138,44
CVw 0,133 0,145 0,148 0,152 0,161 0,160 0,160

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ'σε ΜΑΔ, "έσο, ά 0< EE15=1001
Eroc 199i 19'" 199 1998 1999 200 2001

IGroninnen 129 , 136. 138. 133. 125 124 133.
Frieslad 91.1 88.1 92.1 9' 93.1 91. 93.
Orenthe 91.1 88,4 91 91.1 89. 87.' 89
Ioveri"ssel 93' 91.< 96 98. 9 93.' 96.1
Ir"elderland 95.' 93. 98. 100.4 99. 95. 97,4
Flevoland 83. 77. 81.1 82. 80. 80.1 82,4
Utrecht 130. 129. 138. 14~ 148. 139.1 142.8
Noord- Holland 125. 122. 130 134. 133. 131 132.

uid- Holland 11 110. 116. 119. 119.4 115. 118.
eeland 105:' 97 , 1006 102. 100 97. 95,4

Noord- Brabant 10V 105.' 110. 114 113. 110 111
Limbura 95,1 91' 96. 98.' 98 97. 98

"ΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατά Κ[. :λή ΑΕΠ

Έτο< 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Portuoal 116754 12257,2 13074,9 13922 14979,2 15953,1 16514
Norte 9871.9 10357.6 10841.3 11415.2 12312.8 12922.7 13298.8
Centro 9569.5 10089.6 106284 11277 12184.9 13058.9 13521.8
Lisboa e Vale do Τ;;ο 169347 17713.1 19222.6 20745.6 22265 23791 24556.1
lenteιo 10005.3 10671 11573.2 11999.8 12604 13453.5 14175.3
:Ι;:;-arve 12002.8 12455 13218.7 138693 14925.8 16098.9 16905.2
cores 86149 9098 94343 10080.1 11251.5 12366 13031,4

Madeira 11070.1 11658.9 13133.2 14669,4 18078.6 17672.1 18301.5
xm 11152,74 11720,46 12578,53 13436,63 14517,23 15623,30 16255,73
CVw 0,078 0078 0,092 0,099 0,098 0,110 0,114
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ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠΙσε ΜΑΔ, "έσο< όοο< ΕΕ15=100

Ετο, 199 199 199 1998 1991 2000 2001
Norte 6Ι 59, 62,6 60, 60,1 57,2 56,9
Centro 57 56,8 59,2 57,4 57, 57,8 56,9
Lisboa e Vale do Teio 92, 93, 100 100,1 100, 105, 94,

lenteio 5 58,ε 62,2 57, 51 59,5 56,9
~Iparνe 67, 66, 69,3 70,5 69,1 71,2 72,4
cores 49, 4 514 523 52,1 54, 55,!

Madeira 63,1 64, 68,2 70,6 71, 78,2 78,4

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Κατά KεΦ<lλή ΑΕΠ

Έιο< 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FinIand 16890,4 17753,8 19566,3 20980,8 216596 235893 242731
lta -Suomi 13192,8 13536,4 14879,3 15452,4 15921 7 171881 17671
Etela - Suami 19334,3 20453,2 22565,8 245437 25365 275057 28376,2
Lansi - Suomi 15114,3 16058,2 17625 166419 192085 20710,9 21264,4
Pohiois - Suomi 15117,5 15290,3 16862,3 17630,7 17971,5 20553,4 20786,6
Eland 21608,7 233489 25058,6 27722,5 30172,8 31479,5 33063,1
m 16873,52 17737,40 19398,20 20798,24 21727,90 23487,52 24232,26

CVw 0,083 0,091 0,089 0,097 0,102 0,101 0,101

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ σε ΜΑΔ, "έσο< ό >0< ΕΕ15=100)

Ετο' 1995 1996 199 1998 199 2000 2001
Ita -Suomi 75,2 72,3 75, 74, 74, 761 75,
Vali - Suomi 82 80 82, 82, 82, 85,8
Pohiois- Suomi 88,5 83,3 87,ε 86, SΕ 91, 90,
Uusimaa 1288 129,3 132,4 139, 139, 140,
Etela- Suomi 90,6 88,9 93, 9' 93,3 121, 97,

land 119,2 123,3 123, 130, 13 139 1416

ΣΟΥΗΔΙΑ

Κοτό _ε. ολή ΑΕΠ

'ETQC 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Sweden 18885,9 19738,8 205391 21242,9 22975,8 24724,3 24787,9
Stockholm 24473,4 26095,5 27661,2 28988,7 31550,9 34249,5 33839,4
Ostra Mellansveriae 16744,8 17490,1 17797,6 18554 19763,1 21184,3 21271,5
Svdsνeriae 17200,2 18131,6 19429,8 195599 21209,8 22862,6 22957,5
Norra Mellansveriae 175335 17868,6 18181,4 18622,1 19885,4 20976 20856,3
Mellersta Norrland 18805 18785,5 19214,3 19763,4 20939,7 22349,3 23067,1
Ovre Norrland 18211 3 18485,5 18903 19273,8 20106,7 21248,4 21630,1
Smaland med Oama 17380,1 18542,8 18835 19586,5 20563,5 22490,8 22370,9
VastsveriQe 18016,1 18553,3 19273,9 19852,7 22095 235799 23932
xm 18545,55 19244,11 19912,03 20525,1 22014,26 23617,60 23740,60
CVw 0,150 0,165 0,182 0,193 0,204 0,213 0,203



ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠΙσε ΜΑΔ, μέσοε όοοε ΕΕI5=1 00
Ετο( 1995 1996 199 199 1991 200 2001
Stockholm 127,7 128, 133,ε 134, 133, 151, 144,
Ostra ΜellansνeήQe 93,4 93,4 95,1 92, 921 93, 91 1
Svdsνeriae 89,1 87,8 88,1 90, 90,ε 101,2 98,
Norra Mellansverige 96,7 94, 95,9 94, 95, 92,8 89,
Mellersta Norrland 102,9 98,1 97,1 96, 9 98,9 98,
Ovre Norrland 101 5 96, 99, 97, 97, 94, 92,
Smaland med Oama 103,3 99, 103 995 99, 99, 95,
Vastsveriae 98,2 97,4 90, 89,6 89,5 104, 102,

αλ' ΑΕΠΚ '

AΓΓΛJA

στα κιιι "η

ΓΕτΟ( 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Unlted Klnadom 17452,9 18501 19874,9 20682,6 21599,1 231127 24615,3
rTees Vallev &Durham 14496,9 14955,6 156372 15309,1 15703,8 16953,3 17764,3
Nor1humberland and Tvne &Wear 14530 15179,1 159553 167286 171513 18136,1 19545,4
Cumbήa 16354,5 16865,4 17419 17943,9 17493,7 17948,7 18482,3
Cheshire 19707,3 20824,4 22934,2 23740,9 24146,9 24760,7 27481,3
Greater Manchester 16053,3 17096 18364,1 18934 20521,1 223269 23957,3
Lancashire 15777 16509,1 16927,6 17351,6 18241 19871,2 21021,8
Mersevside 124687 12815,6 13940,8 15046,1 154327 16772 17401,7
East Ridina &North LincoInshire 16409 17629,8 18478,8 18451,9 18475,4 19234,4 20351,5
North Yorkshire 16238,3 170959 18704,1 18880,4 19364 21066, 224731
South Yorkshire 13066,6 13812 14657,5 15807,2 15623,5 17087, 18011,1
West Yorkshire 16481 3 17413 18715,4 19284 20677,8 2177 23055,1
Derbvshire &Nottinahamshire 16115,3 17220,5 18148,4 18979 19944,9 20855,2 22368,6
Leicestershire, Rutland & Northants 17637,8 18821,2 20801,7 21634 5 22081,5 237518 24378,2
Linoolnshire 15293,3 16234 17345,5 16808,8 16978,8 17458,1 18838,3
Herefordshire Worcestershire & Warks 15979 17298,6 17790,4 18806,5 19598 21058,ε 22564,6
ShrODshire & Staffordshire 14532,3 15568,7 16570,6 17526,5 17716 18122 18605,1
West Midlands 17293,7 17953,7 196445 20014,4 20973,3 226333 24187,5
EastAnalia 17157,3 17904,8 18910,1 18877,1 19385,2 20691,6 22357,9
Bedfordshire, Hertfordshire 187829 199789 220282 23849,6 24904,1 26690 28629,4
Essex 14700,7 15573,3 17103,4 17551,5 17885,5 19641,9 20586,6
Inner London 395793 422389 46281,7 48540,9 50846 56788 61516,2
Outer london 165225 17903,2 19211,7 20454,6 21438 23155,4 23982,7
Berkshire, Bucks & Oχfordshire 22271,4 231928 24822,9 279239 30357,9 33334,7 34788,2
Suπeγ, East and West Sussex 18244,5 19315,5 21505 217674 23368,7 24453 26523,4
HamDshire & Isle of Wioht 16428,2 18470,7 196387 205762 21156,7 22308,6 24048,3
Kent 15158,7 15341,5 16230,7 16957,8 18079,2 18914,7 21088,5
Gloucestershire, WΊltshire& N.Somerset 184571 200863 21937,6 22878,5 23354,7 24727.ε 261797
Dorset & Somerset 148456 15184,3 16008,3 16591,2 17664,2 18792,2 19337,9
Cornwall & Isles of Scillv 109064 11708,5 12074,6 122698 123703 13439,8 13897,2
Devon 15223,8 15906,8 16540,4 16309,9 17272,1 17918, 19915,1
West Wales & the Vallevs 12830,2 13655,5 14186 6 14229,8 14692,7 15704 16255
East Wales 17646,4 18163,9 19668,1 20634,1 21452,7 22737,5 24913
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North Eastem Scotland 23947,9 26190 278155 286225 29397,9 319554 31894,6
Eastern Scotland 18133 19462,1 20657,6 208072 21420,7 22486,7 23625,4
South Western ScoUand 16368 16840,6 18003,2 18795 1 193994 20411, 22031,7
HiQhlands & Islands 13743,8 142598 14415,5 14533.4 15439.4 16123, 16904,6
Northern Ireland 14102,8 14949.4 15902.3 16368.4 17163.3 18172, 19240,9
xm 16850,94 17827,55 19053,44 19723,95 20464.12 21844,8 23194.69
CVw 0,115 0.120 0.338 0350 0360 0381 0,399

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ(σ< ΜΑΔ. έσoc όooc EE15=1001
c,oc 199 199 199 1998 199 200 2001

ees Vallev &Durham 79,2 79, 79, 79, 76. 75, 76,1
Northumberland and Tvne& Wear 80.4 81, 80, 81,5 78. 80, 83
~umbήa 97 95, 94,9 94,2 91 79 791
!Cheshire 111, 114,1 118,9 118,1 114, 109.1 117,
Greater Manchester 87,1 88, 921 91,5 88, 98,1 102,1
Lancashire 83, 8 85 83,8 81. 87,Ι 9Ι

Mersevside 68. 70,1 71. 72,4 70, 74, 74,1
East Ridina &North LincoInshire 9 96 99,1 97,2 95,1 85,1 87,1
NoIth Yorkshire 90,4 93, 99, 97,6 94, 93, 96,
South Yorkshire 70 73, 76, 76,7 7 75, 77,1
Iwest Yorkshire 89,1 91, 93. 94,1 91, 96, 98,
Derbvshire &Nottinahamshire 85, 90, 93, 93, 90 92, 95,
Leicestershire, Rutland & Northants 99, 103 108,1 107 10 1051 104,
Lincolnshire 8 86, 8 88,5 85,1 77, 80
Herefordshire, Worcestershire & Warks 92, 96, 97,6 100,1 97.1 93, 96,1
Shropshire & Staffordshire 81, 85, 86, 88,5 86, 80, 79,
West Midlands 9 92, 95, 95,2 93, 100 103,1
EastAnalia 103, 107, 11 112,1 109,1 91,1 95,
Bedfordshire, Hertfordshire 99.1 102, 106, 109,9 107, 118,1 122.1
Essex 86, 89, 949 96,2 93, 86, 88
nner London 229, 231 244, 252,2 241, 251, 263,

buter London 821 84 87. 905 87, 102, 102
Berkshire Bucks & Oχfordshire 12 124, 127,9 133,4 131 147, 14Ι

Surrev, East and West Susseχ 94, 99, 107, 108,1 105,7 108, 113,1
lHamDshire & Isle of Wiaht 95, 105, 111 111 5 109 98, 10
Kent 91.1 94,1 96, 95, 9 83, 90,
Gloueestershire, Wiltshire& N.Somerset 103. 107, 110, 1089 105, 109, 112,1
porset & Somerset 84, 85, 88, 89,8 87. 83, 82,1

ornwall & Isles of Scillv 61, 64 67 67,4 65, 59, 59,1
Ωθνοπ 79. 79, 83, 82 79,1 79, 85,
West Wales & the Vallevs 699 71, 72, 72,8 71. 69, 69,
lEast Wales 100, 100 10 100,9 98, 100, 106,
lNorth Eastern Scotland 129,1 131, 128, 1262 122, 141, 136.
lEastern Scotland 101, 103 10 1038 100. 99, 101,
South Western Scotland 92, 91, 921 95 92, 90, 94,
Hiahlands & Islands 77,4 76, 76,8 772 7 71, 72,
Northem Ireland 78.1 79, 8 80,5 7 80,4 82,4



ΔΑΝΙΑ

Κατά κεφαλή ΑΕΠ

Έτο

Danmark
199

19942,1
199

21101,1
199 1998

22263, 23046,
199

247123
2000 2001

26180,226926,

Ε,

Danmark

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ σε ΜΑΔ,

199 199 199
11811 119,3 12

έσ όρ

1998
118

ΕΕ15:100)

19 2000
119, 115,

2001
1153
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Κσ'ό .εΦCIλή ΑΕΠ

·Ετο( 199 1991 199 199 199 2000 2001

Luxembourα 28512 29778,Ε 32608,1 35573,Ε 40327, 44990,ς 4531

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΓ Ι σε ΜΑΔ, μέσΟ( όι>ο< ΕΕ15=1 00)
ΓE,oc Ι 1995 19961 1997 1991 199!1 20011 20011
lLuxembouro 170,8 169,4/ 174,1 178,~ 185 ΕΙ 19911 194,<1

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ

ETOc 1995 1991 199 1998 1991
PoIand 6054 6630 7272, 7756,3 8268,Ε

Dolnoslaskie 6293,1 6937, 7509, 7742,1 8455,
Kuiawsko-Pomorskie 602 6265, 66344 7147, 7337,
lubelskie 4665,1 5015,1 5406, 5625, 577
Lubuskie 5950, 6132,Ε 6671, 7076 750~

Lodzkie 5525, 5751 6497, 6870, 7532,Ε

MaloDolskie 5358, 59Η 6537,1 7058,1 7394,Ε

MazQwieckie 7537, 8923,2 9934, 11334, 12345,
Opolskie 5973,5 6200, 6659, 6845, 6920,1
PodkarDackie 4687,1 5104, 5614, 5886, 6071,
Podlaskie 4588 5136,2 5755, 5919,6 6016,~

Pomorskie 6074, 6468, 7082, 7654, 8375,
Slaskie 7448, 7952, 8547,1 8676,1 9126,
Swietokrzνskie 4808, 5184, 5593,4 5989, 6461,
Iwarminsko-Mazurskie 4826,1 5287,Ε 5734 5951 6412
lWielkooolskie 5959.5 6635,Ε 7598, 8203,1 8701,ς

achodniopomorskie 6228,5 6781, 7256, 7574,2 8274,
k7 913,4 1080,2~ 1198,8 1415.34 1617,5Ε

Ixm 5747,19 6231,ΟΕ 6814,4 7222,34 7669,ος

CV 0,11 0,1 0,1 0,20 0,21
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ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ (σε ΜΑΔ, μέσος όρος ΕΕ15=100)

ΓEToc 199 199 199 199 1999 2000 2001
oIand 343 35, 37 38,3 38 38 40,

Dolnoslaskie 35,7 37, 38,7 38,2 39, 40, 41,
Kuiawsko-Pomorskie 34, 33,9 34,2 35, 34, 34, 37,
Lubelskie 284 27,1 27, 27 27,1 26 28
lubuskie 33,7 33,2 34, 34, 35,2 34,S 38,
Lodzkie 31,3 31,1 33 33, 35, 34,~ 36.S
MaloPQlskie 30,4 32,( 33,7 34, 34. 34, 35
ιMazowieckie 427 48 51,2 55, 58.C 58,S 63
Dnolskie 339 33.ε 34, 33 32,5 332 33,
Podkarnackie 26,ε 27,ε 28, 29, 28,5 27,ε 29,
Podlaskie 26, 27, 29,7 29,2 28, 28, 31
Pomorskie 34,4 35, 36, 37, 39, 39,1 40,
Slaskie 422 43 44, 42, 42, 42, 44,
Swietokrzvskie 27, 28,1 28, 29 30 3Ω, 31,
lWarminsko-Mazurskie 27, 28, 29, 29,4 30,1 29, 29,
Wielkooolskie 33,8 35,S 39,1 40, 40, 41 43,
!ZachodnioDomorskie 35,3 36, 37, 37, 38,9 38, 40,Ε

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ

ΕΤΟζ 199 199 199 1991 1999
Η"πο_.. 8111 8527, 9197,3 9825, 10560,
ΚΦΖIρ-ΜaQvarοrSΖΟQ 11711, 12523, 13711, 14523,Ε 15960,
ΚΦΖIρ-DυηαπΙl1 7342, 7831, 8826, 9633,Ε 9905,
Nvuaal-DunantίI 8353 8955 9675,4 10855,S 12141,
Dιl-OυπαπtιΊ 6623,1 6819, 7143, 7583,ε 8211,
Jszak-Maavarorszaa 5904, 5894, 6189,1 667 7005,
Isz_k-ΑΙfΦΙd 5784, 6002 6356,3 6649, 677
DII-AJfφld 6748, 692 7163,7 7497 7869
σ 2053,9 23172 2651,5 2873,09 3331,3
xm 7495,429 7850, 8438,1 9059,729 9695,42
Cν 0,27 03 0,31 0,3 0,3

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ (σε ΜΑΔ, έσος όσοε ΕΕ15=100

Έτοε 199 199 199 19 199 200 2001
Η"πα_.. 45, 45, 48, 47, 48, 49, 51,
ΚΦΖID-ΜaανarοrsΖοα 65, 67, 69, 70, 73,7 75, 81,
ΚΦΖΙD-Dunantil 41, 41, 44,S 46. 45, 49, 48,
Nvuaat-DunantIl 46,Ι 47, 49, 52, 56,1 56,Ε 53,
ΟII-ΟυπαηΜ 37. 36, 36 36, 37,S 37,2 38,
Iszak-MaovarorszQQ 331 31, 31,~ 32. 32,4 32,1 33,
Isz_k-ΑΙfφΙd 32,Ε 32,1 32, 32,4 31, 31, 342
II-Αlfφld 37,Ι 37, 36, 36, 36, 35, 36,
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ΣΛOBAΚJA

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ

Ετο< 199 199 199 199 199
SIovak Republic 7774,4 8520, 9282,C 9818 10233
Bratislavsku 15506, 169941 19349,4 20071, 20286,

apadnI Slovensko 73004 8000, 8495, 8952, 9520,
StrednI Slovensko 6706, 7349,6 8030,1 8494,ε 8818,

uchodnl Slovensko 6170, 6762, 7287,2 7923,ε 8328,1
4414,5 4838,01 5727,6 5822,6 5719,51

xm 89209 97768 10790,4 11360,6 11738,5
CV 0,4 0,49 053 051 04

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ σι ΜΑΔ, μέσο< 61>0< ΕΕ15=1ΟΟ)

Έτος 199 199 1997 1991 1999 200< 2001
SIovak Reoubllc 45, 47, 49,3 49,9 49,3 45,9 44,
Bratislavskίl 91, 95,4 102, 102,C 97,7 97, 101,
Zaoadn. Slovensko 43,1 44, 45,2 45,Ε 45,8 42, 40,
Strednt Slovensko 39, 41, 42,7 43, 42,5 38, 36,

Uchodn. Slovensko 36, 38, 38,7 40, 40,1 35, 34,

ΤΣΕΧΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ

Έτο< 1995 1996 199 19911 199
Czech Republlc 10988.Ι 11862, 12109, 12187, 12438,8
Praha 20167,1 21231,4 22936,2 24914, 26358,6
Strednv Cechv 8544,Ε 9213,7 947 9830.Ι 10280,1
ihozapad 10431,1 11432,9 11514, 11346, 11507,

Severozapad 10290,1 11094,9 10663,1 1039Ι 10396,5
Seνerονύchοd 9560, 10225,2 10585, 10399,Ε 10560,9
ίhονύchοd 9788,1 10658,1 10710, 10698,Ι 10807,9

Strednv Morava 9344, 10027, 10320,2 9987,4 10022
Moravskoslezko 10374, 11647, 11374, 10844, 10678,
σ 3732,74 3837,0 4384 1 5118,8 5586,0
m 11062,5Ι 11941,4 12197,8' 12301,4 12576,6

CV 0,3 0,3 0,36 0,4 0,44
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ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ Ισε ΜΑΔ, "έσοε όσοε ΕΕ15=100

Έτο( 199 1991 199 1991 1999 2000 2001
Czech RepubIlc 621 64,0 62, 60,~ 58,9 56, 60
Praha 114, 114,ε 117,\ 121,4 124, 121, 135,
Strednv Cechv 48 49,7 48, 48, 48,8 47, 50,
Jihozooad 59, 61 59, 56, 54, 52,4 55,1
SeverOZQDad 58,2 59, 54, 51, 49,2 45 47,

SeverovOchod 541 55, 54, 51, 50,1 48,1 50,

JihovOchod 55, 57, 55.C 52, 51 48, 53,
Strednv Morava 52 54,1 53,C 49, 47, 45, 48,1

Moravskoslezko 58,7 62,\ 58, 53, 50, 46, 50,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ Ισε ΜΑΔ, "toOC όοoc ΕΕ15=1001

tEToc Ι 1995 19961 1997 1998 19991 20001 2001

CYDruS Ι 82,~ 81,~ 80,~ 81,ε 82,41 75,~ 77,

ΜΑΛΤΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ Ισε ΜΑΔ, "έσοε όσοε EE15=1001
EToc Ι 19951 19961 19971 1991 19991 20001 2001
Malta Ι 52,41 53,51 54,51 54,6 55,1f Ι 69,

ΛΙθΟΥΑΝΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ (σε ΜΑΔ, έσοε όσοε ΕΕ15=100)

tEToc Ι 19951 19961 199 19981 199~ 2000 2001
LhhuanIa Ι 32.1i 33,41 35, 36,4 34,~ 35,~ 37,

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ (σε ΜΑΔ, μέσοε όσοε ΕΕ15=1 001
·Ετοε Ι 19951 19981 199~ 199~ 199~ 200ΙΙ 2001

Latνia Ι 24,~ 2Μ 27,~ 28,~ 28,51 30,!i 33,4

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ σε ΜΑΔ, "έσοε όllOε ΕΕ15=100)

'ETOc ι 199 1996 199 1998 19991 2Ο00[ 2001

SIoνenia Ι 62, 64,1 65,7 66,5 68,2 67,2 67,8
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ΕΣΘΟΝΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ 'σε ΜΑΔ, "έσο< ό 0< ΕΕ15=100
·Eroc Τ 19~ 19961 199~ 199 1999Γ 2001' 2001
Estonia Τ 33'; 3511 38~ 39, 38,41 40,11 38,

EE-15

Διαχρονική ε έλιΕη του κατά κειι αλή ΑΕΠ σεΜΑΔ, έσο<όnn<ΕΕI5=1001

bιnpEI
Μ,Ο,1995-

199 199 199 1998 199 200 20011'001
lRelnium 112,6 111,1 111, 110,9 106, 106,7 106, 109,Ε

Genna;:μ;- 110, 109, 107 106,1 106, 102 100 106,1
Greece 65, 66, 65 , 66 68 66, 67,1 66,
Esnana 78 79, 79,< 79, 82, 83, 84 80,<
IFrance 104, 101< 99,1 99 99,' 104,1 104 101,
lreland 93, 94,1 103,' 105 111, 115, 117,' 105,<
talia 103,4 103, 101,< 103,4 103 101, 100,1 102,4
Nederland 109,2 106,' 112, 115, 114,4 111 1 113, 111,1
ustήa 110, 111,6 110,< 109, 111,( 114, 111,< 111,4

Portunal 70, 70 74, 73 73 70 70 72,1
Finland 96, 95,4 99 101,2 101,1 104, 103, 100,
[Rweden 102, 101 102,1 101, 101 4 1094 106,1 103,
UΚ 96, 99,1 102,4 103,4 100, 102, 105 101,4
LuxemboU;:;; 170, 169, 174' 1784 185 199,1 194, 181,
Danmark 118,1 119, 120,' 118, 119,4 115 115, 118,'

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΑΕΠ Ισε ΜΑΔ ανά κάτοικο)

ΧΩΡΕΣ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
BeIoium 19194,1 19869,6 207496 21432,0 22470,4 241078 249667
Germanv 190639 19845,7 20447,5 21125 3 21990,3 231175 23455,5
Greece 11518,6 11999,0 12747,1 13255,6 13927,5 149522 156822
Esnana 13974,3 14725,5 155073 164593 17824,0 18899,4 19668,6
France 183924 19148,4 202334 21158 1 22177,9 23528,0 24465,3
lreland 15868,9 17365,4 19906,9 21596,8 23723,8 26081,3 27474,7
Italia 18422,1 19268,6 199417 20988,1 21749,4 22960,0 23382,1
NederIand 19202,7 20186,5 21371,9 223804 23407,6 25099,5 26454,7
Austria 202455 21282,8 22051,0 22961,5 24256,0 259196 261413
PortU;;-al 11675,4 12257,2 130749 13922,0 14979,2 15953,1 16514 Ο

Finland 16890,4 17753,8 195663 209808 21659,6 235893 242731
Sweden 18885,9 197388 20539,1 21242,9 22975,8 24724,3 24787,9
UΚ 17452,9 18501,0 198749 20682,6 21599,1 231127 24615,3
Luxembourg 28512,2 29778,8 32608,1 35573,8 40327,9 44990,9 45310,0
Danmark 19942,1 21101,1 22263,4 23046,4 24712,3 26180,2 26926,3
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ΔlOyDOVΙΚJ'i εftλιΙη του Σταθ toutvou Συvτελαnή Διακύuανσnc(Cνw του ΑΕΠ κΟ1"ά κεcoαλfl 0Vό ώοι:ι οε επίπεδο NUΤS 11

ΧΩΡΕΣ 1995 1996 199 1991 1991 200 2001
BeIalum 0,37 0,386 Ο,38Ε Ο,38Ι 0,39< 0,38 038
Germanv 0,236 Ο,23Ε 0,23 0,25 025Ι 0,261 0,27
Ellada 0,184 0,176 0,156 0,15 Ο,15Ε 0,13 0,14
Esρana 0,214 0,21 Ο 21Ι 02Η 02Η 0,21 022
France 0,36 0,37 0,37 0,364 0,37 0,38 O,33C
IreIand 0,19 0,20 0,211 0,20<
ltalia 0,274 0,26 0,27 0,271 026< 0,26 0,25
Nederland 0,13 0,14 0,14 0,15 0,161 0,16 0,16
!Αustήa 0,241 0,236 0,22 021 0,211 0,21 0,21
Portuaal 0,07 0,076 0,09 0,09 009 0,11 0,11
FInland 0,08 0091 Ο,08Ι 0,09 0,10 0,101 0,101
Sweden Ο 15C 0,166 0,18 0,19 020< 0,21 020
υκ 0,115 Ο 12C 0,336 O,35C O,36C Ο,38Ε 0,39
!Average 0,20 0,20 Ο,22Ε 022 0,231 0,23 0,231

ο τύπος με τον οποίο υπoλoγίσθηιcαν σι σταθμισμένοι συντελεστές διακύμανσης είναι

ο εξής:

CVw ~ [Σι (xi-xm) 2.(ρί/Ρ)] ΙΠ /xm, όπου xj το κατά κεφαλή ΑΕΠ της κάθε

περιφέρειας,xm ο μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών. Ρί ο πληθυσμός

της περιφέρειας και Ρ ο πληθυσμόςτης εκάστοτε χώρας.

Μnτροπόλει(. Κεντριltέc Δυναυιltέc Πιο! IέΟΕιε<, Μενάλα αστικά κέντρο

"DP GDP g.owth,1995-

~EGION
~.owth,1995- 0Ο1(σταθμισμένο

~OO1 μέΥεθος) GDP\head,1995
BeIaium
Bruxelles 2,6 108, 200,1
Germanv
Stuttaart 2, 150, 120,
Tubinaen 125, 102,7
Ioberbavem 3, 225, 136,
Mittelfranken 2, 137,6 114,
Hambura 1.8 112,6 168
Darmstadt 2. 137,6 138,
Greece
ΝοΙίο Ai9aio 4,9 140,C 112,1
ESDana

omunidad de Madrid 4, 113,6 131,Ε

Ilies Balears 5, 143,2 124,
rance

Ile de France 2, 107, 154,
ltalia
Lombardia 1,9 100,C 133,
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ΓεπΙίπο- Alto Adiae 2, 126, 132,
Emilia- Romaana 1,~ 100, 126,
Nethertands
Utrecht 4,Ε 136, 119,
Finland
Uusimaa 5, 143, 132,
laπd 5, 131, 123,

Sweden
Stockholm 4, 162,1 124,
Unίted Kinadom
Bedfordshire, Hertfordshire 4, 160 102,
Inner London 5,2 173, 236,2
ISeι1<;shίre,Βucks & Oxfordshire 5,2 173, 124

Ενδιάμεσες λινάπ"" δυνομιΙΙΙς περιοχές

pDP GDP growth,1995-
~rαwth.1995- 2001 (σταθμισμένο

REGIDN ~OO1 μtνεθας) GDPlh.ad,1995
Germanv
Ber1in -1,0 -625 101,C
8remen 1,5 93,6 131,6
Hannover 0,6 37, 104,1
Koln 1,1 66 112,
Greece

terea Ellada 2,1 65,7 125,
Esoana
Comunidad Foral de Navarra 3,6 97,3 127,
ΑΓοαοη 2,9 76, 106,
Cataluna 3, 69,2 122,
France

Isace 2,2 646 105,
ltalia
?iemonte 1 66,4 117

alle dΆοsta ο, 31,6 135,
FrIuli- Venezia Giulia 1, 73,7 115,
ustήa

Wien 1, 70, 141,
Salzbura 63, 116
Sweden
Mellersta Norrland 0,6 27, 100,
Smaland med Oama 2,1 72,4 100,
Untted KIngdom

umbria -0,9 -30, 101
Cheshire 2, 93,3 115,
East Analia 66,7 106,
North Eastern Scotland 1 53, 133,6
Eastern SCotland 1,6 53, 105,
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Δuναυικέc πι IIUETDIKtC και TOUOIσTlKtCπεΟIΟΥέc

pDP GDP 9,owth,1995-
~~Owth,1995- 001(σταθμισμένο

GDPlh.ad,1995REGIDN ~OO1 IuΙVεθoε\
Belalum
Ivιaams Brabant 3, 154, 98,8
Brabant Wallon 4, 179, 90,
Hainaut 1,4 58, 87,6
Namur 2 104, 71,2
Gennanv
Freiburι:I 2 143,ε 97,9

bemfaiz 2, 156, 96,5
Braunschweia 2 137 93,4
Weser- Ems 2 137, 89,0
Maadeburα 2,1 131, 60,
Thorinaen 2,1 131, 61,5
Greece
lpeiros 142,Ι 65,
lonίa Nisia 4 131 85,
PeloDonnisos 4, 122,Ι 80,

oreio Aigaio 4, 137,1 89,4
Esρana

ndalucia 3, 105 74,2
Reoion de Murcia 4,4 118, 83,
Ceuta ν Melilla 3 105, 83,
Canarias 4, 129 96,2
France
8retaane 3 123,1 83,
Lanauecloc- Roussilion 3, 1231 77,4
Corse 3, 130 75,6
GuadelouDe 4, 169 53,
MartiniQue 3, 138, 61,
Reunion 4, 169, 50
ltalla
Molise 2 115, 74,

amDania 2, 121,1 63,2
Pualia 1, 100, 64,
Basilicata 2,1 1105 68,
Calabrίa 2, 115, 59,
Sic:ilia 2,1 110 63,
Sardeana 2, 115, 73,
Netherlands
Flevoland 5,8 175,8 76,
Αustήa

8uroenland 3,1 129,2 64,
Νίederοsteπeίch 2,9 120, 80,
Portuaal
lαarνe 5, 154, 96,
cores 3, 111,4 70,

Madeira 142,Ι 89,
Sweden
Svdsveriae 3, 113, 86,
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ivastsveriαe 3,2 110, 95,7
United Kinadom
:Outer London 3 1267 85,1
Surrev, East and West Sussex 3,S 126, 97,7
HamDshire & 151e of Wiaht 3,9 130, 99,2

ΠεοιυεΤDΙΚ{, σοθίνοuσε, ΒlουπνανικΙ, πιοιοv:έc

pDP pDP growth,1995-

REGIDN
~~h,1995- ~OO1(σταθμlσμΙνo
~OO1 lutvoθoc) GDP\head,1995

Belaium
Ιίeα. 1,4 58, 78,8
luxembourα 1,7 70.S 74,7
iGermanv
iOberfranken 1 1 68,! 98,1
MecklenburQ- Vorpommern 1. 75,( 64,
LuneburQ 1, 81 80.
Munster Ο, 56, 84.

msbera 1 62 93.
Koblenz 1. 75,( 87.
Trier 1 1 68,! 84.\
Isaarland 0.1 50,( 95.(
iChemnitz 1. 81, 60.S
Dresden 1. 81 3 67.
leiDzia Ο. 18,S 73.S
Dessau 0.1 50,( 58.3
Halle 1. 87,~ 64.
iGreece
Dνliki Ellada 2. 65,7 80.
ESDana
Galicia 2. 75,7 80.S
PrinciDado de Asturias 2. 649 88.1

astillia ν Leon 24 649 95.1
Eχtremadura 3 946 62.\
France
IChampaane- Ardenne 76. 91.7
?icardie 1 57.7 84,!
lCentre 1 65,4 92
Basse- Normandie 76. 86,
Bourαoane 2,1 80.8 90,4
Nord-Pas-de- Calais 2, 84. 79,
Ireland
Border, Midland and Western 81 88. 75.~

Netherlands
Orenthe 24 72.7 83,\

eeland Ο, 30. 97,(
PortuRal
Norte 2,ε 74. 85,1
IAlenteio 21 60. 83,
Finland .
Ita-Suomi 2 48. 77,ε

lVali- Suomi 3,1 75.ε 84,ε
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Poh"ois- Suomi 73.2 91,
Sweden
Ostra Mellansveriae 21 724 91.(
Norra Mellansveriae 0,4 13,1 94.
bvre Norr1and 0,1 17, 98,'
United Kingdom

ees Vallev &Durham ( 0,0 82,1
Northumberland and Tvne&Wear 1,4 46, 83,
Lancashire 1, 60, 86,
Mersellside 1, 63, 71,
East Ridina &North Lincolnshire Ο 10, 95,

outh Yorkshire 66,7 73,1
Lincolnshire 1.ε 53, 85,(
ishroDShire & Staffordshire 1, 46,7 84,1
Iwest Midlands 2, 73, 96,4
Oorset & Somerset 21 70,( 87,4
Cornwall & Isles of Scillv 1, 63, 63,7
Oevon 1, 63, 82,
lWest Wales & the Vallevs Ο, 30, 72,4
South Westem Scotland 1, 50, 95,6
liahlands & Islands Ο, 13, 80,

Ενδιάutσtc δuναulκέc πεΟΙΟΥέc

"DP GDP 9rowth,1995-
~rowth,1995-~~:(στα8μlσμtνο

REGION ~001 .80<' GDPlhead,1995
elalum
ntwemen 2,1 87,Ε 117,
imburo 2, 95,1 85,
ost-Vlaanderen 2, 91,7 87,1

Iwest- Vlaanderen 2,1 104,2 92,
Gennanv
Κarlsruhe 1,1 112,~ 116,
Niederbavern Η 118,1 94,6
Unterfranken 1,' 1181 96,7
SChwaben 1, 87,Ε 101,
lGielen 1,1 112,Ε 89,
Κassel 1, 87 Ε 95,
Ousseldorf 1, 93,1 114,
Oetmold 1, 87,Ε 102,
Rheinhessen- pfalz 1, 81 , 98,
Ischleswio- Holstein 1 81 ,~ 95
Greece
lAnat.Makedonia&Thraki 2,' 82 ~ 84,4
Kentriki Makedonia 4, 120,( 97,
Dvtiki Makedonia 3,5 100 ( 90,

hessalia 3, 97,1 86
ιAttiki 3, 97,1 114,
Kriti 3 971 98
EsDana

antabria 4, 113,~ 93,1
Pais Vasco 3,' 105,_ 119
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La Rioia 3, 100,1 115,1

Castillia-Ia Mancha 3,1 83,1 82,1

Comunidad Valenciana 4 116 95,1
France
Haute- Normandie 2,4 92, 93,

orraine 1, 84, 86,

Franche- Comte 2,4 92, 88,
Pavs de la Loire 31 119 87,1

ΡοίΙου- Charentes 2, 88,! 811

Vι.auitaine 115,4 88!

tMidi- Pvrenees 2, 103,1 88,1

Limousin 2,2 84,1 81,1
Rhone- Alpes 2,1 111,1 101,1
!AuverQne 2,4 92, 82,
Provence- Alpes- Cote dΆΖur 2,ε 107, 92,
reland
Southem and Eastem 9, 103, 109,

taIia
Liauria 2,1 110, 103,

Iveneto 1,1 100,< 117,9
Toscana 2, 1151 108,9

Umbria 105, 98,
Marche 2,2 115,1 99,

lazio 1,1 94, 113,

IAbruzzo 1,1 84,2 85,4
NetherIands
IGroninQen 2,1 84,1 118,

Frieslad 3, 97 83,4
νerϊssel 3,1 93, 86,

elderland 90,9 87,
Noord- Holland 3,' 106,1 115,2

UΊd- Holland 3, 100,1 103,
Noord- Brabant 3,6 1091 98,
Limburα 2, 81,1 87,
!Αustήa

Steiermark 2, 112, 83,1

IOberosterreich 2, 112,' 93
ΤίΓΟI 2, 112, 101,
orarlberα 2, 108, 104,

PortuaaI
entro 3, 97,1 81,1

Finland
Etela- Suomi 3,Ι 87,Ι 93,
United Kinadom
IGreater Manchester 3, 106, 90,

North Yorkshire 3,1 103, 93,

ΙWest Yorkshire 2, 83, 92,
Derbvshire &Nottinahamshire 2, 83, 89,
Leicestershire, Rutland & Northants 100,1 103,1

Herefordshire,Worcestershire & Warks 3, 110,< 96,1
Esseχ 3,2 106, 89,

Kent 100,( 94,
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