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Ωστόσο, η συγγραφή της Μελέτης γίνεται σε μια περίοδο κατά την
οποία ολοκληρώνεται ένα σημαντικά μεγάλο τμήμα του νεου εθνικού
οδικού δικτύου, ενώ, από την άλλη πλευρά, σε γενικότερο επίπεδο, η
εθνική οικονομία δεν έχει εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στα νοικοκυριά στην αντιμετώπιση των
αναγκαίων δαπανών τους, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται και το
κόστος χρήσης του αυτοκινήτου. Παράλληλα, ο κλάδος των οδικών
μεταφορών αντιμετωπίζει ανάλογες δυσκολίες.

Συνοπτική περίληψη της Μελέτης (Abstract)
Στην τρέχουσα χρονική περίοδο επιτελείται μία σημαντική πρόοδος στο
συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας, ιδιαίτερα στο οδικό, με την κατασκευή
και ολοκλήρωση νέων σύγχρονων αυτοκινητόδρομων. Η
συντελούμενη θετική μεταβολή δεν αφορά μόνο την επέκταση του
οδικού δικτύου κατά πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα, αλλά έχει το
πρόσθετο πλεονέκτημα της ριζικής αλλαγής στα ζητήματα της οδικής
ασφάλειας και της ορθολογικής διαχείρισης της κυκλοφορίας. Στην
κατεύθυνση αυτή κινείται άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση που
προωθεί με διάφορα μέτρα και στοχευμένες πολιτικές τη συνδεσιμότητα
των οδικών δικτύων της ΕΕ, την πολυτροπικότητα των μεταφορών και
την εφαρμογή νέων τεχνολογικών συστημάτων (ITS) τα οποία
προάγουν την οδική ασφάλεια και παρέχουν νέες υπηρεσίες στους
οδηγούς χρήστες.

Για το λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι
εξελίξεις στον κλάδο των μεταφορών και της κίνησης των ΙΧ οχημάτων
και δίνεται έμφαση στην ερμηνεία των παραγόντων, οι οποίοι
επέδρασαν στους κυκλοφοριακούς φόρτους στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι πανελλαδικά επήλθε συρρίκνωση
του κλάδου και αρνητικός αναπτυξιακός αντίκτυπος από αυτή την
εξέλιξη για την εθνική οικονομία. Τα βασικά ευρήματα της μελέτης σε
αυτό τον τομέα επικεντρώνονται στο γεγονός ότι ο σημαντικότερος
παράγοντας που επιδρά στην κινητικότητα είναι καταρχήν το εισόδημα
και κατά δεύτερο λόγο οι τιμές των καυσίμων. Συνακόλουθα,
οποιαδήποτε αναμενόμενη βελτίωση στους κυκλοφοριακούς
φόρτους σε σύγκριση με το σημερινό χαμηλό επίπεδό τους, εξαρτάται
και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της οικονομίας.

Βασικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση και
αξιολόγηση των κυκλοφοριακών φόρτων της Ελληνικής επικράτειας
τόσο πριν αλλά κυρίως κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η
ολοκλήρωση των νέων σύγχρονων αυτοκινητόδρομων σε όλη την
χώρα καθώς και τα χαρακτηριστικά και η οργανωτική δομή διαχείρισης
από τις παραχωρησιούχες εταιρίες, που τους διέπουν, παρέχουν τα
εχέγγυα για μια υψηλής ποιότητας, ορθολογική λειτουργία των οδικών
μεταφορών στην χώρα, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ως προς
την οδική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την
προσφορά νέων πρόσθετων υπηρεσιών στο χρήστη. Σε αυτό το
τελευταίο συμβάλλει ο σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτουν οι Εταιρίες
και η αναμενόμενη αξιοποίηση των τεχνολογιών στην τηλεματική και την
κινητή τηλεφωνία. Όλα αυτά αποτελούν, άλλωστε, κοινά
χαρακτηριστικά όλων των σύγχρονων αυτοκινητόδρομων που είτε
λειτουργούν είτε ολοκληρώνονται σε αυτή τη φάση. Από την άποψη
αυτή, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, στην οποία το οδικό δίκτυο
της επεκτείνεται και αναβαθμίζεται σημαντικά, πλησιάζοντας ακόμη
περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας.
1
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EXECUTIVE SUMMARY)

Είναι γνωστό, ότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η χώρα μας
υστερούσε σημαντικά σε επίπεδο οδικών υποδομών, τόσο σε
όρους ποιότητας του οδικού δικτύου, όσο και σε όρους σωστής
οργάνωσης και διαχείρισης των υπαρχόντων αυτοκινητόδρομων.
Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης ήταν σημαντικές, τόσο σε
κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο για τη χώρα, καθώς,
εκτός από την μειωμένη αποδοτικότητα των παλαιών
αυτοκινητόδρομων, ο αριθμός των ατυχημάτων, ιδιαίτερα των
θανατηφόρων, που πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο, ήταν
ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με πολύ
μεγάλη χρονική καθυστέρηση, μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα,
άρχισε η διαδικασία κατασκευής νέων οδικών αξόνων και η
προώθηση
ενός
εθνικού
σχεδίου
συμπλήρωσης
και
ολοκλήρωσης ενός βασικού πλέγματος μεγάλων συγκοινωνιακών
έργων (αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες, σιδηρόδρομοι) με σύγχρονες
προδιαγραφές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, προωθεί με
συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός
ενιαίου Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, με έμφαση στα θέματα
της οδικής ασφάλειας, της πολυτροπικότητας στις μεταφορές και
τη συνδεσιμότητα των δικτύων μεταξύ των χωρών. Επιπρόσθετα, ο
ρόλος των ευφυών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών στον
τομέα των μεταφορών αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός,
καθόσον αναμένεται ότι αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στην
έγκαιρη αποτροπή και να αντιμετώπιση των ατυχημάτων, αλλά και
επειδή επιπλέον προσφέρουν άνεση στον οδηγό-χρήστη στη
διάρκεια της οδήγησης.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια περίπου άρχισε να εκσυγχρονίζεται
ο τομέας των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα με την κατασκευή
μεγάλων συγκοινωνιακών έργων, όπως η Εγνατία Οδός, η
Μορέας (Κορίνθος – Τρίπολη – Καλαμάτα), η Γέφυρα Ρίου –
Αντίρριου, τμήματα της ΠΑΘΕ, η Αττική Οδός κλπ. Παράλληλα
3

προχωρούν και βρίσκονται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της
κατασκευής τους η Ολυμπία Οδός και η Ιόνια Οδός. Οι εξελίξεις
αυτές αναβαθμίζουν το οδικό δίκτυο της χώρας, τόσο λόγω της
επέκτασης των αυτοκινητόδρομων κατά πολλές εκατοντάδες
χιλιόμετρα, όσο και γιατί εισάγονται έτσι τα διεθνή και Ευρωπαϊκά
στάνταρ ποιότητας, σε επίπεδο υποδομών, καθώς και διαχείρισης
της λειτουργίας αυτών των έργων.

χαρακτηριστικό
προσεγγίσεων.

της

χρησιμοποίησης

νέων

μεθόδων

και

Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα, αλλά και την εμπειρία της
επιστημονικής ομάδας του ΠΟΑΔΕΠ από τις προηγούμενες
εργασίες της, επαναπροσεγγίστηκε, στην παρούσα μελέτη, η
μεθοδολογία με γνώμονα την εξαγωγή ασφαλέστερων και
πληρέστερων συμπερασμάτων σχετικά με τις επιδράσεις των νέων
συγκοινωνιακών έργων, καθώς επίσης χρησιμοποιήθηκαν, όπως
εξηγείται στην συνέχεια, και νέα εργαλεία τα οποία προέκυψαν.

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ανασκόπηση και αξιολόγηση
των κυκλοφοριακών φόρτων της Ελληνικής επικράτειας καθώς
επίσης επιχειρείται να διερευνηθούν οι παράγοντες που
επέδρασσαν στην κινητικότητα των αυτοκινητόδρομων κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης (2008-2016).

Επιγραμματικά, εφαρμόστηκαν οι παρακάτω συμπληρωματικές
μέθοδοι:

Στο παρελθόν, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες στην
Ελλάδα για τις επιδράσεις νέων μεγάλων έργων οδικών υποδομών
(Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, Ιόνια Οδός, Αττική Οδός κλπ.) από
διάφορες επιστημονικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και από την
επιστημονική ομάδα εκπόνησης της παρούσας μελέτης
(Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΟΑΔΕΠ).

•
Η περιγραφική και οικονομετρική ανάλυση των
παραγόντων που επίδρασαν στη διαμόρφωση της κυκλοφορίας
στο οδικό δίκτυο της χώρας κατά την περίοδο της οικονομικής
κρίσης (Κεφάλαιο 3),

Κοινό προβληματισμό παρόμοιων μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο,
καθώς και οργανισμών που διαμορφώνουν πολιτικές και
χρηματοδοτούν μεγάλα συγκοινωνιακά έργα (UN, OECD, EE, κλπ),
αποτελεί εδώ και δεκαετίες η μεθοδολογία εντοπισμού αυτών των
επιδράσεων. Τόσο οι μελετητές, όσο και οι αρχές λήψης
επενδυτικών αποφάσεων και χρηματοδότησης τέτοιων έργων,
περιορίζονταν στις κλασσικές προσεγγίσεις των μελετών τύπου
cost – benefit, καλύπτοντας βασικά τις ανάγκες τεκμηρίωσης της
σκοπιμότητας των έργων, ενώ υπήρχε μεγάλο κενό στον εκ των
υστέρων (ex – post) έλεγχο της επίτευξης των στόχων που είχαν
τεθεί. Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική βιβλιογραφία έχει στρέψει,
πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν, το ενδιαφέρον της σε
απολογιστικές μελέτες αυτών των έργων, δηλαδή κατά τη
λειτουργία τους και, το σημαντικότερο, με το πρόσθετο

Η παρούσα μελέτη, χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Πιο αναλυτικά το
περιεχόμενο των κεφαλαίων της μελέτης έχει ως εξής:

•
Η κλαδική ανάλυση (με την μέθοδο εισροών – εκροών) για
τον εντοπισμό των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των
διοικητικών περιφερειών από τις οποίες διέρχεται (ή επηρεάζει) η
Ολυμπία Οδός, με τον εντοπισμό δυναμικών κλάδων και
δυναμικών επαγγελμάτων της τοπικής οικονομίας (κεφάλαιο 5), και

Το παρόν Πρώτο Κεφάλαιο όπου γίνεται μια εκτενής αναφορά στα
όσα ακολουθούν στα επόμενα κεφάλαια.
Το Δεύτερο Κεφάλαιο, αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή πολιτική και
στρατηγική για τα οδικά δίκτυα. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται εκτενής
αναφορά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα
στους άξονες πάνω στους οποίους κινείται η πολιτική αυτή. Για την
ΕΕ η ανάπτυξη των μεταφορών αποτελεί σημαντικό πυλώνα
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ανάπτυξης και ευημερίας και για το λόγο αυτό παρακολουθεί
στενά όλες τις εξελίξεις σε όλα τα κράτη μέλη και προσπαθεί να
εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του
τομέα αυτού. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να ακολουθούνται από
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και για αυτό το λόγο γίνεται εκτενής
αναφορά στις πολιτικές και τους στόχους που είναι αυτή την
χρονική περίοδο σε εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι από
τους βασικούς άξονες των πολιτικών αυτών είναι η ανάπτυξη της
ασφάλειας των οδικών μεταφορών μέσω της συντήρησης και της
δημιουργίας σύγχρονων οδικών δικτύων, τα οποία θα πληρούν
όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Επίσης, η εξέλιξη των
ευφυών συστημάτων με εφαρμογή στις μεταφορές, καθώς και η
εξάπλωση τους, αποτελεί ένα πρόσθετο μέλημα της ΕΕ. Ειδικά η
βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των χρηστών των οδικών
υποδομών αποτελούν το βασικό πεδίο πάνω στο οποίο κινείται η
ανάπτυξη αυτών των ευφυών συστημάτων. Τέλος, άλλος ένα
βασικός άξονας της πολιτικής της ΕΕ για τις μεταφορές είναι η
μείωση των ρύπων οι οποίοι εκπέμπονται λόγω των οδικών
μεταφορών. Ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια, η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια
φιλική στάση προς το περιβάλλον, καθώς εφαρμόζει πολιτικές οι
οποίες έχουν ως μακροπρόθεσμο στόχο την πλήρη εξάλειψη
αυτών των ρύπων στην Ελλάδα.

έργων
παρατάθηκε,
καθώς
δημιουργήθηκαν
σοβαρά
προβλήματα με τη χρηματοδότηση τους. Όλα τα παραπάνω, είχαν
σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση των μεταφορών στην Ελληνική
επικράτεια με γενικότερο αρνητικό αναπτυξιακό αντίκτυπο στην
Ελληνική οικονομία.
Πιο αναλυτικά, στη συνέχεια αναφέρονται οι μεταβολές των
βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας (ΑΕΠ, Εμπορικό
Ισοζύγιο, ανεργία). Συγκεκριμένα, στην περίοδο της οικονομικής
κρίσης (2009 – 2015) η χώρα απώλεσε το 25,5% περίπου του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της με μέση ετήσια μείωση 5,7%
περίπου. Ειδικότερα, οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και
Πελοποννήσου σημείωσαν, την ίδια περίοδο, μέση ετήσια μείωση
του ΑΕΠ τους ίση με 6,1% και 4,8% αντίστοιχα, ενώ παρόμοια
πορεία ακολούθησαν και οι υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες
αναφοράς του ΠΟΑΔΕΠ (πλην της Περιφέρειας Αττικής).
Η μείωση του βιοτικού επιπέδου της χώρας το διάστημα 2008 - 2013,
με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έφτασε το 25% το διάστημα 20082013, ενώ των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Αττικής το 25,4%, 21,6% και 23,9% αντίστοιχα. Στο διαθέσιμο
εισόδημα για την περίοδο 2008-2014, σημειώθηκε μείωση ίση με
32,1%, ενώ στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και
Πελοποννήσου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 34,2%, 39,1% και
31,9%.

Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην οικονομική κρίση και τις
επιδράσεις της στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Συγκεκριμένα,
παρουσιάζεται συνοπτικά η παγκόσμια και η Ελληνική οικονομική
κρίση, καθώς και οι επιπτώσεις της στην εξέλιξη του κλάδου των
μεταφορών. Είναι ευρύτερα γνωστό πως η οικονομική κρίση είχε
σημαντική επίδραση στον κλάδο των μεταφορών. Το γεγονός ότι
η περίοδος της κρίσης αυτής συνέπεσε χρονικά με την κατασκευή
στην Ελλάδα νέων σημαντικών οδικών αξόνων και την
ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους του εθνικού οδικού δικτύου της
χώρας, είχε ως αποτέλεσμα αλυσιδωτές αντιδράσεις στον τομέα
των οδικών μεταφορών. Έτσι, λόγω της δυσμενούς αυτής
συγκυρίας, σε πολλές περιπτώσεις o χρόνος ολοκλήρωσης των

Στην συνέχεια, αναφορικά με την τομεακή σύνθεση ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ), τόσο σε εθνικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο ο κυρίαρχος κλάδος της οικονομίας είναι ο
τριτογενής τομέας και μάλιστα με αυξανόμενο ποσοστό.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο χώρας, η συμμετοχή του τριτογενούς
τομέα από 72,9% το 2000 έφτασε το 79,1% το 2008 και το 2013 το
79,9%. Η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα μειώθηκε από το 6,1%
το 2000 στο 3,2% το 2008, ενώ το 2013 αυξήθηκε φτάνοντας το
3,7%. Η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα σημείωσε συνεχώς
μειούμενη τάση με το ποσοστό από το 21% το 2000 να πέφτει στο
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17,7% το 2008 και στο 16,4% το 2013. Ίδια ήταν και η πορεία στις
Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με τον τριτογενή
τομέα να κυριαρχεί και να αυξάνει τα ποσοστά συμμετοχής του
διαχρονικά.

μεγαλύτερο μέρος (άνω του 95%) των κυκλοφοριακών φόρτων
πάνω στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κλάδου των εμπορευματικών
μεταφορών στην Ελλάδα εξετάζεται με βάση τα εξής τρία μεγέθη:

Το επίπεδο των εισαγωγών στην χώρα μειώθηκε, την περίοδο της
κρίσης, κατά 6,7% ενώ το επίπεδο των εξαγωγών την ίδια περίοδο
σημείωσε αύξηση 3,2%. Έτσι, το έλλειμμα του ισοζυγίου της χώρας
διαμορφώθηκε το 2015 στα 17.155,20 εκατ. €. Στην Περιφέρεια
Αττικής οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,9% ενώ οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 2,9% . Το εμπορικό ισοζύγιο αυτής της
περιφέρειας το 2015 διαμορφώθηκε στα -16.816,65 εκατ. €. Στις
Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, οι εισαγωγές
μεταβλήθηκαν κατά -16,7% και 3,8% αντίστοιχα. Οι εξαγωγές των
δύο περιφερειών σημείωσαν αύξηση 3% και 8,9% αντίστοιχα, ενώ
το εμπορικό τους ισοζύγιο διαμορφώθηκε το 2015 στα 64,11 και 684,42 εκατ. € αντίστοιχα.

• Το Δείκτη χερσαίων μεταφορών βάσει κύκλου εργασιών (ΔΧΜ)
• Τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τονοχιλιόμετρα, και
• Τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε χιλιάδες τόνους
Επίσης, εξετάζονται και άλλοι παράγοντες που επιδρούν στις
οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπως τα διαθρωτικά
προβλήματα που αντιμετώπιζε επί δεκαετίες ο κλάδος, καθώς και οι
ριζικές μεταβολές που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2010, στο πλαίσιο
της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του κλάδου και εναρμόνισης
της λειτουργίας του, με βάση τα ισχύοντα στην ΕΕ.
Αναλυτικότερα, ο δείκτης του κύκλου εργασιών χερσαίων
μεταφορών σημείωσε συνολική πτώση 54,0%, έναντι αύξησης
στην περίοδο 2005-2008 ίσης με 53,9%. Οι οδικές εμπορευματικές
μεταφορές σε χιλιάδες τόνους παρουσιάζουν και αυτές μείωση την
περίοδο 2008 – 2015 της τάξης του 33,2%, έναντι αύξησης 41,6%
που σημείωσαν την περίοδο 2004 – 2008. Οι οδικές εμπορευματικές
μεταφορές σε τονοχιλιόμετρα σημείωσαν την περίοδο 2008-2015
πτώση κατά 31,5%, ενώ και πριν από την κρίση, και συγκεκριμένα,
από το 2004 έως το 2008 είχαν παρουσιάσει μείωση της τάξης του
21,5%.

Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα, έφτασε το 2015 στο 24,9%, με την
ανεργία στους νέους (15 – 29 ετών) να φτάνει το 41,3% και τη
μακροχρόνια ανεργία το 73,1%. Στην Περιφέρεια Αττικής, η ανεργία
έφτασε την ίδια χρονιά το 25,2% ενώ η νεανική και η μακροχρόνια
ανεργία άγγιξαν το 38,3% και 76,7% αντίστοιχα. Στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, η συνολική ανεργία ξεπέρασε το 28%, η νεανική
ανεργία το 47% και η μακροχρόνια το 76%. Στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου η συνολική ανεργία προσέγγισε το 22,3%, η
ανεργία στους νέους το 44,7%, ενώ η μακροχρόνια ανεργία το 77%.

Στην παραπάνω μείωση συντέλεσε τόσο η πτώση της
καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 23%, όσο και η
αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης νομικών και φυσικών
προσώπων, αλλά και η αύξηση του κόστους συντήρησης και
λειτουργίας του στόλου των οχημάτων. Επίσης, παράγοντες οι
οποίοι συντέλεσαν στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης είναι
η ένταση του ανταγωνισμού του κλάδου των φορτηγών, η
αντίστοιχη πτώση των τιμών όσο και η όξυνση των διαρθρωτικών
προβλημάτων σε αυτή την περίοδο.

Το Τέταρτο Κεφάλαιο διερευνά την εξέλιξη της κινητικότητας στους
οδικούς άξονες της χώρας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
και των παραγόντων επηρεασμού της. Εξετάζονται οι παράγοντες
οι οποίοι επηρεάζουν τον τομέα των χερσαίων οδικών μεταφορών
και των μετακινήσεων των κατοίκων στο σύνολο του οδικού
δικτύου της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στις υπεραστικές
εμπορευματικές μεταφορές και τις μετακινήσεις των κατοίκων με ΙΧ
αυτοκίνητα, που αθροιστικά συναποτελούν το συντριπτικά
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Αναφορικά με την κινητικότητα των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
(ΙΧ) στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, διαπιστώνεται η κάθετη
πτώση της κινητικότητας τους, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση
της χρήσης τους στην καθημερινότητα των πολιτών και τον
περιορισμό της στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Στα
παραπάνω συντέλεσε η μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (26%), η
ανάλογη πτώση του διαθεσίμου εισοδήματος, η μείωση των
αμοιβών εργασίας, η καλπάζουσα ανεργία, η φτωχοποίηση ενός
σημαντικού τμήματος του πληθυσμού, καθώς και η άνοδος της
τιμής των καυσίμων στην πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης
(2010 μέχρι το 2013).

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2009 – 2013, οι τιμές των καυσίμων
διπλασιάστηκαν, ενώ το 2014 και το 2015 οι τιμές επέστρεψαν στα
επίπεδα του 2011. Αυτή η κατάσταση, αντικατοπτρίζεται και στην
κατανάλωση των καυσίμων. Την περίοδο 2008 – 2013 η μείωση της
συνολικής κατανάλωσης των καυσίμων ξεπέρασε το 30%, ενώ από
το 2014 έως το 2015 σημειώθηκε μικρή αύξηση και σταθεροποίηση
στην κατανάλωση καυσίμων.
Τέλος, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που
επέδρασαν στην κινητικότητα στους οδικούς άξονες της χώρας
πραγματοποιήθηκε οικονομετρική ανάλυση με την βοήθεια δύο
μοντέλων. Το ένα μοντέλο αφορά τους κυκλοφοριακούς φόρτους
του συνόλου της χώρας, ενώ το δεύτερο μοντέλο της Αττικής
Οδού. Σκοπός αυτού του διαχωρισμού είναι η διερεύνηση του κατά
πόσο η συνολική και η αστική οδική κινητικότητα επηρεάζονται από
τους ίδιους παράγοντες και σε ποια ένταση. Οι μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα είναι η κατανάλωση των
νοικοκυριών, η τιμή της βενζίνης και ο αριθμός των ΙΧ. Η μεταβλητή
της κατανάλωσης των νοικοκυριών επιλέχθηκε λόγω έλλειψης
κατάλληλων πρωτογενών δεδομένων για το διαθέσιμο εισόδημα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, φαίνεται πως η
κατανάλωση των νοικοκυριών, καθώς και το μέγεθος του στόλου
των ΙΧ, επιδρούν θετικά όσον αφορά την μεταβολή των φόρτων
κυκλοφορίας, τόσο σε επίπεδο συνόλου της χώρας, όσο και σε
επίπεδο αστικών οδικών μετακινήσεων. Αντίθετα, η τιμή της
βενζίνης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων
παλινδρομήσεων, έχει αρνητική, αλλά αρκετά ασθενή, επίδραση
στους κυκλοφοριακούς φόρτους της χώρας, ενώ δεν φαίνεται να
έχει επίδραση σε επίπεδο αστικών μετακινήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το στόλο και τις νέες κυκλοφορίες
των οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως (ΙΧ), παρατηρείται ότι ενώ την
περίοδο πριν από την οικονομική κρίση (2000 – 2008), σημειώθηκε
αύξηση του στόλου κατά 54%, στην περίοδο της κρίσης (2008 –
2015) η αύξηση ήταν μόλις 5%. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι οι
ταξινομήσεις νέων οχημάτων μειώνονταν συνεχώς μέχρι το 2013
και περιορίστηκαν στο 25% περίπου του αρχικού όγκου. Στην
περίοδο 2013-2015 σημειώνουν μικρή ανάκαμψη.
Τα φορολογικά μέτρα για τα ΙΧ αυτοκίνητα στην περίοδο της κρίσης
είχαν σαν αποτέλεσμα την αθρόα κατάθεση πινακίδων
κυκλοφορίας στις ΔΟΥ. Έτσι την περίοδο 2009 – 2015 κατατέθηκαν
στις ΔΟΥ περίπου 1.200.000 πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων
με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί αντίστοιχος αριθμός
οχημάτων. Αν συνυπολογιστεί αυτή η εξέλιξη, ο πραγματικός
στόλος των ΙΧ οχημάτων σε κυκλοφορία μειώθηκε στην περίοδο
της κρίσης κατά 25% περίπου.
Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε και αυτός αρνητικά,
και μάλιστα κατά τρόπο καταλυτικό στην εξέλιξη των χερσαίων
μετακινήσεων, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια αυτής της περιόδου,
είναι οι τιμές των καυσίμων. Είναι προφανές, ότι αυτός ο
παράγοντας συνέβαλε, μαζί με άλλους παράγοντες, στην πτώση
της κινητικότητας των ΙΧ αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο διεξήχθη κλαδική ανάλυση των διοικητικών
Περιφερειών ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ και
ΑΤΤΙΚΗΣ με σκοπό την ορθότερη και πληρέστερη αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις υπόλοιπες υπό-μελέτες
που συνθέτουν την παρούσα μελέτη. Για αυτό το σκοπό,
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης εισροών-εκροών. Η
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ανάλυση εισροών-εκροών διερευνά τις διακλαδικές σχέσεις
(αλληλεξαρτήσεις) των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας μιας
οικονομίας, και ποσοτικοποιεί τις αμοιβαίες παραγωγικές σχέσεις
ενός οικονομικού συστήματος. Η επιλογή της ανάλυσης εισροώνεκροών για τη μελέτη μιας περιφερειακής οικονομίας στηρίζεται
στην ιδιαίτερη σημασία των διακλαδικών συναλλαγών, τη
σημασία, δηλαδή, της πολλαπλασιαστικής δυναμικής την οποία
μπορούν να δημιουργήσουν οι διασυνδέσεις μεταξύ των
διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, από τα
αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής προέκυψαν οι διακλαδικές
σχέσεις για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας,
Ηπείρου και Αττικής. Από τα αποτελέσματα αυτής της κλαδικής
ανάλυσης προέκυψε ότι η διάρθρωση των κλάδων στις
περιφέρειες διαφέρει σημαντικά σε σχέση με αυτήν της περιφέρειας
Αττικής, ενώ αξιοσημείωτες διαφορές εντοπίζονται και μεταξύ των
ίδιων των περιφερειών (πλην Αττικής).
Η παραπάνω κλαδική ανάλυση, για λόγους διερεύνησης των
αιτιών μεταβολής των χαρακτηριστικών μιας περιφέρειας κατά τη
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου, συμπληρώνεται με την
Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής (Shift-Share Analysis). Ανάλογα με
τη φύση του εξεταζόμενου προβλήματος η ανάλυση ΣύγκλισηςΣυμμετοχής μπορεί να εφαρμοστεί για το σύνολο μιας χωρικής
ενότητας (περιφέρειας ή νομού), αλλά και για να διερευνήσει την
εξέλιξη των κλαδικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας.
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2

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
2.1

Γενικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει, σε μεγάλο βαθμό, τη
σημαντικότητα του τομέα των μεταφορών όσον αφορά την
οικονομική και κοινωνική ευμάρεια των πολιτών της (ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ
2011). Έτσι, διαμορφώνει και ακολουθεί πολιτικές οι οποίες θα
βοηθήσουν αυτόν τον πολύ σημαντικό κλάδο να επιβιώσει ενόψει
των νέων προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει. Κύριος στόχος
είναι οι Ευρωπαϊκές περιφέρειες να παραμείνουν ανταγωνιστικές
σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με την ΕΕ, οι αποτελεσματικές
μεταφορές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα προς αυτή την
κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις
χερσαίες μεταφορές. Υπολογίζεται πως για κάθε δυο κατοίκους
αντιστοιχεί ένα αυτοκίνητο ενώ οι οδικές εμπορευματικές
μεταφορές εκπροσωπούν πάνω από τα δυο τρίτα της συνολικής
μεταφοράς εμπορευμάτων (ΓΓΕΤ 2014). Για τους παραπάνω
λόγους η ΕΕ εστιάζει στην ανάπτυξη μεταφορών οι οποίες
πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, καθώς επίσης και έχουν ως
μέλημα τους την προστασία του περιβάλλοντος.
Συνδυάζοντας
τα
παραπάνω
με
έργα
τα
οποία
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα στην τρέχουσα χρονική περίοδο,
μπορούμε να πούμε πως πολλά έχουν γίνει και γίνονται προς την
κατεύθυνση την οποία έχει ορίσει η ΕΕ. Πολλά οδικά έργα
κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας ακολουθώντας τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά την
βελτίωση των οδικών υποδομών αλλά και την πολυτροπικότητα
των μεταφορών. Επηρεασμένο από τις πολιτικές της ΕΕ για την
περιφερειακή αειφόρο ανάπτυξη είναι και το σύστημα των αστικών
συγκοινωνιών σε όλη την Ελλάδα με τους κυριότερους τομείς
ενδιαφέροντος να είναι η αντιμετώπιση των αυξημένων
μετακινήσεων των πολιτών αλλά και η εισαγωγή και η χρήση των
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μέσων μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, από την μεριά τον οδικών
εμπορευματικών μεταφορών, παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές
δυσλειτουργίες οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο λειτουργικό
κόστος μεταφοράς και στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

μεγίστης σημασίας για την ΕΕ (Policy orientations on road safety
2011-2020). Προς αυτή την κατεύθυνση, ακολουθούνται διαφόρων
ειδών πολιτικές, όμως αυτή που θεωρείται ως η πιο ελπιδοφόρα
είναι η ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών, τα οποία
εκτός από την άνεση που θα προσφέρουν στον οδηγό-χρήστη,
αναμένεται να συμβάλουν τα μέγιστα στην αποτροπή αλλά και
στην έγκαιρη αντιμετώπιση των ατυχημάτων.

Την παρούσα χρονική περίοδο, ο κλάδος των μεταφορών εκτός
από τις ήδη υπάρχουσες προκλήσεις, έχει να αντιμετωπίσει και νέες,
οι οποίες έχουν εμφανιστεί. Ακόμη και αν μετά τα μέτρα και τις
πολιτικές που εφαρμόστηκαν μετά τη Λευκή Βίβλο Χάρτης πορείας
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών
(2001) έχουν αλλάξει πολλοί παράγοντες προς το καλύτερο, το
σύστημα μεταφορών της Ευρώπης με τα σημερινά δεδομένα δεν
είναι βιώσιμο. Έτσι, με ορίζοντα τα επόμενα 40 χρόνια η ΕΕ πρόκειται
να ακολουθήσει συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές για την
αναδιάρθρωση και βελτίωση του.

Στη συνέχεια του κειμένου γίνεται εκτενέστερη αναφορά στους οκτώ
άξονες για τους οποίους έγινε μνεία παραπάνω.

2.2

Οδικές υποδομές και δίκτυα

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι παρά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις στις μεταφορικές
υποδομές μεταξύ των ανατολικών και των δυτικών κρατών μελών
της. Οι αποκλίσεις αυτές, αποτελούν αντικείμενο επίλυσης για τα
αρμόδια Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για το σκοπό αυτό, έχει
αποφασιστεί ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός «κύριου
δικτύου» διαδρομών μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η
μεταφορά των εμπορευματικών προϊόντων αλλά και των
επιβατών. Θα δοθεί έμφαση στην εκτεταμένη χρήση προηγμένων
τεχνολογιών και υποδομών εφοδιασμού με «καθαρά» καύσιμα με
απώτερο σκοπό το δίκτυο αυτό να χαρακτηρίζεται από υψηλή
αποδοτικότητα σε συνδυασμό με χαμηλές εκπομπές ρύπων.
Στόχος όλων των παραπάνω είναι η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου από πλευράς υποδομών με εξάλειψη τυχόν αποκλίσεων
μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών-μελών και την παράλληλη
φροντίδα για τη μείωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Για
την επίτευξη των παραπάνω, έχει αποφασιστεί να δοθεί έμφαση σε
συνιστώσες του δικτύου των ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο
Μεταφορών) με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Λευκή Βίβλος, 2011). Τέτοιες συνιστώσες

Οι στρατηγικές αυτές στηρίζονται σε οκτώ βασικούς άξονες:
-τη βελτίωση των οδικών υποδομών και δικτύων,
-την ενίσχυση της πολυτροπικότητας των μεταφορών,
-τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο,
-τη μείωση των εκπομπών αερίων,
-την αύξηση της οδικής ασφάλειας,
-την ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών
(Intelligent Transport Systems- ITS),
-τη μείωση του κόστους των μεταφορών, και
-τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη/οδηγό.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οδική ασφάλεια, λόγω της
αμεσότητας του συγκεκριμένου προβλήματος, αλλά και της
σημαντικότητας που το διέπει. Έτσι, τα μέτρα που πρέπει να
ακολουθηθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι μεγάλης
προτεραιότητας, καθώς η ασφάλεια των πολιτών είναι θέμα
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αποτελούν οι ανύπαρκτες διασυνοριακές συνδέσεις μεταξύ
γειτονικών χωρών, τα ελλιπή πολυτροπικά σημεία σύνδεσης,
καθώς και σημεία συμφόρησης ζωτικής σημασίας.

Θα αυξήσει την ποιότητα των μεταφορών σε όρους
αποδοτικότητας, θα βελτιώσει τον χρόνο παράδοσης των
μεταφερόμενων προϊόντων, θα διατηρήσει το επίπεδο του κόστους
μεταφοράς υπό έλεγχο και θα οδηγήσει σε αυξημένη
περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα. Χαρακτηριστικό των στόχων,
που έχουν τεθεί, αποτελεί το ότι μέχρι το 2030 επιδιώκεται το 30%
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να στραφεί σε άλλα είδη
μεταφοράς (σιδηροδρομικές μεταφορές, πλωτές μεταφορές κλπ.)
ενώ μέχρι το 2050 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ανέρχεται στο
50%.

Φυσικά, για τη δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου απαιτούνται
σημαντικοί οικονομικοί πόροι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
εκτιμήσεις, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζήτησης για
μεταφορές απαιτούνται περισσότερα από 1.5 τρισεκατομμύρια
ευρώ για την εικοσαετία 2010-2030. Όσον αφορά την ολοκλήρωση
του δικτύου ΔΕΔ-Μ, στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω,
υπολογίζεται πως το ύψος της δαπάνης θα αγγίξει συνολικά τα 550
δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι από το παραπάνω ποσό, 215 δισεκατομμύρια ευρώ μπορούν
να διατεθούν με σκοπό την εξάλειψη σημείων τα οποία
παρουσιάζουν έντονη συμφόρηση, όπως επίσης το ότι σε αυτά τα
ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις σε οχήματα,
εξοπλισμό και υποδομές χρέωσης οι οποίες δύναται να ανέβουν
έως το ύψος του ενός τρισεκατομμυρίου. Η χρηματοδότηση των
παραπάνω επενδύσεων πραγματοποιείται και θα συνεχίσει να
πραγματοποιείται από διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης
από δημόσιες αλλά και ιδιωτικές πηγές.
2.3

2.4

Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο

Το σύστημα μεταφορών το οποίο ακολουθείται από τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες
από στασιμότητα. Το μέγεθος της εξάρτησης των μεταφορών από
το πετρέλαιο μπορεί να διακριθεί και από το γεγονός πως αν και
έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από την πρώτη μεγάλη
πετρελαϊκή κρίση, και παρότι η τεχνολογία έχει πραγματοποιήσει
σημαντικά άλματα προόδου, οι μεταφορές συνεχίζουν να
εξαρτώνται από το πετρέλαιο και τα παράγωγά του κατά 96% των
ενεργειακών τους αναγκών (Λευκή Βίβλος, 2011). Παρόλη την
προσπάθεια που γίνεται για καθαρότερες μεταφορές, η αύξηση
της ζήτησης για μεταφορές έχει διατηρήσει τα επίπεδα ρύπανσης
από την χρήση του πετρελαίου σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Επίσης,
η μεγάλη εξάρτηση στη χρήση του πετρελαίου και των παραγώγων
του έχει οδηγήσει στην μείωση των φυσικών αποθεμάτων. Ως εκ
τούτου με την πάροδο των χρόνων αυτό το είδος καυσίμου θα
καταστεί δυσεύρετο πλήττοντας την ικανότητα μετακίνησης των
πολιτών, βασικά δημοσιονομικά μεγέθη όπως ο πληθωρισμός και
το
εμπορικό
ισοζύγιο
και
γενικότερα
την
συνολική
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποθαρρυντικό

Πολυτροπικότητα των μεταφορών

Ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο, σύμφωνα με τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ισχύει για το κύριο δίκτυο
μεταφορών είναι η πολυτροπικότητα των μεταφορών (Λευκή
Βίβλος, 2011). Η πολυτροπικότητα θα επιτευχθεί από την ενοποίηση
των δικτύων διαφορετικών τρόπων μεταφοράς (οδικοί άξονες,
αερολιμένες, λιμάνια κλπ.), παρέχοντας έτσι τόσο στους πολίτες
όσο και γενικότερα στις υπηρεσίες μεταφορών ποικιλία στο είδος
του μεταφορικού μέσου.
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αποτελεί το γεγονός πως αν δεν αλλάξει η σημερινή κατάσταση,
σε ορίζοντα 40 χρόνων, η ενεργειακή εξάρτηση από αυτό το είδος
ενέργειας θα μειωθεί μόνο έως το 90%, με την χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας να φτάνει το 10%, επίπεδο που είχε τεθεί ως
στόχος επίτευξης για το 2020 (Λευκή Βίβλος, 2011).

αερίων, καθώς σύμφωνα με μελέτες το ένα τέταρτο των
Ευρωπαϊκών εκπομπών ρύπων προέρχονται από αυτόν, καθώς
επίσης αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ατμοσφαιρικής
ρύπανσης των αστικών κέντρων. Εντός του κλάδου, οι οδικές
μεταφορές αποτελούν μακράν τον υποκλάδο με τις μεγαλύτερες
εκπομπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, καθώς σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία αποτελούν
το 70% του συνόλου των εκπομπών όλου του κλάδου των
μεταφορών (The AOPII Cost-effectiveness Study Part III: The
Transport Base Case, 1999).

Ως αποτέλεσμα όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς της
στόχους την παύση της εξάρτησης των μεταφορών από το
πετρέλαιο. Επιπροσθέτως, αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να
επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών και
η κινητικότητα. Αντιθέτως, η απεξάρτηση αυτή θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί
με
τέτοιο
τρόπο
ώστε
η
χρήση
αποτελεσματικότερων ενεργειακών πόρων να υποστηρίζει την
πρόοδο της Ευρωπαϊκής οικονομίας, να στηρίζει την
ανταγωνιστικότητα και να μην εμποδίζει την παροχή υπηρεσιών
κινητικότητας υψηλού επιπέδου για τους πολίτες. Η επίτευξη των
στόχων αυτών απαιτεί την αύξηση της χρήσης καθαρών πηγών
ενέργειας και την αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών με τον
βέλτιστο τρόπο. Επίσης, υποστηρίζεται πως καθώς η «χωρίς
πετρέλαιο ανάπτυξη» δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα υιοθέτησης
μίας και μόνο τεχνολογικής λύσης θα πρέπει να υπάρξει ένας
συνδυασμός νέων τεχνολογιών, υποδομών, νέων αντιλήψεων και
συμπεριφοράς όσον αφορά την κινητικότητα ώστε να επέλθει το
επιθυμητό αποτέλεσμα.
2.5

Συγκεκριμένα, η χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων είναι υπεύθυνη
για το 12% του συνόλου των Ευρωπαϊκών εκπομπών CO2. Παρ΄
όλη την ανάπτυξη των τελευταίων ετών, τόσο σε επίπεδο
τεχνολογίας αυτοκινήτων, όσο και στην επίδοση των καυσίμων, το
πρόβλημα δεν ελαττώνεται καθώς το μέγεθος και ο αριθμός των
αυτοκίνητων αυξάνεται. Έτσι, ενώ οι συνολικές εκπομπές ρύπων σε
όλη την Ευρώπη έχουν μειωθεί, οι εκπομπές του κλάδου των
μεταφορών έχουν αυξηθεί κατά 26% (Results of the review of the
Community Strategy to reduce CO2 emissions from passenger
cars and light-commercial vehicles, 2007).
Η ΕΕ πρωτοστατεί στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για την
αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου έχει
θέσει πολιτικές - στόχους με τις οποίες προβλέπονται μειώσεις των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έχει αποφασιστεί η μη
αναστρέψιμη μετάβαση σε μεταφορές χαμηλής εκπομπής ρύπων
με βασικό στόχο οι εκπομπές μέχρι το 2020 να είναι μικρότερες κατά
30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (Results of the review of the
Community Strategy to reduce CO2 emissions from passenger
cars and light-commercial vehicles, 2007). Επίσης, επιδιώκεται οι
εκπομπές αερίων στο μέσο του αιώνα που διανύουμε να είναι το

Εκπομπές αερίων (Emissions)

Μεγάλο ενδιαφέρον για την διεθνή κοινότητα συγκεντρώνει το θέμα
της εκπομπής αερίων και οι αρνητικές συνέπειες που έχει στο
περιβάλλον και την ανθρωπότητα γενικότερα. Ο τομέας των
μεταφορών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπής
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στρατηγικές οι οποίες στοχεύουν στην μείωση των θανάτων από
τροχαία ατυχήματα κατά 50% μέχρι το 2020. (policy orientations on
road safety 2011-2020). Αυτές οι στρατηγικές παρουσιάζονται
αναλυτικότερα στη συνέχεια της παρούσας ενότητας.

λιγότερο 60% χαμηλότερες από τα επίπεδα του 1990 και σταδιακά
να επιτευχθούν μηδενικά επίπεδα εκπομπών. Οι πολιτικές αυτές θα
ωφελήσουν τους πολίτες της ΕΕ καθώς μέσω αυτών θα υπάρξει
βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μείωση των επιπέδων της
ηχορύπανσης, μείωση της συμφόρησης των οδικών δικτύων
καθώς και αύξηση της ασφάλειας .

2.6.1

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η πολιτική της
ΕΕ είναι τρείς. Ο πρώτος αφορά τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του συστήματος των μεταφορών. Η
εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, η «έξυπνη» τιμολόγηση και η
γενικότερη ενθάρρυνση της υιοθέτησης μέσων μεταφοράς
χαμηλών εκπομπών αποτελούν μόνο μερικά από τα μέτρα που
εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν μελλοντικά. Ο δεύτερος, αφορά
την όσο το δυνατόν αμεσότερη ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας,
χαμηλών εκπομπών, για τα μέσα μεταφοράς. Τέτοιες πηγές μπορεί
να είναι τα βιοκαύσιμα, ο ηλεκτρισμός και η υπερπήδηση εμποδίων
που αποτρέπουν την χρήση αυτού του είδους ενέργειας, το
υδρογόνο και ανανεώσιμα συνθετικά καύσιμα. Ο τρίτος, αφορά
τα οχήματα του μέλλοντος τα οποία επιδιώκεται να είναι μηδενικής
κατανάλωσης, επισημαίνοντας μάλιστα και τη σπουδαιότητα της
επιτάχυνσης της μετάβασης σε τέτοιου είδους οχήματα.
2.6

Βελτίωση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευση των
νέων οδηγών

Τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εκπαίδευση των χρηστών
των οδικών δικτύων αποτελούν δυο από τις βασικότερες
προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Προς
αυτή τη κατεύθυνση, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ σημαντικοί νόμοι των
οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται τα προσεχή χρόνια. Παρ΄
όλα αυτά, ειδικοί σύμβουλοι της ΕΕ σε θέματα οδικής ασφάλειας
έχουν κάνει σαφή την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της
εκπαίδευσης των χρηστών διευρύνοντας την εκπαιδευτική
προσέγγιση σε ένα δια βίου «εκπαιδευτικό συνεχές», λαμβάνοντας
όμως αυστηρά υπόψη και το κόστος που θα επωμιστούν οι
πολίτες. Έτσι, προτείνονται τρία στάδια εκπαίδευσης για τους
μελλοντικούς οδηγούς. Στο πρώτο στάδιο είναι η θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση από εξειδικευμένους επαγγελματίες, πριν από
την εξέταση για απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Το δεύτερο
στάδιο είναι η εξέταση για την απόκτηση διπλώματος κατά την
οποία ο υποψήφιος οδηγός θα εξετάζεται από ειδικούς για το κατά
πόσο έχει αποκτήσει όλες εκείνες τις γνώσεις οι οποίες απαιτούνται
για την τήρηση τόσο της προσωπικής του ασφάλειας όσο και της
ασφάλειας των υπόλοιπων χρηστών των οδικών δικτύων. Τέλος,
προτείνεται η συνεχής εκπαίδευση του νέου μη επαγγελματία
οδηγού δια βίου, καθώς λόγο της αύξησης των υπερήλικων
πολιτών στην επικράτεια της ΕΕ η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα πιο
επιτακτική.

Οδική ασφάλεια

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαικής Ένωσης στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Παρά τις
προηγούμενες, επιτυχημένες, πολιτικές που εφαρμωστηκαν, οι
οδικοί άξονες της ΕΕ απέχουν αρκετά από το να θεωρηθούν
απολύτως ασφαλείς. Χαρακτηριστικά το 2009 σημειώθηκαν 35.000
τροχαία ατυχήματα και πάνω από 1,7 εκατομύρια πολίτες
τραυματίστηκαν. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν χαραχθεί
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2.6.2

Αύξηση της επιβολής των οδικών κανόνων

56% και 44% αντίστοιχα. Έτσι, άμεσος στόχος της ΕΕ είναι η
σταδιακή βελτίωση των δικτύων αυτών με την παροχή
χρηματοδοτήσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Η γενικότερη επιβολή των κανόνων οδικής ασφάλειας, αποτελεί
σύμφωνα με την ΕΕ παράγοντα κλειδί για τη μείωση των οδηγικών
ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Για το λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει
από το 2008 εντατικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή .
Παρ΄ όλα αυτά θεωρείται αναγκαία η συνέχιση της προσπάθειας
για επιβολή των οδικών κανόνων, καθώς δεν έχει επέλθει ακόμα το
επιθυμητό επίπεδο τήρησης των κανόνων αυτών. Έτσι, ο στόχος
αυτός, κατέχει σημαντική θέση στην καινούρια πολιτική
στρατηγικής για την οδική ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ. Οι βασικοί
άξονες της πολιτικής αυτής είναι οι εξής:

2.6.4

Όσον αφορά τον τομέα των οχημάτων, είναι κοινώς παραδεκτό
πως ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ασφάλεια τους
κυρίως με την εξάπλωση της εφαρμογής της παθητικής
ασφάλειας στα περισσότερα σύγχρονα οχήματα. Δεν έχει δοθεί
όμως η ίδια βαρύτητα σε όλους τους τύπους των οχημάτων. Τα
δίκυκλα υστερούν σημαντικά σε αυτόν τον τομέα και σύμφωνα με
την πολιτική της ΕΕ αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί επίλυση.
Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καθιέρωση κοινών
προτύπων επιθεώρησης των οχημάτων σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η ομοιομορφία αυτών των ελέγχων σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα, επιδιώκεται μελλοντικά η
δημιουργία Ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην
οποία θα συγκεντρώνονται τα παραπάνω στοιχεία.
Τέλος,
προβλέπεται η εκ των προτέρων έρευνα των αρνητικών
επιπτώσεων που τυχόν θα υπάρξουν στο μέλλον από την
εξάπλωση οχημάτων νέας τεχνολογίας, ούτως ώστε να ληφθούν
από νωρίς όλα τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης τόσο σε επίπεδο
υποδομών όσο και για την προφύλαξη των χρηστών των οδικών
δικτύων.

 Η διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την
οδική ασφάλεια.
 Καμπάνιες για την διάδοση της επιβολής των κανόνων
οδικής ασφάλειας.
 Ανάπτυξη και χρήση ευφυών συστημάτων τεχνολογίας που
ως στόχο θα έχουν την επιβολή των κανόνων οδικής
ασφάλειας.
 Θέσπιση εθνικών στόχων επιβολής των κανόνων οδικής
ασφάλειας.
2.6.3

Ασφαλέστερα οχήματα

Ασφαλέστερες οδικές υποδομές

Μια από τις σημαντικότερες βάσεις της οδικής ασφάλειας είναι οι
ασφαλείς οδικές υποδομές. Αποδεδειγμένα, το μεγαλύτερο
ποσοστό των θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων διενεργείται σε
αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους, όπου στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες οδικής ασφάλειας,
σε όρους υποδομών και οδικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα τα
ποσοστά θνησιμότητας σε τέτοιου είδους δίκτυα να φτάνουν σε

2.6.5

Προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών με σκοπό την
αύξηση της οδικής ασφάλειας

Μεγάλος αριθμός μελετών και ερευνών έχουν διενεργηθεί υπό την
αιγίδα της ΕΕ πάνω σε θέματα ευφυών συστημάτων τεχνολογίας
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2.6.6

(ITS), με απώτερο σκοπό την παρούσα αλλά και μελλοντική χρήση
τέτοιων συστημάτων για την μείωση των οδικών ατυχημάτων,
καθώς πιστεύεται πως η εφαρμογή τους θα είναι καθοριστική ως
προς τη βελτίωση της ασφάλειας. Παραδείγματα τέτοιου είδους
τεχνολογίας αποτελούν συστήματα ανίχνευσης ατυχημάτων,
συστήματα εποπτείας της οδικής κίνησης και συστήματα παροχής
πληροφοριών στους χρήστες των οδικών δικτύων σε πραγματικό
χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συγκροτηθεί συγκεκριμένο πλάνο (ITS
Action Plan) από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ σύμφωνα με το οποίο
προτείνονται συγκεκριμένοι τύποι ευφυών συστημάτων:





Βελτίωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διάσωσης

Ένα άλλο μείζον πρόβλημα των μεταφορών και ειδικά των οδικών,
αποτελεί το γεγονός πως ο αριθμός των τραυματιών παραμένει σε
πολύ υψηλά επίπεδα. Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί αντικείμενο
προβληματισμού και έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και
ειδικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health
Organization). Για το λόγο αυτό η ΕΕ προσπαθεί να επέμβει, κυρίως
με την εφαρμογή ευφυών συστημάτων (ITS), τα οποία βοηθούν
στη μείωση του χρόνου απόκρισης των διασωστών, μειώνοντας
έτσι όσο το δυνατό περισσότερο την επικινδυνότητα που
δημιουργείται με τη μη έγκαιρη επέμβαση. Έτσι, η ΕΕ σε συνεργασία
με τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες διάσωσης έχει θέση ως
προτεραιότητα τη χάραξη παγκόσμιας πολιτικής για την
αντιμετώπιση των οδικών τραυματισμών.

Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ
οχημάτων (V2V)
Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ
οχημάτων και οδικών υποδομών (V2I)
Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ
διαφορετικών οδικών υποδομών (I2I)
Βοήθεια στη διάδοση και εφαρμογή προηγμένων
συστημάτων οδηγικής βοήθειας (Advanced Driver
Assistance Systems) όπως τα συστήματα: Lane Departure
Warning, Anti Collision Warning or Pedestrian Recognition.

2.6.7

Προστασία ευπαθών ομάδων χρηστών

Η προστασία των ευάλωτων χρηστών των οδικών δικτύων
(μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες και πεζοί) για την ΕΕ είναι κάτι
παραπάνω από επείγουσα, καθώς τα ποσοστά θνησιμότητας των
κατηγοριών αυτών είναι αρκετά υψηλά. Το 2008 το 45% των
θανατηφόρων ατυχημάτων αφορούσε πολίτη αυτής της
κατηγορίας.

Στόχος, είναι η εφαρμογή των περισσότερων από τα παραπάνω
ευφυών συστημάτων, σε ορίζοντα επταετίας βελτιώνοντας έτσι
δραστικά τόσο την εν γένει αποφυγή οδικών ατυχημάτων αλλά και
την έγκαιρη διάσωση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τις
θετικές επιδράσεις των ITS, μελετώνται εκτενώς και οι τυχόν
αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να έχουν, όπως για παράδειγμα
η απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Έτσι, θα διασφαλιστεί
πως οι ITS θα έχουν τελικά θετικό πρόσημο στην προσπάθεια της
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Έτσι, η ΕΕ για την αύξηση της προστασίας των παραπάνω
ομάδων, προτείνει την επιτήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη
τεχνικών προδιαγραφών για την προστασία των ευάλωτων
χρηστών των οδικών δικτύων. Επίσης, προτείνει την επιθεώρηση
των δίκυκλων από αρμόδιες αρχές κατά τα πρότυπα ελέγχων των
υπολοίπων οχημάτων, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων
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των οδικών αξόνων, γεγονός που οδηγεί στη μείωση των
κυκλοφοριακών συμφορήσεων, ειδικότερα στα μεγάλα αστικά
κέντρα, όπου το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι συχνότερο και
μεγαλύτερης έντασης. Επιπροσθέτως, τα νέα «έξυπνα» συστήματα
οδικής βοήθειας και ενημέρωσης καθιστούν τη χρήση των οδικών
δικτύων μια πιο άνετη εμπειρία για όλους τους χρήστες. Κάποιες
από τις εφαρμογές είναι πλέον αρκετά γνώριμες στο ευρύ κοινό,
όπως για παράδειγμα τα συστήματα πλοήγησης τα οποία
εξοπλίζουν την συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων οχημάτων
και μέσω των οποίων οι αποστάσεις που διανύονται από τους
χρήστες μειώνονται, γεγονός που οδηγεί σε ασφαλέστερα και πιο
ξεκούραστα ταξίδια. Επίσης, άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου τα οποία
συλλέγονται μέσω της χρήσης των ασύρματων τεχνολογιών από
τους οδικούς άξονες, από τα αυτοκίνητα ακόμα και τα κινητά
τηλέφωνα με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση τους και την εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων, αποσκοπώντας στην βελτίωση των
στρατηγικών για τη μείωση των συγκοινωνιακών συμφορήσεων.

υποδομών για τις ομάδες αυτές, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια
τους.
2.7

Ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent transport
Systems- ITS)

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην
εγκατάσταση, τη χρήση και την εξέλιξη ευφυών συστημάτων
κινητικότητας (ITS), για όλους τους τύπους μεταφορών (Λευκή
Βίβλος, 2011). Έτσι, όσον αφορά την εναέρια κυκλοφορία, υπάρχει
το Σύστημα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Μέλλοντος
(SESAR), για τις σιδηροδρομικές μεταφορές τo σύστημα
σιδηροδρομικής πληροφόρησης, για τις θαλάσσιες το σύστημα
θαλάσσιας Επιχείρησης (Safe Sea Net), για τις ποτάμιες οι
υπηρεσίες ποτάμιων μεταφορών (RIS) και τέλος το Σύστημα
Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport Systems ITS) και τα
συστήματα νέας γενιάς για την πολυτροπική διαχείριση της
κυκλοφορίας και την πληροφόρηση.

Είναι κοινώς παραδεκτό πως η συμβολή των ITS στην ασφάλεια
των μεταφορών μπορεί να είναι επίσης μεγάλη. Αυτό έγκειται στο
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ατυχημάτων που
συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους, ειδικά στους
μεγάλους οδικούς άξονες, όπου οι υποδομές και η συντήρησή
τους είναι ιδανικές και υπάρχουν απόλυτα ασφαλείς συνθήκες. Ως
εκ τούτου, η εφαρμογή ευφυών συστημάτων θα μειώσει αυτόν τον
παράγοντα ατυχημάτων σε μεγάλο ποσοστό ή, σε μελλοντικό
στάδιο, θα τον εξαλείψει. Χαρακτηριστικό είναι πως παρά τη μείωση
του συνολικού αριθμού των δυστυχημάτων στην Ευρωπαϊκή
επικράτεια, 40.000 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους σε τροχαίο
ατύχημα στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο,

Στις οδικές μεταφορές, εφαρμόζεται το σύστημα ευφυών
μεταφορών (ITS), ένα σύστημα το οποίο αναπτύσσεται τα τελευταία
20 χρόνια και έχει ως στόχο την αύξηση της ασφάλειας των
χρηστών των μεταφορικών υπηρεσιών και μέσων, καθώς και την
επίλυση των προβλημάτων της ρύπανσης του περιβάλλοντος και
της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επίσης, μέσα από την
υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών, μπορούν να δημιουργηθούν νέα
είδη υπηρεσιών προς τους χρήστες και τους εργαζόμενους των
μεταφορικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι εκτός των άλλων και
στην ανάπτυξη του κλάδου των μεταφορών.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την άνεση
των μεταφορών, μέσω των συστημάτων ITS είναι δυνατή η
αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης και της χωρητικότητας
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ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του 90% οφείλεται σε ανθρώπινο
λάθος 1.

παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία “eCall”, η οποία σε περίπτωση
τροχαίου ατυχήματος, μεταδίδει άμεσα δεδομένα για το σημείο του
συμβάντος στις αρμόδιες υπηρεσίες, μειώνοντας έτσι δραστικά το
χρόνο απόκρισης των υπηρεσιών αυτών συμβάλλοντας στη
μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά 5-10%, όπως επίσης
και στη μείωση της επικινδυνότητας των τραυματισμών η οποία
αυξάνεται για τον τραυματία με το πέρασμα της ώρας. Τέλος,
θεωρείται
πως
μελλοντικά,
η
εφαρμογή
τεχνολογιών
αυτοματοποιημένης οδήγησης (Connected and automated
driving technologies) θα βοηθήσουν σημαντικά σε θέματα
συμφόρησης, οδικής ασφάλειας σε θέματα ρύπανσης του
περιβάλλοντος, όπως επίσης και στην γενικότερη κοινωνικόοικονομική μεγέθυνση.

Επιπροσθέτως, ένας ακόμα πολύ βασικός εξωτερικός
παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την οδική ασφάλεια και στον
οποίο μπορούν να συμβάλουν τα ευφυή συστήματα μεταφορών
είναι η διαχείριση των καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με μελέτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι καιρικές συνθήκες έχουν μεγάλη,
αρνητική επίδραση στον αριθμό των θανάτων και των
τραυματισμών στις οδικές μεταφορές, καθώς αυξάνουν την
επικινδυνότητα και κατ’ επέκταση τον αριθμό ατυχημάτων. Έτσι, η
εφαρμογή ευφυών συστημάτων, τα οποία θα ειδοποιούν τον
οδηγό για τα καιρικά φαινόμενα που πρόκειται να συναντήσει στην
διαδρομή που ακολουθεί, θα μειώσει σε μεγάλο ποσοστό τους
αριθμούς ατυχημάτων λόγω καιρικών φαινομένων. Επίσης, οι
καιρικές συνθήκες, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις
που παίρνουν οι οδηγοί, για το πότε, και για το μεταφορικό μέσο
με το οποίο θα ταξιδέψουν. Έτσι, η έγκαιρη ενημέρωση για τα
καιρικά φαινόμενα τα οποία θα επικρατούν τις ώρες και μέρες τις
οποίες προτίθενται να ταξιδέψουν θα διευκολύνει και θα ενισχύει
την ορθότερη λήψη αποφάσεων αλλά και τον αποτελεσματικότερο
σχεδιασμό των ταξιδιών τους.

Τέλος, ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο δύναται να
συμβάλουν οι ευφυείς τεχνολογίες είναι η μείωση των εκπομπών
των ρύπων οι οποίες προέρχονται από τις μετακινήσεις και τις
μεταφορές. Την παρούσα χρονική περίοδο δεν υπάρχει μεγάλος
αριθμός ευφυών τεχνολογιών (ITS) οι οποίες να έχουν ως
αντικείμενο τους τη μείωση των ρύπων, έτσι σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Ένωση οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συμβάλουν
σε μεγαλύτερο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της συμβολής τους σε θέματα αποτελεσματικών
χρεώσεων για την χρήση των μεταφορικών υποδομών. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους τεχνολογιών είναι το
σύστημα ηλεκτρονικής συλλογής τελών (electronic fee collection
systems) με τη βοήθεια του οποίου, οι χρεώσεις προς τους χρήστες
καθίστανται δικαιότερες , λαμβάνοντας υπόψη για παράδειγμα τον
τύπο και την εκπομπή ρύπων του οχήματος του κάθε χρήστη.

Όπως και στο θέμα της αποτελεσματικότητας και της άνεσης των
μεταφορών, έτσι και σε αυτή την περίπτωση έχουν ήδη αναπτυχθεί
τεχνολογίες οι οποίες έχουν ως σκοπό να συμβάλλουν στη μείωση
των
οδικών
ατυχημάτων.
Ο
ηλεκτρονικός
Έλεγχος
σταθεροποίησης (Electronic Stability Control) αποτελεί ένα από τα
παραδείγματα αυτής της τεχνολογίας και έχει ως λειτουργία την
σταθεροποίηση του οχήματος αποτρέποντας την ολίσθηση του.
Σύμφωνα με στατιστικές εκτιμήσεις η συγκεκριμένη τεχνολογία
συμβάλει θετικά στη μείωση των τραυματισμών στις περιπτώσεις
ατυχημάτων με ποσοστό μείωσης 7-11%, ενώ συμβάλλει επίσης
στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 15-20%2. Άλλο
1

Έτσι, στηριζόμενη σε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της χρήσης των ITS αλλά
και την προετοιμασία του εδάφους για την νέα γενιά ευφυών
συστημάτων, εφαρμόζοντας τον τύπο των συνεργατικών ευφυών

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-621_en.htm?locale=en

2
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https://ec.europa.eu/transport/transportcategories/its_ro?page=5

συστημάτων (Cooperative-ITS) μέσω των οποίων θα είναι εφικτή η
ασύρματη σύνδεση μεταξύ οχημάτων με άλλα οχήματα, με τις
οδικές υποδομές και άλλου είδους χρήστες των οδικών αξόνων.

2.8

πολιτική επιβολής τελών για τη χρήση των υποδομών. Όσον
αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, προβλέπεται η επιβολή της
«οδηγίας για το αυτοκόλλητο ευρωπαϊκό σήμα τελών
κυκλοφορίας» σε μια προσπάθεια εσωτερίκευσης του εξωτερικού
κόστους που προκύπτει από τα βαρέα οχήματα.
Παρόμοια πολιτική επιβολής τελών θα ακολουθηθεί και για την
κατηγορία των επιβατηγών αυτοκινήτων. Στόχος είναι και σε αυτή
την περίπτωση, η εσωτερίκευση των εξωτερικού κόστους που
δημιουργείται από την χρήση των αυτοκινήτων (ηχορύπανση,
ρύπανση του αέρα κλπ.).

Μείωση του κόστους των μεταφορών

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, ο στόχος της ΕΕ είναι η
δημιουργία ενός άρτιου δικτύου μεταφορών το οποίο θα ενισχύει
την ανταγωνιστικότητα της, θα βοηθά την ευκολότερη μετακίνηση
εμπορευμάτων και πολιτών και όλα αυτά με αυστηρή προϋπόθεση
την βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών μεταφορών (Λευκή Βίβλος,
2011). Ένα τέτοιο δίκτυο μεταφορών όμως, εκτός από τα οφέλη
που αποφέρει, διέπεται και από κάποια επιβάρυνση. Αυτή η
επιβάρυνση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα του συνολικού
κόστους των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου τόσο του
κόστους των υποδομών που απαιτούνται, όσο και του εξωτερικού
κόστους που δημιουργείται. Ως εξωτερικό κόστος μπορούν να
θεωρηθούν φαινόμενα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η
ηχορύπανση καθώς και η κυκλοφοριακή συμφόρηση,
παράγοντες δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν άμεση επίδραση στο
δίκτυο των μεταφορών, αλλά όμως επηρεάζουν την ζωή των
πολιτών με διαφορετικό, αρνητικό τρόπο. Ως εκ τούτου, το
εξωτερικό αυτό κόστος συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του
συνολικού κόστους. Προς το παρόν, λόγω του οφέλους αλλά και
του εξωτερικού κόστους που δημιουργείται, η Ευρωπαϊκή πολιτική,
δικαιολογεί την εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση του κόστους, κάτι
που όμως προβλέπεται να αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Έτσι,
προβλέπεται η παροχή κινήτρων στους πολίτες, στους φορείς
εκμετάλλευσης αλλά και στους επενδυτές με σκοπό την ανάληψη
από μέρους τους υψηλότερου ποσοστού του κόστους απ’ ότι
σήμερα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εσωτερίκευσης του
εξωτερικού κόστους που δημιουργείται, ακολουθώντας μια

2.9

Υπηρεσίες προς τον πολίτη/οδηγό

Ένας επιπλέον τομέας των μεταφορών στον οποίο εστιάζει η
Ευρωπαϊκή πολιτική είναι οι αστικές μετακινήσεις. Οι πόλεις τείνουν
να υποφέρουν περισσότερο όσον αφορά την ατμοσφαιρική
ρύπανση, την ηχορύπανση και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Λόγω τον μικρών αποστάσεων αλλά και τον μεγάλο αριθμό
εναλλακτικών επιλογών μεταφοράς των πολιτών μέσα στην πόλη,
το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση εστιάζεται κυρίως στα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Είναι κοινώς παραδεκτό πως τα δημόσια
μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της συχνότητας των δρομολογίων
και του όγκου των μεταφορών που εκτελούν, επηρεάζουν αρνητικά
σε μεγαλύτερο ποσοστό, απ’ ότι τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τον
κοινωνικό ιστό σε όρους περιβαλλοντολογικής ρύπανσης αλλά
και συμφόρησης. Χαρακτηριστικό των όσων παρατίθενται
αποτελεί το ότι το ένα τέταρτο των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, καθώς και το 69% των τροχαίων ατυχημάτων που
συμβαίνουν στα αστικά κέντρα, προέρχονται από τις αστικές
συγκοινωνίες (Λευκή Βίβλος, 2011).
Έτσι μέσα στους στόχους της ΕΕ είναι η αντικατάσταση των
οχημάτων τα οποία κινούνται με χρήση πετρελαίου, με οχήματα τα
οποία θα χρησιμοποιούν καθαρές πηγές ενέργειας σε συνδυασμό
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με την ανάπτυξη νέων υποδομών για τον εφοδιασμό καυσίμων, οι
οποίες θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την πολιτική. Σε αυτή
την κατεύθυνση δύναται να βοηθήσει η κατάργηση στρεβλώσεων
στην φορολογία, ενθαρρύνοντας έτσι τη χρήση των δημόσιων
μέσων μαζικής μεταφοράς από όλο και περισσότερους πολίτες,
λύνοντας έτσι παράλληλα, εκτός από το πρόβλημα της
περιβαλλοντολογικής ρύπανσης και το πρόβλημα της
συμφόρησης. Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιμη η διασύνδεση των
εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και της
“διαδρομής του τελευταίου χιλιομέτρου”. Αυτό σημαίνει πως θα
υπάρχουν ανταποκρίσεις για τα φορτηγά τα οποία εκτελούν
εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων από αστικά
φορτηγά χαμηλών εκπομπών τα οποία θα διανύουν τα τελευταία
χιλιόμετρα της μεταφοράς μέσα στα αστικά κέντρα.

2.10

λειτουργίας τους, αλλά και η βελτίωση των ήδη υπαρχουσών
υποδομών και υπηρεσιών ακολουθώντας κατά πόδας τις διεθνείς
εξελίξεις αλλά και τις οδηγίες της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση. Η
συνεχής παρακολούθηση των τιμών του CO2 που εκπέμπεται στην
ατμόσφαιρα, η εφαρμογή σύγχρονων ευφυών συστημάτων
όπως
το
“eCall”
και
άλλες
πολλές
δράσεις
που
πραγματοποιούνται στα σύγχρονα Ελληνικά οδικά δίκτυα
διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών και των στόχων
που θέτει η ΕΕ και κατ’ επέκταση την ασφάλεια, την άνεση και την
υποδειγματική εξυπηρέτηση των οδηγών.

Συμπεράσματα

Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, θα μπορούσε κάποιος να
παρατηρήσει ότι οι παραπάνω πολιτικές της ΕΕ έχουν αυξανόμενη
σημασία για τη χώρα μας, δεδομένου ότι έχουν επιτευχθεί άλματα
προόδου τα τελευταία χρόνια στους περισσότερους τομείς που
αναφέρονται παραπάνω. Ειδικότερα, παραδόθηκαν προς χρήση,
σύγχρονα οδικά δίκτυα που πληρούν όλες τις σύγχρονες
προδιαγραφές άνεσης και ασφάλειας για τον πολίτη-οδηγό
(Μορέας, Εγνατία Οδός, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ΠΑΘΕ κλπ).
Επίσης, αναμένεται να παραδοθούν στο άμεσο μέλλον και αρκετά
άλλα έργα οδικών υποδομών (Ιόνια Οδός, Ολυμπία Οδός, Ε65
κλπ), μέσω των οποίων θα συμπληρωθεί σε ακόμη μεγαλύτερο
βαθμό ο χάρτης τον μεταφορικών υποδομών στην Ελλάδα. Έτσι,
παράλληλα με τη μεγάλη βελτίωση σε όρους άνεσης και
ασφάλειας, μέσω των μοντέλων σύγχρονης διαχείρισης που
διέπουν τις νέες αυτές υποδομές, διασφαλίζεται η αδιάκοπη
τήρηση των απαραίτητων προδιαγραφών σε όλους τους τομείς
19
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3

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η παγκόσμια και
ελληνική οικονομική κρίση στην τελευταία οκταετία (2008-2016), τα
βασικά αίτια και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία και οι
επιδράσεις της οικονομικής συγκυρίας στην εξέλιξη του κλάδου
των οδικών μεταφορών. Η ευρύτερη αυτή ανάλυση είναι αναγκαία
για τη διερεύνηση των αιτίων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων
που συνδέονται με τη δραστηριότητα αυτού του κλάδου, σε μια
ιδιαίτερη φάση εξέλιξης των υποδομών του. Συγκεκριμένα, η
περίοδος αυτή συμπίπτει με τη φάση κατασκευής νέων οδικών
αξόνων και γενικότερης συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης ενός
μεγάλου μέρους του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας. Η χρονική
σύμπτωση των δυο εξελίξεων, της οικονομικής κρίσης και της
επέκτασης των υποδομών του οδικού δικτύου, προκάλεσε, όπως
αναλύεται παρακάτω, σύνθετα προβλήματα όχι μόνο στα μεγέθη
του κλάδου, αλλά και στη ροή κατασκευής των έργων και τη
δυνατότητα χρηματοδότησης τους. Οι αδυναμίες αυτές άσκησαν
περαιτέρω, δευτερογενή, δυσμενή εξέλιξη στη δραστηριότητα των
οδικών μεταφορών και υστερήσεις με γενικότερο αρνητικό
αναπτυξιακό αντίκτυπο στην οικονομία της ελληνικής περιφέρειας.

3.1

H Οικονομική Κρίση σε Παγκόσμιο Επίπεδο

Η υφιστάμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα που ξεκίνησε το 2007
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα (2016) έχει, καταρχήν, τις ρίζες της
στην παγκόσμια κρίση που ξέσπασε το 2007 στις ΗΠΑ και στην
συνέχεια επεκτάθηκε στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.
Στις ΗΠΑ όλα ξεκίνησαν με την αναστάτωση των κτηματικών
αγορών που πυροδοτήθηκε το καλοκαίρι του 2007 από την κρίση
ενυπόθηκων δανείων (και συνοδεύτηκε από μία παροδική
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πετρελαϊκή κρίση το 2008), που στην συνέχεια οδήγησε το 2009 σε
μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η συζήτηση για τα αίτια της σημερινής κρίσης θα πρέπει βέβαια να
επεκταθεί και σε άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως οι
ανισορροπίες στα εμπορικά ισοζύγια των κρατών. Επίσης, η
εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου λόγω κερδοσκοπικών
συναλλαγών το 2007-2008, αλλά και τα απαγορευτικά όρια των
συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ ευρώ και δολαρίου για την
οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιούργησαν μεγαλύτερη
αβεβαιότητα κατά την περίοδο της κρίσης.

Ειδικότερα, η υπέρμετρη επέκταση του τομέα των ακινήτων στις
Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε την εμφάνιση σοβαρών
προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής
εξασφάλισης λόγω της αλόγιστης χρήσης δομημένων
επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόνταν άμεσα από τη
δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία
παράγονταν. Οι υπερβολές που είχαν προηγηθεί, με την
προσπάθεια από τις τράπεζες απομάκρυνσης του πιστωτικού και
επιτοκιακού κινδύνου, τη μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε
εμπορεύσιμους τίτλους και τη μετακίνηση των σύνθετων
επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις ειδικών πιστωτικών φορέων
(hedgefunds),
προκάλεσαν
ένα
"ντόμινο"
αλυσιδωτών
αντιδράσεων στον αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και
κτηματομεσιτικό τομέα.

Συνακόλουθα, η σημερινή ευρωπαϊκή οικονομική κρίση με τις
πολιτικές λιτότητας που προωθούνται για την αντιμετώπισή του
προβλήματος, τροφοδοτούν έντονα τον αποπληθωρισμό των
ευρωπαϊκών οικονομιών, που αφενός παρασύρει πολλές από
αυτές –ιδιαίτερα τις Μεσογειακές χώρες- στην ύφεση (αυξάνοντας
τον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων) και αφετέρου, διατηρεί τα
ελλείμματα των κεντρικών τους κυβερνήσεων σε επικίνδυνα
επίπεδα, με αποτέλεσμα την διόγκωση των χρεών τους σε μη
βιώσιμα επίπεδα.

Από όλη αυτή την εξέλιξη περισσότερο ζημιωμένες βγήκαν οι
χώρες που εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως χαρακτηρίσθηκαν εκείνη
την περίοδο, ομόλογα οι οποίες υποχρεώθηκαν για την
αντιμετώπιση της κατάστασης να εφαρμόσουν μέτρα κρατικής
παρέμβασης, ώστε να αποφευχθεί η δυσμενής επίδραση τους
στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.
Η κρατική αυτή παρέμβαση στις ανεπτυγμένες - (και όχι μόνο) χώρες, ήταν αναγκαία τόσο για την σταθεροποίηση του
τραπεζικού τομέα, όσο και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιούργησε, ως επακόλουθο της κρίσης, η απομόχλευση
των χρηματοπιστωτικών αγορών.

3.2

Η Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα, τα Αίτια και οι Επιπτώσεις
της

3.2.1

Γενικά

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, όπως ήταν φυσικό, έπληξε και την
ελληνική οικονομία, ωστόσο η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε
σε σημαντικό βαθμό διαφορετικά αίτια και ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Καταρχήν, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της
Ελληνικής οικονομίας είναι η ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων
πολύ πριν την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης, η ισχνή παραγωγική της βάση, που χειροτερεύει στις
τελευταίες
δεκαετίες
με
την
αποβιομηχάνιση
και
την
παγκοσμιοποίηση, η χαμηλή διεθνής εμπορευσιμότητα των

Στα χρόνια που ακολούθησαν, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο
συνδυασμός της απομόχλευσης και της έξαρσης της τάσης
φυγής των επενδυτικών κεφαλαίων, έχουν οδηγήσει σε μία κρίση
ρευστότητας που διακυβεύει την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού και
δημοσίου χρέους.
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παραγόμενων προϊόντων της, τα μεγάλα ελλείμματα του κρατικού
προϋπολογισμού και το υψηλό σωρευτικό εξωτερικό χρέος.

μεγάλου αριθμού ιδιωτικών δανείων στα ελληνικά
νοικοκυριά με χαλαρά κριτήρια διασφάλισης, που στη
συνέχεια οδήγησαν στο «πάγωμα» εξυπηρέτησης τους
(«κόκκινα» δάνεια).

Συνακόλουθα, η κρίση στη χώρα μας απέκτησε μεγαλύτερο βάθος
και διάρκεια από ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ακριβώς γιατί η δομή και τα διαρθρωτικά της προβλήματα όχι μόνο
ήταν διαφορετικά, αλλά διατηρούνταν και καθημερινά γίνονταν
μεγαλύτερα και οξύτερα, αντί να αμβλύνονται, κάτω και από τις
συνθήκες της διεθνούς κρίσης. Ένα άλλο σημαντικό, διαφορετικό
χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ότι συνέβη
στις ΗΠΑ, και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Κύπρος, Ιταλία) η οικονομική κρίση είχε
δημοσιονομικό χαρακτήρα.



Η κατάσταση αυτή της υπερχρέωσης της χώρας, οδήγησε στην
αναζήτηση έξωθεν βοήθειας από το διεθνή παράγοντα
(Ευρωπαϊκή Ένωση & ΔΝΤ) και τη λήψη μετά το 2010 μέτρων
αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας με τα εξής βασικά
χαρακτηριστικά:

Ειδικότερα, οι παράγοντες που επέδρασαν καταλυτικά στην
όξυνση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έχουν σε μεγάλο
βαθμό τις ρίζες τους στα αίτια και πολιτικές που ανάγονται χρονικά
στα πριν την εμφάνιση της κρίσης δέκα ως δέκα πέντε χρόνια:


Στον υψηλό δανεισμό του κράτους και του ευρύτερου
δημοσίου τομέα με εξωτερικής προέλευσης κεφάλαια που
δεν διοχετεύθηκαν σε παραγωγικές επενδύσεις.



Στη μεγάλη ευκολία, στο πλαίσιο της ευρωζώνης,
μεταφοράς πόρων προς τις χώρες που αναπτύσσονταν
ταχύτερα. Οι κεφαλαιακές αυτές εισροές ισοσκέλιζαν το
ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, δηλαδή επέτρεπαν πριν την
κρίση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της λεγόμενης
«ευρωπαϊκής περιφέρειας» να διατηρούν ένα σημαντικό
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Με το
ξέσπασμα της κρίσης η δυνατότητα αυτή εξανεμίστηκε,
καθώς συρρικνώθηκαν οι κεφαλαιακές εισροές.



στις πολιτικές δραστικής μείωσης των φορολογικών
εσόδων που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις για
πάνω από μια δεκαετία πριν την κρίση.



Την μείωση των κρατικών δαπανών με παράλληλη
προσπάθεια αύξησης των εσόδων από την εσωτερική
αγορά,



Την επιβολή υψηλής φορολογίας και έκτακτων φόρων,



Τη μείωση των επενδύσεων από τον κρατικό υπολογισμό.

Η πολιτική αυτή, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα (2016), είχε
σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας και το
ΑΕΠ, όσο και στην ρευστότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
Συγκεκριμένα, υπήρξε εκτεταμένη ύφεση με μείωση του ΑΕΠ κατά
26% περίπου και αρνητική πίεση στην ρευστότητα των νοικοκυριών
λόγω αντίστοιχης μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος τους. Ως
συνέπεια αυτών των εξελίξεων, επήλθε συρρίκνωση της
καταναλωτικής δαπάνης, περιορισμός της ζήτησης και έξοδος
πολλών επιχειρήσεων από την αγορά.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης και ανέχειας,
ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας συρρικνώθηκαν σε ποσοστά
πολύ μεγαλύτερα από την πτώση του ΑΕΠ και πάνω από ένα
εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες εργαζόμενοι πέρασαν στην
ανεργία. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η υποβάθμιση

Στην υπέρμετρη χρηματοπιστωτική επέκταση του τραπεζικού
τομέα στα πριν την οικονομική κρίση χρόνια, με προσφυγή
σε φθηνά κεφάλαια δανεισμού από την ΕΚΤ και τη χορήγηση
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μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων της χώρας που είδαν τις
δυνατότητες επιβίωσης τους να τίθεται σε κίνδυνο.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι μέχρι και το 2014, εντάθηκε το φαινόμενο
της φτώχειας στην χώρα μας και περισσότεροι από ένα
εκατομμύριο επιπλέον πολίτες πέρασαν κάτω από το σχετικό όριο
φτώχειας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε ριζική αναδιάρθρωση
της καταναλωτικής συμπεριφοράς της μέσης ελληνικής
οικογένειας με μετατόπιση της καταναλωτικής δαπάνης από τα
διαρκή αγαθά και τις δαπάνες αναψυχής προς αγαθά και
υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες (π.χ. διατροφή,
στέγαση κ.λπ.). Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνδυασμό με την
όξυνση της ανεργίας, οι μετακινήσεις του πληθυσμού
περιορίστηκαν δραστικά στο οδικό δίκτυο της χώρας.
Στην επόμενη ενότητα (3.2.2) γίνεται μια πιο εκτενής παρουσίαση
των βασικών μεγεθών που επηρεάστηκαν από την οικονομική
κρίση και συγκεκριμένα των επενδύσεων, του διαθεσίμου
εισοδήματος, της απασχόλησης και της ανεργίας και του
εξωτερικού χρέους της χώρας. Η επιλογή παρουσίασης των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε αυτούς τους τομείς
συνδυάζεται, στη συνέχεια, με τις αντίστοιχες επιδράσεις που
σημειώθηκαν στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, ο οποίος
αποτελεί και το βασικό πλαίσιο διαμόρφωσης της κινητικότητας
στους οδικούς άξονες της χώρας.
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3.2.2

Η εξέλιξη των πιο σημαντικών μεγεθών της ελληνικής
οικονομίας

Το μέγεθος της αγοράς
Ο δείκτης του μεγέθους της αγοράς, παρουσιάζεται για το σύνολο
της χώρας, για τις διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες διατρέχει το
οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρεια
Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), καθώς και για
τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε
αυτές.
Η εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από το 2000
μέχρι σήμερα, διακρίνεται σε δυο υποπεριόδους με εντελώς
διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταβολών. Την περίοδο 2000-2008
παρατηρήθηκε ταχεία ανοδική πορεία του ΑΕΠ με μέση ετήσια
αύξηση 7%, ενώ από το 2009, με την έναρξη της οικονομικής
ύφεσης στη χώρα, ο ρυθμός του ΑΕΠ υπήρξε πτωτικός.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2008-2013 η μέση ετήσια μείωση έφτασε
το 5,7%, με αποτέλεσμα την πρώτη πενταετία της ύφεσης η χώρα
να απωλέσει το 25,5% περίπου του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της. Το 2013 το ονομαστικό ύψος του ΑΕΠ της χώρας
διαμορφώθηκε σε 180.389 εκατ. €, επιστρέφοντας, μετά από μια
περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, στα επίπεδα του 2004.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Διάγραμμα 1:

Διαχρονική εξέλιξη ΑΕΠ Ελλάδας (2000-2015)
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ΑΕΠ και Μέση ετήσα μεταβολή ΑΕΠ ανά Περιφέρεια και Νομό
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΝΟΜΟΙ

Μέση ετήσια μεταβολή ΑΕΠ

ΑΕΠ σε εκατ. €
2000

2008

2013

2000-2008

2008-2013

ΕΛΛΑΔΑ

141.247

241.990

180.389

8,0%

-5,7%

ΑΤΤΙΚΗ

64.136

116.717

86.468

8,9%

-5,8%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

6.887

11.365

8.318

7,4%

-6,1%

Αχαία

3.534

5.925

4.111

7,7%

-7,0%

Ηλεία

1.429

2.264

1.711

6,8%

-5,4%

Αιτωλοακαρνανία

1.924

3.176

2.495

7,4%

-4,7%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

6.390

10.102

7.910

6,8%

-4,8%

Αρκαδία

1.132

1.645

1.358

5,5%

-3,8%

Μεσσηνία

1.523

2.515

1.950

7,4%

-5,0%

Αργολίδα

1.101

1.953

1.437

8,5%

-5,9%

Κορινθία

1.744

2.632

2.051

6,1%

-4,9%

Λακωνία

890

1.357

1.114

6,2%

-3,9%

ΗΠΕΙΡΟΣ

3.396

5.158

3.965

6,2%

-5,1%

Ιωάννινα

1.601

2.623

1.925

7,3%

-6,0%

Άρτα

594

899

761

6,1%

-3,3%

Θεσπρωτία

609

801

547

4,0%

-7,4%

Πρέβεζα

592

834

732

5,0%

-2,6%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

2.686

4.522

3.054

7,7%

-7,6%

Κέρκυρα

1.370

2.244

1.490

7,3%

-7,9%

Λευκάδα

201

348

303

8,1%

-2,7%

Κεφαλληνία

489

900

550

9,1%

-9,4%

Ζάκυνθος

625

1.030

711

7,4%

-7,1%

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

ΑΕΠ και Μέση ετήσια μεταβολή ΑΕΠ ανά Περιφέρεια και Νομό
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Σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών παρουσιάζονται αξιοσημείωτες
διαφορές στους επιμέρους ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ σε σχέση
με τα παραπάνω μέσα επίπεδα της χώρας. Αναλυτικότερα, η μέση
ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής την περίοδο
2000-2008 είναι μεγαλύτερη από το αντίστοιχο μέγεθος της χώρας
(+7,8% έναντι 7%), την πενταετία όμως 2008-2013 ο ρυθμός της
μείωσης είναι ελαφρά μεγαλύτερος (-5,8% έναντι -5,7%). Η εξέλιξη
αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής
αυτής της Περιφέρειας στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας.

Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (νομών) παρατηρούνται
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών ως προς τις
μεταβολές του ΑΕΠ στην περίοδο 2000-2013. Ειδικότερα, σε ότι
αφορά το διάστημα 2000-2008, η συντριπτική πλειοψηφία των 16
νομών των τεσσάρων περιφερειών αρμοδιότητας του
Παρατηρητηρίου παρουσίασε χαμηλότερους ετήσιους ρυθμούς
ανόδου σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας (7%).
Μόνο οι νομοί Κεφαλληνίας, Αργολίδας και Λευκάδας ξεπέρασαν
αυτό το μέσο όρο με ρυθμούς μεταβολής 7,9%, 7,4% και 7,1%,
αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια της ύφεσης
(2008-2013), αρκετοί νομοί σημείωσαν μεγαλύτερη μέση ετήσια
πτώση του ΑΕΠ σε σχέση με την αντίστοιχη πτώση της χώρας
(5,7%), και συγκεκριμένα οι νομοί Κεφαλληνίας (9,4%), Κέρκυρας
(7,9%), Ζακύνθου (7,1%), Αργολίδας (5,9%), Αχαΐας (7%),
Θεσπρωτίας (7,4%) και Ιωαννίνων (6%). Αντίθετα, στην ίδια
περίοδο, ο νομός Λευκάδας σημείωσε το μικρότερο ρυθμό ετήσιας
πτώσης του ΑΕΠ σε σύγκριση με όλους τους νομούς (2,7%).

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΑΕΠ το 2013, ανήλθε σε 8.318
εκατ. €, με την μέση ετήσια μεταβολή, κατά το διάστημα 2000-2008,
να φτάνει στο +6,5% και το διάστημα 2008-2013 στο -6,1%.
Αντίστοιχα, το μέγεθος αγοράς της Περιφέρειας Πελοποννήσου
έφτασε τα 7.910 εκατ. € το 2013, με τη μέση ετήσια αύξηση, την
περίοδο 2000-2008, να φτάνει το 5,9% και τη μέση ετήσια μείωση τη
χρονική περίοδο 2008-2013, στο 4,8%. Παρατηρείται ότι οι δυο
τελευταίες Περιφέρειες (Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου) είναι
περίπου ισοδύναμες ως προς το επίπεδο του ΑΕΠ, ενώ οι ρυθμοί
μεταβολής για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την πενταετία 2008
- 2013 φαίνεται να επηρεάζονται πτωτικά εντονότερα σε σχέση με
αυτούς της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Περιφέρειας Ηπείρου, για το
έτος 2013, διαμορφώθηκε σε 3.965 εκατ. €. Κατά την χρονική
περίοδο 2000-2008, η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ήταν 5,4%, ενώ
η μέση ετήσια μείωση, την περίοδο 2008-2013, έφτασε στο 5,1%. Σε
απόλυτες τιμές, το μικρότερο περιφερειακό ΑΕΠ σημειώθηκε στην
Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών φτάνοντας το 2013 στα 3.054 εκατ. €.
Στην Περιφέρεια αυτή, πριν την κρίση, η μέση ετήσια αύξηση του
ΑΕΠ (2000–2008), κυμάνθηκε στο 7,7%, ενώ κατά την διάρκεια της
ύφεσης (2008-2013) παρατηρήθηκε ετήσιος ρυθμός μείωσης 7,6%,
ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη αρνητική επίδοση πτώσης
του ΑΕΠ, τόσο ως προς το σύνολο της χώρας, όσο και σε
σύγκριση με τις άλλες τέσσερις περιφέρειες.
27

28

Το επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας (κατά κεφαλή GDP)
Ο δείκτης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζεται για το σύνολο της
χώρας, τις διοικητικές περιφέρειες τις οποίες διατρέχει το οδικό
δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρεια Αττικής,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), καθώς και για
τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε
αυτές.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, όπως και τα περισσότερα
μακροοικονομικά μεγέθη ενώ πριν από το 2008 είχε ανοδική
πορεία, έπειτα από το 2008 σημείωσε μεγάλη πτώση. Ειδικότερα,
την περίοδο 2000-2008 η ποσοστιαία μεταβολή του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ήταν +67,1% φτάνοντας τα 21.845 €. Το 2013, έφτασε στα
16.451 ευρώ, σημειώνοντας από το επίπεδο του 2008 μια μείωση
ίση με 24,7%. Στο σύνολο της πενταετίας 2008-2013 το βιοτικό
επίπεδο των κατοίκων της χώρας επέστρεψε σε επίπεδα διαβίωσης
του 2004.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ * Προσωρινά στοιχεία

Διάγραμμα 2:

Διαχρονική εξέλιξη κατά κεφαλήν ΑΕΠ
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Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφέρεια και Νομό
2000

2008

2013

σε χιλιάδες €

% του μέσου
κ.κ. ΑΕΠ της
Χώρας

σε χιλιάδες €

% του μέσου
κ.κ. ΑΕΠ της
Χώρας

ΕΛΛΑΔΑ

13.071

-

21.845

-

ΑΤΤΙΚΗ

16.514

126,3%

29.215

9.744

74,5%

Αχαία

11.072

Ηλεία
Αιτωλοακαρνανία

% του μέσου
κ.κ. ΑΕΠ της
Χώρας

Ποσοστιαία
Μεταβολή
2000-2008

16.451

-

67,1%

133,7%

22.238

135,2%

76,9%

-23,9%

16.393

75,0%

12.229

74,3%

68,2%

-25,4%

84,7%

18.733

85,8%

13.242

80,5%

69,2%

-29,3%

8.563

65,5%

13.990

64,0%

10.729

65,2%

63,4%

-23,3%

8.716

66,7%

14.761

67,6%

11.871

72,2%

69,4%

-19,6%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

10.889

83,3%

17.224

78,8%

13.497

82,0%

58,2%

-21,6%

Αρκαδία

12.323

94,3%

18.382

84,1%

15.725

95,6%

49,2%

-14,5%

Μεσσηνία

9.198

70,4%

15.480

70,9%

12.064

73,3%

68,3%

-22,1%

Αργολίδα

11.558

88,4%

19.787

90,6%

14.614

88,8%

71,2%

-26,1%

Κορινθία

12.211

93,4%

18.011

82,5%

13.792

83,8%

47,5%

-23,4%

Λακωνία

9.751

74,6%

15.125

69,2%

12.242

74,4%

55,1%

-19,1%

ΗΠΕΙΡΟΣ

10.027

76,7%

14.960

68,5%

11.590

70,4%

49,2%

-22,5%

Ιωάννινα

9.673

74,0%

15.299

70,0%

11.272

68,5%

58,2%

-26,3%

Άρτα

8.152

62,4%

12.601

57,7%

11.200

68,1%

54,6%

-11,1%

Θεσπρωτία

14.454

110,6%

18.324

83,9%

12.164

73,9%

26,8%

-33,6%

Πρέβεζα

10.179

77,9%

14.325

65,6%

12.529

76,2%

40,7%

-12,5%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

13.135

100,5%

21.759

99,6%

14.686

89,3%

65,7%

-32,5%

Κέρκυρα

12.968

99,2%

21.341

97,7%

14.285

86,8%

64,6%

-33,1%

Λευκάδα

8.607

65,8%

14.818

67,8%

12.646

76,9%

72,2%

-14,7%

Κεφαλληνία

13.543

103,6%

23.420

107,2%

14.029

85,3%

72,9%

-40,1%

Ζάκυνθος

15.901

121,6%

25.264

115,7%

17.562

106,8%

58,9%

-30,5%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

σε χιλιάδες €

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά περιφέρεια και νομό
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Ποσοστιαία
Μεταβολή
2008-2013
-24,7%

Σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών παρουσιάζονται, όπως και στο
απόλυτο μέγεθος του ΑΕΠ, αξιοσημείωτες διαφορές στους
επιμέρους ρυθμούς μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με
τα παραπάνω μέσα επίπεδα της χώρας. Αναλυτικότερα, στην
Περιφέρεια Αττικής, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε την περίοδο
πριν την κρίση (2000-2008) κατά 76,9%, ενώ την περίοδο της κρίσης
έφτασε στις 22.238 € (2013) σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το
2008 (29.215€), ίση με 23,9%. Η αντίστοιχη μείωση του συνόλου της
χώρας ήταν το ίδιο διάστημα 24,7%. Είναι αξιοσημείωτο ότι το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ αυτής της Περιφέρειας ήταν το 2013 σε σημαντικά
υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας
(135,2% του αντίστοιχου μεγέθους του συνόλου της χώρας), ενώ
βελτίωσε το ποσοστό αυτό κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες σε
σύγκριση με το 2008 λόγω της μικρότερης μείωσης που υπέστη
στην περίοδο της οικονομικής ύφεσης.

ενώ στην περίοδο της κρίσης (2008-2013), μείωση κατά 32,5%. Το
επίπεδο αυτό το 2013 (14.686€) αντιστοιχούσε στο 89,3% του μέσου
κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας.
Συνοπτικά, οι τρείς περιφέρειες της δυτικής και νότιας χώρας
(Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου), τις οποίες διασχίζει
το οδικό δίκτυο εμβέλειας του Παρατηρητηρίου, κατέχουν βιοτικό
επίπεδο που αντιστοιχεί στο 70% έως 80% του συνολικού κατά
κεφαλή ΑΕΠ της χώρας και μόνο η Περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων
το πλησιάζει. Η σημαντική αυτή απόκλιση του βιοτικού επιπέδου της
Περιφέρειας σε σχέση με το Κέντρο σηματοδοτεί και τη μεγάλη
αναγκαιότητα για τη βελτίωση των υποδομών στις περιοχές αυτές,
σημαντικό μέρος των οποίων είναι τα υπό κατασκευή έργα της
Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού.
Σε επίπεδο νομών, οι μεγαλύτερες μειώσεις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης (2009-2013),
εντοπίζονται στους νομούς Αχαΐας, Αργολίδας, Θεσπρωτίας και
Κεφαλληνίας, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι νομοί των
τριών από τις πέντε συνολικά περιφέρειες αναφοράς υστερούν
σημαντικά σε σχέση με το μέσο βιοτικό επίπεδο της χώρας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
διαμορφώθηκε το 2008 στις 16.393 € σημειώνοντας αύξηση σε
σχέση με το 2000 ίση με 68,2%, ενώ το 2013 μετά από μείωση 25,4%
από το επίπεδο του 2008, έπεσε στις 12.229€. Το επίπεδο αυτό
αντιστοιχεί στο 74,3% του αντίστοιχου μεγέθους του συνόλου της
χώρας.
Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η αύξηση που
σημειώθηκε στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το διάστημα 2000-2008, ήταν
58,2%, φτάνοντας το 2008 στις 17.224 €. Το μέγεθος αυτό
αντιστοιχούσε στο 78,8% του αντίστοιχου εθνικού μεγέθους. Το
2013 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου έφτασε
τις 13.497 € σημειώνοντας μείωση από το 2008 ίση με 21,6%,
αντιστοιχώντας στο 82% του αντίστοιχου εθνικού μεγέθους.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου, σημειώθηκε το χαμηλότερο επίπεδο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο διαμορφώθηκε το 2013 στις 11.590€,
αντιστοιχώντας στο 70,4% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας.
Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ πριν την
περίοδο της ύφεσης (2000-2008)παρουσίαζε αύξηση κατά 65,7%,
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Διαθέσιμο εισόδημα
Το διαθέσιμο εισόδημα παρουσιάζεται για το σύνολο της χώρας,
καθώς και για τις διοικητικές περιφέρειες, που παρακολουθεί το
Παρατηρητήριο (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων).
Το
διαθέσιμο
εισόδημα,
όπως
και
τα
περισσότερα
μακροοικονομικά μεγέθη, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την
οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα από το 2008. Όπως
φαίνεται στο αντίστοιχο διάγραμμα (διάγραμμα 3), ενώ μέχρι το
2008 έχει μια εμφανώς ανοδική τάση, από το 2008 και μετά
σημειώνεται μεγάλη πτώση. Πιο συγκεκριμένα, το 2000 το
διαθέσιμο εισόδημα στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στα
93.008 εκατ. €. Το 2008 έφτασε το επίπεδο των 159.299 εκατ. € ,
σημειώνοντας αύξηση από το 2000, της τάξης του 71.3%, με μέση
ετήσια αύξηση 7%. Αντίθετα, την περίοδο της κρίσης (2008-2014)
πραγματοποιήθηκε μείωση ίση με 32.1%, φτάνοντας στα 108.225
εκατ. € (2014), με μέση ετήσια μείωση 4.7%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 3:

Εξέλιξη διαθεσίμου εισοδήματος
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Διαθέσιμο εισόδημα ανα περιφέρεια
%
%
%
%
Μέση ετήσια Μέση ετήσια
Μεταβολή Μεταβολή
μεταβολή
μεταβολή
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
2000-2008 2008-2014
2000-2008
2008-2014
εισόδημα σε εκατ. € εισόδημα σε εκατ. € εισόδημα σε εκατ. €
2000

Περιφέρεια

2008

2014

ΕΛΛΑΔΑ

93.008

159.299

108.225

71,3%

-32,1%

7,0%

-4,7%

ATTΙΚΗ

38.087

70.095

46.156

84,0%

-34,2%

7,9%

-5,1%

Δυτική Ελλάδα

5.460

8.477

5.161

55,3%

-39,1%

5,7%

-6,0%

Πελοπόννησος

3.935

7.297

4.972

85,4%

-31,9%

8,0%

-4,7%

Ήπειρος

2.783

4.135

2.866

48,6%

-30,7%

5,1%

-4,5%

Ιόνια Νησιά

1.866

2.644

2.260

41,7%

-14,5%

4,5%

-1,9%

πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Διαθέσιμο εισόδημα ανά Περιφέρεια

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι διοικητικές Περιφέρειες.
Χαρακτηριστικά, την οκταετία 2000-2008, το διαθέσιμο εισόδημα
στην Περιφέρεια Αττικής αυξήθηκε κατά 84%, δηλαδή σε ποσοστό
μεγαλύτερο σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Έτσι, το διαθέσιμο
εισόδημα από το επίπεδο των 38.087 εκατ. € το 2000 έφτασε τα
70.095 εκατ. € το 2008 σημειώνοντας μέση ετήσια αύξηση της τάξης
του 7,9%. Την περίοδο της κρίσης 2008-2014 το διαθέσιμο εισόδημα
στην Περιφέρεια Αττικής μειώθηκε κατά 34,2%, ποσοστό και πάλι
μεγαλύτερο από το σύνολο της χώρας. Η αντίστοιχη μέση ετήσια
μείωση ήταν 5,1%, φτάνοντας το 2014 στα 46.156 εκατ. €.

φτάνοντας από τα 5.460 εκατ. € (2000) στα 8.477 εκατ. € (2008).
Κατά την περίοδο της κρίσης η συγκεκριμένη διοικητική Περιφέρεια
σημείωσε μέση ετήσια μείωση 6%, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο
εισόδημα να μειωθεί κατά 39,1% φτάνοντας το 2014 τα 5.161 εκατ.€.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, την περίοδο 2000-2008
σημειώθηκε αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα ίση με 85,4%,
φτάνοντας από τα 3.935 εκατ. € το 2000 στα 7.297 εκατ. € το 2008,
με μέση ετήσια αύξηση 8%. Αντιθέτως την περίοδο 2008 – 2014 το
διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 31,9%, με μέση ετήσια μείωση
4,7% φτάνοντας το 2014 τα 4.972 εκατ. €.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα μεγέθη των μεταβολών του
διαθεσίμου εισοδήματος δεν διαφοροποιούνται. Έτσι, την περίοδο
πριν από την κρίση (2000-2008), το διαθέσιμο εισόδημα της
Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 55,3% με μέση ετήσια αύξηση 5,7%,

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, την περίοδο 2000-2008 σημειώθηκε μια
από τις μικρότερες αυξήσεις του διαθέσιμου εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό αύξησης ήταν 48,6% φτάνοντας από τα
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2.783 εκατ. € το 2000 στα 4.135 εκατ. € το 2008, με μέση ετήσια
αύξηση 5,1%. Αντίθετα, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος την
περίοδο της κρίσης κυμάνθηκε σε παρόμοια επίπεδα με τις
υπόλοιπες περιφέρειες, με μείωση της τάξης του 30,7% φτάνοντας
το 2014 τα 2.866 εκατ. €, σε επίπεδα δηλαδή παρόμοια με το 2000.
Η μέση ετήσια μείωση την περίοδο αυτή ήταν της τάξης του 4,5%.
Τέλος, όσον αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, από τη μια
πλευρά έχουμε την περίοδο πριν την κρίση, οπού σημειώθηκε η
μικρότερη αύξηση σε όρους διαθέσιμου εισοδήματος σε σχέση με
τις υπόλοιπες περιφέρειες (41,7%), αλλά από την άλλη πλευρά και
την μικρότερη μείωση κατά την διάρκεια της κρίσης (14,5%). Πιο
αναλυτικά, από τα 1.866 εκατ. € το 2000, το διαθέσιμο εισόδημα της
Περιφέρειας ανήλθε σε 2.644 εκατ. € το 2008, με τη μέση ετήσια
αύξηση να είναι 4,5%. Την περίοδο της κρίσης η μέση ετήσια μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος ήταν 1,9% φτάνοντας το 2014 στα
2.260 εκατ. €.
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Τομεακή Σύνθεση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ)
Ο δείκτης της τομεακής σύνθεσης ΑΠΑ (GDP) παρουσιάζεται για
το σύνολο της χώρας, για τις διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες
διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο
(Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου
και Ιονίων Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές ενότητες
(νομούς) που περιλαμβάνονται σε αυτές.
Η τομεακή σύνθεση ΑΠΑ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το
αναπτυξιακό προφίλ και τα χαρακτηριστικά της οικονομίας τόσο
σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο,
διαπιστώνεται ότι κυρίαρχος κλάδος της οικονομίας είναι ο
τριτογενής τομέας ο οποίος αντιστοιχεί στο 79,9% της συνολικής
ΑΠΑ, ενώ ο πρωτογενής και ο δευτερογενής ανέρχονται στο 3,7%
και 16,4%, αντίστοιχα (2013). Η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα
από το έτος 2000 έως το έτος 2008 παρουσιάζει κάμψη 2,9
ποσοστιαίων μονάδων ενώ αντίθετα, την πενταετία 2008-2013
αυξάνεται κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα. Η συμμετοχή του
δευτερογενή τομέα μειώνεται σταδιακά από το 2000 έως το 2013, με
μεγαλύτερη ένταση την περίοδο 2000-2008.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ * προσωρινά στοιχεία
Διάγραμμα 4:

Τομεακή διάρθρωση ΑΠΑ
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Τομεακή Διάρθρωση ΑΠΑ ανά Περιφέρεια και Νομό
Πρωτογενής Τομέας
(% Συμμετοχής)

Δευτερογενής Τομέας
(% Συμμετοχής)

Τριτογενής Τομέας
(% Συμμετοχής)

2000

2008

2013*

2000

2008

2013*

2000

2008

2013*

ΕΛΛΑΔΑ

6,1%

3,2%

3,7%

21,0%

17,7%

16,4%

72,9%

79,1%

79,9%

ATTΙΚΗ

0,6%

0,4%

0,4%

17,4%

14,5%

12,5%

82,0%

85,2%

87,1%

Δυτική Ελλάδα

13,8%

7,6%

9,2%

19,5%

18,9%

15,7%

66,7%

73,5%

75,2%

Αχαΐα

6,7%

4,4%

5,5%

22,5%

18,9%

12,8%

70,8%

76,7%

81,8%

Ηλεία

26,1%

16,2%

18,6%

15,9%

16,2%

12,6%

58,1%

67,6%

68,7%

Αιτωλοακαρνανία

17,9%

7,4%

8,8%

16,8%

20,8%

22,5%

65,4%

71,8%

68,7%

Πελοπόννησος

11,2%

7,4%

7,7%

29,1%

24,3%

24,2%

59,7%

68,2%

68,1%

Αρκαδία

9,5%

6,5%

6,7%

37,4%

30,9%

34,5%

53,1%

62,6%

58,8%

Μεσσηνία

11,8%

6,2%

7,4%

23,4%

20,0%

16,7%

64,8%

73,8%

75,9%

Αργολίδα

13,7%

10,8%

10,6%

24,4%

23,7%

22,7%

61,8%

65,6%

66,6%

Κορινθία

8,9%

4,6%

5,2%

35,2%

28,9%

27,6%

55,9%

66,6%

67,2%

Λακωνία

13,9%

11,6%

10,3%

22,1%

16,7%

20,1%

64,0%

71,7%

69,6%

Ήπειρος

11,3%

6,1%

7,5%

20,3%

18,4%

16,1%

68,4%

75,5%

76,4%

Ιωάννινα

7,7%

3,5%

4,6%

19,4%

20,5%

15,6%

72,9%

76,1%

79,8%

Άρτα

17,1%

8,5%

11,4%

20,9%

21,8%

20,6%

62,1%

69,7%

68,0%

Θεσπρωτία

8,1%

7,5%

8,0%

29,9%

10,1%

10,1%

62,0%

82,4%

81,9%

Πρέβεζα

19,0%

10,7%

10,6%

12,0%

15,9%

17,3%

69,0%

73,5%

72,1%

Ιόνια Νησιά

5,3%

2,7%

3,7%

10,4%

9,8%

8,9%

84,3%

87,5%

87,3%

Κέρκυρα

4,0%

1,4%

2,1%

7,5%

8,1%

6,6%

88,5%

90,5%

91,4%

Λευκάδα

4,1%

1,7%

2,0%

11,4%

15,3%

10,2%

84,5%

82,9%

87,8%

Ιθάκη, Κεφαλληνία

6,1%

5,1%

9,0%

12,1%

10,2%

9,6%

81,8%

84,7%

81,4%

Ζάκυνθος

8,1%

3,6%

3,8%

15,0%

11,4%

12,9%

76,9%

84,9%

83,3%

πηγή ΕΛΣΤΑΤ * προσωρινά στοιχεία

Τομεακή διάρθρωση ΑΠΑ ανά Περιφέρεια και νομό
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3,8 μονάδες, σε σχέση με το 2000, με την πτώση αυτή να γίνεται
εντονότερη μετά το 2008, ενώ το 2013 ανήλθε στο 15,7%.
Αντιθέτως, παρά την πτωτική πορεία των 6,2 μονάδων η οποία
παρατηρήθηκε στην συμμετοχή του πρωτογενή τομέα την οκταετία
2000-2008, την περίοδο 2008 – 2013 έχουμε αύξηση 1,6
ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας από το 7,6% (2008) στο 9,2%
(2013).
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά το έτος 2013, η ποσοστιαία
συμμετοχή του πρωτογενή τομέα παραγωγής ανήλθε στο 7,7%,
του δευτερογενή τομέα στο 24,2% και του τριτογενή στο 68,1%. Στην
Περιφέρεια Ηπείρου σημειώθηκε, μεταξύ των ετών 2000 - 2008 και
2008 - 2013 αύξηση της συμμετοχής του τριτογενή τομέα της τάξης
των 7,1 και 0,9 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα, του δευτερογενή
μείωση της τάξης των 4,2 μονάδων και του πρωτογενή των 3,8
μονάδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του πρωτογενή
τομέα να διαμορφωθεί το 2013 στο 7,5%, του δευτερογενή στο
16,1% και του τριτογενή στο 76,4% της συνολικής περιφερειακής
ΑΠΑ. Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, η συμμετοχή του τριτογενή
τομέα, για το έτος 2013 διαμορφώθηκε στο 87,3%, ενώ του
πρωτογενή και δευτερογενή έφτασαν στο 3,7% και 8,9%,
αντίστοιχα.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ * προσωρινά στοιχεία
Διάγραμμα 5:

Τομεακή διάρθρωση ΑΠΑ

Στην Περιφέρεια Αττικής παρατηρείται επικράτηση του τριτογενή
τομέα που ξεπερνά το 87% σε συμμετοχή. Η συμμετοχή του
δευτερογενή τομέα (μεταξύ των ετών 2000 και 2013) παρουσίασε
κάμψη 4,9 ποσοστιαίων μονάδων και διαμορφώθηκε τελικά, το
2013, στο 12,5%. Μικρή μείωση, της τάξεως των 0,2 ποσοστιαίων
μονάδων περίπου, σημειώθηκε στην συμμετοχή του πρωτογενή
τομέα το 2013, σε σχέση με το 2000, με το σχετικό ποσοστό τελικώς
να φτάνει το 0,4% (2013).

Αντίστοιχες ήταν και οι μεταβολές στην τομεακή σύνθεση της ΑΠΑ
σε επίπεδο νομών, όπου για το έτος 2013 ο τριτογενής τομέας
κυριαρχεί σε όλους τους νομούς. Συγκεκριμένα, οι νομοί στους
οποίους ο τριτογενής τομέας σημειώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά
συμμετοχής είναι για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Νομός
Αχαΐας με ποσοστό 81,8%, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο
Νομός Μεσσηνίας με ποσοστό 75,9%, για την Περιφέρεια Ηπείρου
ο Νομός Θεσπρωτίας με ποσοστό 81,9% και τέλος για την
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ο Νομός Κέρκυρας με ποσοστό 91,4%.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η ποσοστιαία συμμετοχή του
τριτογενή τομέα στην ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 8,5 ποσοστιαίες
μονάδες στην περίοδο 2000-2013 φτάνοντας το 2013 στο 75,2%. Η
συμμετοχή του δευτερογενή τομέα σημείωσε πτωτική πορεία κατά
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Παρουσίαση βασικών μεγεθών εξωτερικού εμπορίου στις Περιφέρειες και Νομούς της Ελλάδας
Εισαγωγές σε εκατ. €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ

2002

2008

Εξαγωγές σε εκατ. €

2015

2002

2008

Εμπορικό Ισοζύγιο

2015

2002

2008

2015

ΕΛΛΑΔΑ

38.465,67

64.779,33

42.637,26

12.121,19

21.059,56

25.482,05 -26.344,48 -43.719,78 -17.155,20

ΑΤΤΙΚΗ

12.492,88 -22.008,70 -34.565,42 -16.816,65

27.298,96

45.078,49

29.309,53

5.290,25

10.513,08

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

286,01

1.351,30

450,76

281,92

431,67

514,87

-4,09

-919,62

64,11

ΑΧΑΙ ΑΣ

195,66

434,87

303,53

146,08

266,68

288,50

-49,58

-168,19

-15,03

ΗΛΕΙ ΑΣ

21,41

50,74

30,05

79,80

88,20

126,97

58,39

37,46

96,92

ΑΙ ΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΑΣ

68,94

865,68

117,18

56,04

76,79

99,40

-12,90

-788,89

-17,78

1.525,33

3.484,21

4.351,03

828,93

2.204,35

3.666,62

-696,40

-1.279,86

-684,42

ΑΡΚΑΔΙ ΑΣ

29,87

42,73

32,65

8,21

1,34

7,91

-21,66

-41,39

-24,74

ΜΕΣΣΗΝΙ ΑΣ

39,80

95,77

105,95

153,81

181,53

358,10

114,01

85,76

252,15

ΑΡΓΟΛΙ ΔΑΣ

36,62

2.869,53

54,43

132,83

1.780,55

178,06

96,21

-1.088,98

123,63

ΚΟΡΙ ΝΘΙ ΑΣ

1.412,17

460,58

4.152,56

515,09

214,84

3.059,65

-897,08

-245,74

-1.092,91

6,88

15,60

5,44

18,99

26,10

62,89

12,11

10,49

57,45

161,19

259,49

198,28

158,28

166,73

315,99

-2,91

-92,76

117,72

Ι ΩΑΝΝΙ ΝΩΝ

79,72

131,73

117,37

78,18

111,05

107,92

-1,54

-20,68

-9,45

ΑΡΤΑΣ

15,08

32,05

11,64

23,22

12,55

32,30

8,15

-19,50

20,66

8,79

13,70

7,44

34,58

22,16

18,73

25,79

8,46

11,29

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

57,60

82,01

61,83

22,30

20,97

157,04

-35,30

-61,05

95,21

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

52,00

65,34

42,90

12,43

19,79

97,09

-39,57

-45,56

54,19

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

36,71

50,75

32,49

6,32

4,74

53,74

-30,40

-46,02

21,25

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2,35

3,04

2,03

0,14

0,14

3,17

-2,21

-2,90

1,13

10,04

3,86

2,99

1,89

6,66

25,84

-8,15

2,81

22,85

2,90

7,70

5,38

4,08

8,24

14,34

1,19

0,55

8,96

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΛΑΚΩΝΙ ΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ ΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

*Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών

Παρουσίαση βασικών μεγεθών εξωτερικού εμπορίου ανά Περιφέρεια και νομό
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Εξωτερικό εμπόριο

Εξέλιξη των δεικτών εισαγωγών/ΑΕΠ και εξαγωγών/ΑΕΠ ανά Περιφέρεια και Νομό
Εισαγωγές / ΑΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ

Ο δείκτης εξωτερικού εμπορίου, παρουσιάζεται για το σύνολο της
χώρας, για τις διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες διατρέχει το οδικό
δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρειες Αττικής,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων),
καθώς και για τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που
περιλαμβάνονται σε αυτές. Διευκρινίζεται ότι στα πρωτογενή
δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και τα πετρελαιοειδή.

Εξαγωγές /ΑΕΠ

2002

2008

2015

2002

2008

2015

ΕΛΛΑΔΑ

23,5%

26,8%

-

7,4%

8,7%

-

ΑΤΤΙΚΗ

36,2%

38,6%

-

7,0%

9,0%

-

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

3,5%

11,9%

-

3,5%

3,8%

-

ΑΧΑΙ ΑΣ

4,8%

7,3%

-

3,6%

4,5%

-

ΗΛΕΙ ΑΣ

1,3%

2,2%

-

4,7%

3,9%

-

ΑΙ ΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΑΣ

3,0%

27,3%

-

2,5%

2,4%

-

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

20,9%

34,5%

-

11,3%

21,8%

-

ΑΡΚΑΔΙ ΑΣ

2,3%

2,6%

-

0,6%

0,1%

-

ΜΕΣΣΗΝΙ ΑΣ

2,3%

3,8%

-

9,0%

7,2%

-

ΑΡΓΟΛΙ ΔΑΣ

2,7%

146,9%

-

9,7%

91,2%

-

ΚΟΡΙ ΝΘΙ ΑΣ

74,2%

17,5%

-

27,1%

8,2%

-

ΛΑΚΩΝΙ ΑΣ

0,7%

1,1%

-

1,8%

1,9%

-

ΗΠΕΙΡΟΣ

4,1%

5,0%

-

4,0%

3,2%

-

Ι ΩΑΝΝΙ ΝΩΝ

4,2%

5,0%

-

4,1%

4,2%

-

ΑΡΤΑΣ

2,1%

3,6%

-

3,2%

1,4%

-

ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΑΣ

1,3%

1,7%

-

4,9%

2,8%

-

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

9,0%

9,8%

-

3,5%

2,5%

-

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1,7%

1,4%

-

0,4%

0,4%

-

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2,4%

2,3%

-

0,4%

0,2%

-

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1,0%

0,9%

-

0,1%

0,0%

-

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ ΑΣ

1,8%

0,4%

-

0,3%

0,7%

-

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

0,4%

0,7%

-

0,6%

0,8%

-

Οι εισαγωγές στην χώρα, για το έτος 2015, έφτασαν τα 42.637.26
εκατ. €, ενώ οι εξαγωγές τα 25.482.05 εκατ. €, διαμορφώνοντας
ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο -17.155.20 εκατ. €. Η μέση ετήσια
μεταβολή των εισαγωγών, για το διάστημα 2002-2008,
διαμορφώθηκε στο +9,1% και για το διάστημα 2008-2015 στο -6,7%.
Οι αντίστοιχες μεταβολές για τις εξαγωγές έφτασαν σε +9,6% και
3,2%.
Στην Περιφέρεια Αττικής το εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε το
2015 στα -16.816,65 εκατ. €, με τις εισαγωγές να φτάνουν τα
29.309,53 εκατ. € και τις εξαγωγές τα 12.492,88 εκατ. €. Ο ρυθμός
μεταβολής των εισαγωγών, κατά το διάστημα 2002-2008 ήταν
+8,7%, ενώ κατά το διάστημα 2008-2015 της τάξης του -6,9%. Στις
εξαγωγές, κατά την περίοδο 2002-2008 παρατηρήθηκε αύξηση που
ξεπέρασε το 12,1%, ενώ κατά το διάστημα 2008-2015 αύξηση που
άγγιξε το 2,9%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
*Ελλιπή στοιχεία χια το ΑΕΠ για το έτος 2015

Εξέλιξη δεικτών εισαγωγών/ΑΕΠ και εξαγωγών/ΑΕΠ
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Μέση Ετήσια Μεταβολή εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια και Νομό
Εισαγωγές
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ

Εξαγωγές

2002-2008

2008-2015

2002-2008

2008-2015

ΕΛΛΑΔΑ

9,1%

-6,7%

9,6%

3,2%

ΑΤΤΙΚΗ

8,7%

-6,9%

12,1%

2,9%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

29,5%

-16,7%

7,4%

3,0%

ΑΧΑΙ ΑΣ

14,2%

-5,8%

10,6%

1,3%

ΗΛΕΙ ΑΣ

15,5%

-8,4%

1,7%

6,3%

ΑΙ ΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΑΣ

52,5%

-28,3%

5,4%

4,4%

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

14,8%

3,8%

17,7%

8,9%

ΑΡΚΑΔΙ ΑΣ

6,1%

-4,4%

-26,1%

34,5%

ΜΕΣΣΗΝΙ ΑΣ

15,8%

1,7%

2,8%

12,0%

ΑΡΓΟΛΙ ΔΑΣ

106,9%

-48,4%

54,1%

-31,9%

ΚΟΡΙ ΝΘΙ ΑΣ

-17,0%

44,3%

-13,6%

55,7%

ΛΑΚΩΝΙ ΑΣ

14,6%

-16,1%

5,4%

15,8%

ΗΠΕΙΡΟΣ

8,3%

-4,4%

0,9%

11,2%

Ι ΩΑΝΝΙ ΝΩΝ

8,7%

-1,9%

6,0%

-0,5%

ΑΡΤΑΣ

13,4%

-15,5%

-9,8%

17,1%

ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΑΣ

7,7%

-9,7%

-7,1%

-2,8%

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

6,1%

-4,6%

-1,0%

39,9%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

3,9%

-6,8%

8,1%

30,4%

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5,5%

-7,2%

-4,7%

49,9%

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4,3%

-6,5%

-0,1%

68,1%

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ ΑΣ

-14,7%

-4,1%

23,4%

25,3%

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

17,7%

-5,8%

12,4%

9,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μέση ετήσια μεταβολή εισαγωγών και εξαγωγών
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Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι εισαγωγές ανήλθαν στα
450,76 εκατ. €. Η μέση ετήσια μεταβολή των εισαγωγών, κατά την
περίοδο 2002-2008, ανήλθε στο +29,5% (έναντι +9,1% του στο
σύνολο της χώρας), ενώ αντίστοιχα, για την περίοδο 2008-2015,
διαμορφώθηκε στο -16,7% (έναντι -6,7% της αντίστοιχης εθνικής
μεταβολής). Όσον αφορά τις εξαγωγές, αυτές έφτασαν το 2015 τα
514,87 εκατ. €. Η μέση ετήσια μεταβολή των εξαγωγών κατά την
περίοδο 2002-2008 έφτασε το +7,4%, ενώ το διάστημα 2008-2015
στο +3%. Το εμπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
παρουσίασε το 2015 πλεόνασμα ίσο με 64,11 εκατ. €.

Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, το εμπορικό ισοζύγιο, για το έτος
2015, ήταν πλεονασματικό (54,19 εκατ. €), με τις εισαγωγές και
εξαγωγές να ανέρχονται στα 42,90 και 97,09 εκατ. € αντιστοίχως.
Κατά την εξαετία 2002-2008, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές
σημείωσαν μέση ετήσια μεταβολή της τάξης του +3,9% και +8,1%
αντίστοιχα, ενώ κατά τη διάρκεια της ύφεσης (2008-2015) τα
αντίστοιχα μεγέθη ήταν -6,8% και +30,4%.
Μεταξύ των νομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι
μεγαλύτερες εισαγωγές και εξαγωγές καταγράφηκαν στον Νομό
Αχαΐας (2015). Επίσης, εντονότερος εισαγωγικός χαρακτήρας
μεταξύ των νομών της Πελοποννήσου, παρουσιάστηκε στην
Κορινθία, η οποία είχε επίσης μεγαλύτερο μέγεθος εξαγωγών. Η
εξέλιξη εισαγωγών και εξαγωγών, κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση
στην Ήπειρο, με τον Νομό Ιωαννίνων να σημειώνει το μεγαλύτερο
ύψος εισαγωγών και
το νομό Πρεβέζης να εμφανίζει το
μεγαλύτερο ύψος εξαγωγών (2015). Μεταξύ των νομών των Ιόνιων
Νησιών, οι υψηλότερες εισαγωγές αλλά και εξαγωγές
σημειώθηκαν στον νομό Κέρκυρας.

Οι εισαγωγές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έφτασαν το 2015 τα
4.351,03 εκατ. €. Κατά το διάστημα 2002-2008, η μέση ετήσια
αύξηση των εισαγωγών έφτασε στο 14,8%, ενώ η αύξηση τους,
στο διάστημα 2008-2015, ανήλθε στο 3,8%. Επιπρόσθετα, οι
εξαγωγές διαμορφώθηκαν το 2015 σε 3.666,62 εκατ. €, με την μέση
ετήσια μεταβολή τους, το διάστημα 2002-2008, να φτάνει το +17,7%
και στο διάστημα 2008-2014, το +8,9%. Σημειώνεται ακόμη πως στη
συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζόμενων ετών, το εμπορικό
ισοζύγιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν ελλειμματικό.

Τέλος,
περνώντας
στους
δείκτες
Εισαγωγές/ΑΕΠ
και
Εξαγωγές/ΑΕΠ, παρατηρούμε πως τόσο πριν την κρίση (2002)
όσο και στην αρχή της (2008) οι Περιφέρειες με τις μεγαλύτερες
τιμές ήταν η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Συγκεκριμένα, για την Περιφέρεια Αττικής οι εισαγωγές το 2002 και
το 2008 αντιστοιχούσαν στο 36,2% και 38,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα
και οι εξαγωγές στο 7% και 9%. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι
δείκτες Εισαγωγές/ΑΕΠ και Εξαγωγές/ΑΕΠ για το 2002 ήταν ίσοι με
20,9% και 11,3% αντίστοιχα και το 2008 34,5% και 21,8%.

Οι εισαγωγές στην Περιφέρεια Ηπείρου ανήλθαν στα 198,28 εκατ.
€ το 2015. Κατά την εξαετία 2002-2008, η μέση ετήσια αύξηση των
εισαγωγών διαμορφώθηκε στο 8,3% (έναντι 9,1% της χώρας), ενώ
κατά το διάστημα 2008-2014 η μέση ετήσια μείωση κυμάνθηκε στο
4,4% (έναντι 6,7% της χώρας). Οι εξαγωγές της το 2015 εκτιμήθηκαν
στα 315,99 εκατ. €, με το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής των
εξαγωγών να διαμορφώνεται, την περίοδο 2002-2008, στο +0,9%
και το διάστημα 2008-2015 στο +11,2%. Τέλος, το εμπορικό ισοζύγιο
της Περιφέρειας παραμένει ελλειμματικό την περίοδο 2002 – 2008
φτάνοντας τα -92,76 εκατ. € το 2008, ενώ την περίοδο 2008-2015
υπήρξε μεγάλη βελτίωση φτάνοντας το 2015 τα 117,72 εκατ. €.
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Επίπεδο Ανεργίας
Ο δείκτης ανεργίας, παρουσιάζεται για το σύνολο της χώρας, για
τις διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες διατρέχει το οδικό δίκτυο που
παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου
και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές
ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε αυτές.
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έφτασε το 2015 στο 24,9%, με
την ανεργία στους νέους (15-29 ετών) να διαμορφώνεται στο 41,3%
και την μακροχρόνια ανεργία στο 73,1%. Η πιο ευάλωτη κοινωνική
ομάδα πληθυσμού φαίνεται ότι είναι, εκτός από τους νέους, οι
γυναίκες αφού η ανεργία σε αυτή την κατηγορία πληθυσμού
έφτασε το 28,9%. Συνολικά, η ανεργία στη χώρα, μεταξύ των ετών
2001 - 2008 μειώθηκε κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα την
περίοδο 2008 – 2015 αυξήθηκε κατά 17,1 ποσοστιαίες μονάδες.
Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 6:

Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας
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Συνολική ανεργία, νεανική και μακροχρόνια ανεργία ανα Περιφέρεια
% Ανεργίας

% Νεανικής Ανεργίας

% Μακροχρόνιας Ανεργίας

% Ανεργίας (Γυναίκες)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

2001

2008

2015

2001

2008

2015

2001

2008

2015

2001

2008

2015

ΕΛΛΑΔΑ

10,5%

7,8%

24,9%

20,1%

16,2%

41,3%

52,7%

47,1%

73,1%

15,9%

11,5%

28,9%

ΑΤΤΙΚΗ

10,4%

6,7%

25,2%

25,3%

13,9%

38,3%

54,7%

43,1%

76,7%

14,8%

8,8%

27,4%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

10,3%

9,9%

28,5%

21,4%

24,4%

47,7%

64,9%

50,9%

76,3%

15,5%

15,9%

34,1%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

8,4%

7,0%

22,3%

18,7%

17,5%

44,7%

54,8%

52,5%

77,1%

14,5%

11,1%

27,4%

ΗΠΕΙΡΟΣ

12,6%

9,9%

24,5%

31,2%

23,2%

52,3%

71,5%

64,2%

72,7%

22,2%

16,4%

28,9%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

7,2%

8,3%

19,0%

23,1%

16,2%

37,7%

32,1%

20,2%

67,8%

8,5%

12,2%

24,4%

πηγή: EUROSTAT

Συνολική ανεργία, νεανική και μακροχρόνια ανεργία ανά Περιφέρεια

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρατηρήθηκε μείωση της
ανεργίας από το 2001 στο 2008 κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ
την περίοδο της κρίσης (2008 – 2015) σημειώθηκε άνοδος της
συνολικής
ανεργίας,
κατά
15,3
ποσοστιαίες
μονάδες
προσεγγίζοντας το 22,3% (2015). Η ανεργία στους νέους ηλικίας
15-29 ετών κυμάνθηκε στο 44,7%, η ανεργία στις γυναίκες έφτασε
στο 27,4% και η μακροχρόνια ανεργία στο 77,1% (2015).

Στην Περιφέρεια Αττικής, η ανεργία, την περίοδο 2001-2008
μειώθηκε κατά 3,7% ενώ το διάστημα 2008-2015, σημείωσε άνοδο
18,5 ποσοστιαίων μονάδων και έφτασε τελικά στο 25,2% το 2015.
Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο κινήθηκαν η νεανική και η μακροχρόνια
ανεργία, και διαμορφώθηκαν στο 38,3% και 76,7% αντίστοιχα
(2015). Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες, την περίοδο πριν την
οικονομική κρίση (2001-2008) μειώθηκε φτάνοντας στο 8,8% (2008)
από 14,8% (2001) ενώ, κατά την διάρκεια της ύφεσης (2008-2015)
σημείωσε άνοδο 18,6 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας το 27,4%.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το συνολικό ποσοστό ανεργίας, το 2015,
έφτασε το 24,5%, με το αντίστοιχο ποσοστό της ανεργίας των
γυναικών να διαμορφώνεται στο 28,9%. Η μακροχρόνια ανεργία
έφτασε στο 72,7% και η ανεργία των νέων (15 έως 29 ετών) στο
52,3%. Στα Ιόνια Νησιά, η συνολική ανεργία ανήλθε στο 19%, η
νεανική ανεργία στο 37,7%, η μακροχρόνια στο 67,8%, ενώ η
ανεργία στις γυναίκες στο 24,4%.

Η συνολική ανεργία, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έφτασε το
28,5% το 2015, η νεανική ανεργία το 47,7% και η μακροχρόνια το
76,3%. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και εδώ για τις γυναίκες, με
την συνολική ανεργία στην συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού
να αγγίζει το 34,1%.
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Μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων (νομών) της Δυτικής
Ελλάδας, η υψηλότερη ανεργία, για το έτος 2015, παρατηρείται
στον νομό Αχαΐας με 35,1%. Επιπρόσθετα, στην Πελοπόννησο,
τρεις από τους πέντε νομούς της (Αρκαδίας, Μεσσηνίας και
Κορινθίας) έχουν επίπεδο ανεργίας γύρω στο 25%.

Εργατικό Δυναμικό
Ο δείκτης του εργατικού δυναμικού, παρουσιάζεται για το σύνολο
της χώρας και για τις διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες διατρέχει το
οδικό δίκτυο που εποπτεύει το Παρατηρητήριο (Περιφέρειες Αττικής,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων).

Στην Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά , τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας
παρατηρούνται στους νομούς Άρτας και Κερκύρας (στο 31,1% και
17,7%, αντίστοιχα). Οι υψηλότερες αυξητικές μεταβολές νομών σε
κάθε εξεταζόμενη Περιφέρεια, το 2015 σε σχέση με το 2008
παρουσιάζονται στους νομούς Αχαΐας (24,7 μονάδες), Μεσσηνίας
(21,6 μονάδες), Άρτας (20,2 μονάδες) και Κέρκυρας (7,4 μονάδες).

Το εργατικό δυναμικό στο σύνολο της χώρας πριν την οικονομική
κρίση είχε σημειώσει ανοδική πορεία ενώ μετά το 2008 ο αριθμός
του εργατικού δυναμικού άρχισε να φθίνει. Συγκεκριμένα, ο
αριθμός του εργατικού δυναμικού αυξήθηκε από 4.678,6 χιλ. άτομα
το 2001 σε 5.000,1 χιλ. άτομα το 2008 και κατήλθε στα 4.816.3
χιλιάδες άτομα το 2015. Στην Περιφέρεια Αττικής, το εργατικό
δυναμικό ακολούθησε παρόμοια πορεία με παραπάνω (2001:
1.723,5 χιλ. άτομα, 2008: 1.916,1 χιλ. άτομα, 2015: 1.780,1 χιλ.
άτομα) φτάνοντας το 2015 να αντιστοιχεί στο 37% του εργατικού
δυναμικού του συνόλου της χώρας.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει πως η περιοχή του οδικού
δικτύου του Παρατηρητηρίου, πλήττεται στην παρούσα φάση
σημαντικά από την ανεργία, καθώς τα σχετικά ποσοστά
βρίσκονται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από εκείνα που
ίσχυαν πριν την οικονομική κρίση.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το αντίστοιχο μέγεθος
αυξήθηκε από 285,6 χιλ. άτομα το 2001 σε 291,9 χιλ. άτομα το 2008
και κατήλθε στα 283,9 χιλιάδες άτομα (2015), πληθυσμός που
αντιστοιχεί στο 6,1%, 5,8% και 5,9%, αντίστοιχα, του εθνικού ενεργού
εργατικού δυναμικού. Το εργατικό δυναμικό στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, αυξήθηκε από 237,6 χιλ. άτομα το 2001 σε 260,5
χιλ. άτομα το 2008 και κατήλθε στα 249,8 χιλιάδες άτομα (2015),
πληθυσμός που αντιστοιχεί στο 5,1%, 5,2% και 5,2%, αντίστοιχα, του
εθνικού ενεργού εργατικού δυναμικού. Αναφορικά με την
Περιφέρεια Ηπείρου, το εργατικό δυναμικό προσέγγισε τις 138,4 χιλ.
άτομα το 2001 τα 148,8 χιλ. άτομα το 2008 και τα 140,3 χιλ. άτομα
το 2015 με την συμμέτοχή στα αντίστοιχα έτη να είναι 3% (2001), 3%
(2008) και 2,9% (2015) του αντίστοιχου εθνικού μεγέθους. Στην
Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού
έφτασε τα 92 χιλ. άτομα το 2015, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,9%
του εθνικού εργατικού δυναμικού.

Εξέλιξη εργατικού δυναμικού ανα Περιφέρεια
2001
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Xιλιάδες άτομα

2008
%
Συμμετοχή

Xιλιάδες άτομα

2015
%
Συμμετοχή

Xιλιάδες άτομα

%
Συμμετοχή

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

4.678,6

Αττική

1.723,5

36,8%

1.916,1

38,3%

1.780,1

37,0%

Δυτική Ελλάδα

285,6

6,1%

291,9

5,8%

283,9

5,9%

Πελοπόννησος

237,6

5,1%

260,5

5,2%

249,8

5,2%

Ήπειρος

138,4

3,0%

148,8

3,0%

140,3

2,9%

91,3

2,0%

95,3

1,9%

92,0

1,9%

Ιόνια Νησιά

5.000,1

4.816,3

πηγή ΕΛΣΤΑΤ
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Κίνδυνος Φτώχειας
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν
την φτώχεια στην Ελλάδα. Αρχικά γίνεται αναφορά στα ποσοστά
του πληθυσμού ο οποίος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας στο
σύνολο της χώρας αλλά και με κριτήριο το φύλο των ατόμων. Στη
συνέχεια εξετάζονται τα ποσοστά της φτώχειας ανάλογα με την
ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκει ένα άτομο, αλλά και τα
ποσοστά της παιδικής φτώχειας στην χώρα από το 2004 μέχρι το
2015. Τέλος, γίνεται αναφορά στο μέγεθος του Δείκτη Σοβαρής
Υλικής Στέρησης και του ποσοστού του πληθυσμού στην Ελλάδα
που αδυνατεί να καλύψει συγκεκριμένες βασικές ανάγκες για τα έτη
2009 και 2014.
Αρχικά, παρατηρούμε πως το ποσοστό του πληθυσμού σε
κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε από το
2004 στο 2009 κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο
27,6%. Την εξαετία της κρίσης (2009 – 2015), είχαμε ραγδαία αύξηση
της τάξης των 8,1 ποσοστιαίων μονάδων φτάνοντας το 2015 το
35,7%, μείωση που αντισταθμίζει πλήρως ολόκληρη τη θετική
εξέλιξη της προηγούμενης περιόδου (2004-2009). Έτσι, το σημερινό
επίπεδο φτώχειας αντιστοιχεί κατ’ εκτίμηση, περίπου σε επίπεδα
γύρω από το έτος 2000.

Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 7:
αποκλεισμό

Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό

Ποσοστό πληθυσµού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισµό
2004

2009

2015

Μεταβολές
2004-2009

Μεταβολές
2009-2015

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

30,9%

27,6%

35,7%

-3,3%

8,1%

ΑΝΔΡΕΣ

28,6%

26,1%

34,8%

-2,5%

8,7%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

33,0%

29,0%

36,6%

-4,0%

7,6%

Αντίστοιχη πορεία ακολουθούν τα ποσοστά ανάλογα με το φύλο
του ατόμου. Συγκεκριμένα, από το 2004 στο 2009 παρατηρήθηκε
μείωση 2.5 ποσοστιαίων μονάδων των αντρών που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, πέφτοντας από το 28,6% (2004)

Πηγή: Eurostat

Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
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στο 26,1% το έτος 2009, ενώ το διάστημα 2009-2015 το ποσοστό
αυτό αυξήθηκε κατά 8,7 ποσοστιαίες μονάδες, ανεβαίνοντας στο
34,8% το έτος 2015. Όσον αφορά της γυναίκες, αρχικά η μείωση το
διάστημα 2004-2009 ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη
των αντρών (-4%), όμως την περίοδο της κρίσης η αύξηση του
ποσοστού των γυναικών σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε, αλλά σε
μικρότερη έκταση από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (+7,6
ποσ. μονάδες), φτάνοντας το 36,6% (2015).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επέκταση της ανάλυσης σε επίπεδο
ηλικιακών ομάδων. Όπως φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα
(πίνακας 12), όλες οι ηλικιακές ομάδες υπέστησαν μεγάλες
αρνητικές επιδράσεις κατά την περίοδο της κρίσης, σε όρους
κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Ποσοστά φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα

Σημαντικότερο πλήγμα προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να
υπέστη η ηλικιακή ομάδα από 16 έως 24 χρόνων, όπου εκεί η
αύξηση του κινδύνου φτώχειας για το χρονικό διάστημα 20092015 ,έφτασε τις 17,5 ποσοστιαίες μονάδες με το 49,7% των ατόμων
της ομάδας αυτής να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του
κοινωνικού αποκλεισμού (2015).
Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και για τα άτομα που ανήκουν στην
ηλικιακή ομάδα 25 έως 54 χρόνων. Τα ποσοστά των ατόμων της
συγκεκριμένης ομάδας που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας
ή του κοινωνικού αποκλεισμού παρέμεναν σχεδόν σταθερά πριν
την κρίση (μείωση 0,8 ποσ. μονάδων την περίοδο 2004-2009), ενώ
την περίοδο 2009-2015 αυξήθηκαν κατά 12,2 ποσοστιαίες μονάδες,
φτάνοντας το 37,8%.
Η ηλικιακή ομάδα η οποία επηρεάστηκε λιγότερο σε όρους
κινδύνου φτώχειας, κατά την περίοδο της κρίσης, ήταν η άνω των
54 χρόνων. Το ποσοστό των ατόμων, της συγκεκριμένης ομάδας,
που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού
αποκλεισμού μειώθηκε από το 2004 στο 2009 κατά 10,8
ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 27,9% το 2009, ενώ το
διάστημα 2009-2015 το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο

Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 8:

Ποσοστά φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα
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αυξήθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 29,1% το
2015, ποσοστό μικρότερο από το αντίστοιχο του 2004.
Τέλος, για τα άτομα κάτω τον 16 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό έχει
αυξητική τάση τόσο πριν όσο και μετά από την οικονομική κρίση.
Το διάστημα 2004-2009 αυξήθηκε κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες
φτάνοντας το 29,4% το 2009, ενώ την περίοδο της κρίσης (20092015) η αύξηση ήταν μεγαλύτερη αφού έφτασε τις 7,2 ποσοστιαίες
μονάδες φτάνοντας στο 36,6% το 2015.
Ένας σημαντικός τομέας, που εξετάζεται σε αυτή την ενότητα, είναι
και η παιδική φτώχεια. Το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας
αποτελεί μείζον πρόβλημα για την χώρα μας καθώς διαγράφει
αυξητική τάση, ακόμα και πριν την κρίση. Έτσι, το πρόβλημα αυτό
χρήζει άμεσης επίλυσης, καθώς αναφερόμαστε για μια από τις πιο
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ανήλικους.
Επειδή τα παιδιά ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που υπό
κανονικές συνθήκες δεν έχουν εισόδημα από εργασία, ένας από
τους τρόπους που μπορεί να προσεγγιστεί ο κίνδυνος φτώχειας
είναι το εισόδημα των γονέων. Έτσι, στην παρούσα ανάλυση
χρησιμοποιούνται πρωτογενή δεδομένα (Eurostat) τα οποία
αφορούν τα ποσοστά των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικό αποκλεισμό ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που
ανήκουν αλλά και την εκπαίδευση των γονέων τους,
χαρακτηριστικό το οποίο δίνει μια εισοδηματική προσέγγιση
(μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης). Οι
ηλικιακές ομάδες αναφοράς είναι οι ανήλικοι: κάτω των 6 ετών,
από 6 έως 11 έτη και από 12 έως 17 ετών. Τα επίπεδα εκπαίδευσης
των γονέων είναι: η λιγότερο από πρωτοβάθμια και κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ανώτερη δευτεροβάθμια και
μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση και η τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Ποσοστό παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας,
ανά κατηγορία επιπέδου μόρφωσης του πατέρα
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Αρχικά, όσον αφορά την κατηγορία των παιδιών των οποίων οι
γονείς έχουν λιγότερο από πρωτοβάθμια και κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση το αξιοσημείωτο είναι πως ενώ
κάποιος θα περίμενε την περίοδο της κρίσης τα ποσοστά της
παιδικής φτώχειας να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ότι πριν
την κρίση, στην πραγματικότητα καταγράφηκε το αντίθετο. Έτσι,
για τα παιδιά κάτω των 6 ετών το διάστημα (2004-2009), ο κίνδυνος
φτώχειας αυξήθηκε κατά 19,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η
αντίστοιχη μεταβολή για την περίοδο της κρίσης (2009-2015) ήταν
13,2 ποσοστιαίες μονάδες. Στην ηλικιακή ομάδα 6 έως 11 ετών η
αύξηση του ποσοστού της παιδικής φτώχειας από το 2004 στο
2009 άγγιξε τις 13,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ την εξαετία της
κρίσης ανήλθε στις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 67,8%
(2015). Η ηλικιακή ομάδα 12 έως 17 έτη, παρουσίασε μεγαλύτερη
αύξηση την περίοδο μετά την κρίση (+13,1 ποσ. μονάδες) σε σχέση
με την προηγούμενη περίοδο (+9,8 ποσ. μονάδες) με τα ποσοστά
το 2009 και το 2015 να είναι 60,3% και 73,4% αντίστοιχα.

ποσοστιαίων μονάδων. Οι άλλες δύο ηλικιακές ομάδες (6 – 11
ετών και 12 – 17 ετών) έπειτα από τα μειωμένα ποσοστά
αντιμετώπισης κινδύνου φτώχειας το έτος 2009 (κατά -1,9 και -4,7
ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με το έτος 2004),
σημείωσαν την περίοδο της κρίσης αύξηση των αντίστοιχων
ποσοστών κατά +10,1 και 16,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Για την κατηγορία των παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν
ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια
εκπαίδευση, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των παιδιών που είναι
αντιμέτωπα με την φτώχεια είναι μεγαλύτερα την περίοδο της
κρίσης (2009-2015). Μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην
ηλικιακή ομάδα 6 έως 11 ετών όπου η μεταβολή ήταν +16,6
ποσοστιαίες μονάδες κατά την διάρκεια της κρίσης φτάνοντας το
47% (2015). Μεγάλη ήταν και η αύξηση για τα παιδιά από 12 έως 17
ετών αγγίζοντας τις +12,2 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο της
κρίσης με το ποσοστό να διαμορφώνεται το 2015 στο 50,1%.
Τέλος, για την κατηγορία των παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν
λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ποσοστά της αντιμετώπισης του
κινδύνου φτώχειας είναι αρκετά μικρότερα έως και υποδιπλάσια σε
κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, για τα παιδιά έως 6 ετών το ποσοστό κινδύνου
φτώχειας ήταν το 2009 12,7% ενώ το 2015 ανήλθε σε 15,2%
σημειώνοντας κατά την διάρκεια της κρίσης αύξηση 2,5
49

Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 9:

Πηγή: Eurostat
Δείκτης σοβαρής υλικής αποστέρησης

Διάγραμμα 10: Ποσοστό του πληθυσμού που αδυνατεί να καλύψει
συγκεκριμένες βασικές ανάγκες
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Στα διαγράμματα 9 και 10, μπορούμε να δούμε πως διαμορφώθηκε
τόσο ο δείκτης σοβαρής υλικής αποστέρησης για τα έτη 2009 και
2014 – άτομα άνω των 18 ετών- όσο και τα ποσοστά των ατόμων
τα οποία αδυνατούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες.

Περνώντας στην κάλυψη βασικών αναγκών (Διάγραμμα 10),
βλέπουμε από το αντίστοιχο διάγραμμα πως το 2014, το 51,8% του
πληθυσμού της Ελλάδας αδυνατεί να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες
του, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2009, ενώ το 46,4%
(2014) των πολιτών δεν έχει την δυνατότητα να καλύψει τις
τρέχουσες οφειλές του. Όσον αφορά την θέρμανση του σπιτιού,
το 2014 το 32,9% των Ελλήνων αδυνατούσε να καλύψει την ανάγκη
αυτή, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2009 (15,7%). Τέλος,
το ποσοστό των Ελλήνων που δεν μπορούν να συντηρήσουν το
αυτοκίνητό τους αυξήθηκε από το 2009 στο 2014 κατά 2
ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 10,6%

Στο διάγραμμα 9 (Δείκτης σοβαρής υλικής αποστέρησης),
σύμφωνα με τον δείκτη, το 20,9% του συνόλου του πληθυσμού
στην χώρα μας αντιμετωπίζει καταστάσεις σοβαρής υλικής
αποστέρησης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των
εργαζομένων είναι 14,6% (2014). Όπως ήταν αναμενόμενο, τα
άτομα τα οποία πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση
είναι οι άνεργοι, για τους οποίους ο δείκτης αυξήθηκε από 20.2% το
2009 σε 43,4% το 2014. Υψηλά ποσοστά σοβαρής υλικής
αποστέρησης
παρουσιάζονται
και
για
τους
αυτοαπασχολούμενους, για τους οποίους ο σχετικός δείκτης
υπερδιπλασιάστηκε το 2014 σε σχέση με το 2009 φτάνοντας το
17,6%. Τα ποσοστά για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους
κινούνται στα ίδια επίπεδα, με τον δείκτη να αγγίζει το 2015 το 13,1%
και για τις δυο κατηγορίες.
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Συνολικές διανυκτερεύσεις, κλίνες και πληρότητα ανά Περιφέρεια και Νομό
2003

2008

Σύνολο
(ημέρες)

Κλίνες

Πληρότητα
%

ΕΛΛΑΔΑ

53.475.703

475.555

60,7%

64.073.727 577.618

56,7%

76.772.113 737.326

49,1%

ΑΤΤΙΚΗ

5.764.690

46.773

45,8%

7.272.015

49.879

47,9%

7.994.126

53.590

47,1%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1.342.989

14.569

43,8%

1.730.591

17.597

41,4%

1.740.236

19.632

33,5%

Αχαΐα

571.052

6.232

43,5%

674.725

6.500

42,4%

568.506

7.197

29,4%

Ηλεία

508.482

5.259

49,1%

747.067

7.454

44,7%

841.453

8.659

38,5%

Αιτωλοακαρνανία

263.455

3.078

36,5%

308.799

3.643

33,7%

330.277

3.776

30,8%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2.047.369

25.668

38,2%

2.329.673

26.583

36,5%

2.479.313

33.517

27,4%

Αρκαδία

130.146

1.821

29,2%

163.144

2.422

26,2%

110.701

3.154

12,4%

Μεσσηνία

555.220

8.081

42,8%

522.956

6.235

36,7%

627.546

7.805

31,7%

Αργολίδα

517.823

6.055

43,6%

643.098

7.030

42,7%

851.187

9.750

35,0%

Κορινθία

588.522

7.060

34,5%

763.305

7.741

38,4%

632.248

8.449

25,3%

Λακωνία

255.658

2.651

35,2%

237.170

3.155

28,4%

257.631

4.359

20,8%

ΗΠΕΙΡΟΣ

799.902

8.358

40,7%

827.169

9.205

38,3%

892.226

12.898

26,4%

Ιωάννινα

430.699

3.015

43,6%

381.814

3.544

37,0%

458.631

5.447

25,7%

Άρτα

63.605

340

52,0%

77.111

621

41,4%

53.229

662

22,9%

Θεσπρωτία

53.896

1.111

32,4%

101.306

1.366

35,3%

111.038

1.953

25,1%

Πρέβεζα

251.702

3.892

36,5%

266.938

3.674

40,6%

269.328

4.836

29,3%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

6.215.339

47.823

80,1%

7.260.101

63.841

70,0%

8.394.831

83.102

60,0%

Κέρκυρα

3.372.053

24.067

79,2%

4.020.220

33.777

71,8%

4.438.356

41.425

62,8%

Λευκάδα

198.453

2.900

57,2%

270.728

3.086

51,1%

278.217

4.363

34,2%

Κεφαλληνία - Ιθάκη

481.799

4.434

64,9%

712.506

7.501

60,8%

756.440

9.431

72,8%

2.163.034

16.422

89,6%

2.256.647

19.477

73,3%

2.921.818

27.883

65,7%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΝΟΜΟΙ

Ζάκυνθος

Σύνολο
(ημέρες)

2015
Κλίνες

Πληρότητα
%

Σύνολο
(ημέρες)

Πηγή: ΕΣΥΕ - ΕΛ.ΣΤΑΤ
Συνολικές διανυκτερεύσεις, κλίνες και πληρότητα ανα Περιφέρεια και νομό
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Κλίνες

Πληρότητ
α
%

Τουριστική και πολιτιστική κίνηση
Ο δείκτης της τουριστικής και πολιτιστικής κίνησης, παρουσιάζεται
για το σύνολο της χώρας, για τις διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες
διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο
(Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που
περιλαμβάνονται σε αυτές.

Οι πέντε περιφέρειες εμβέλειας του Παρατηρητηρίου (Αττικής,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων)
αντιπροσώπευαν το 2015 περίπου το 30% της συνολικής
τουριστικής δύναμης της χώρας μετρούμενης είτε σε αριθμό
κλινών, είτε σε αριθμό διανυκτερεύσεων. Χωρίς την Περιφέρεια
Αττικής, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 20% περίπου. Και στις
δυο περιπτώσεις, είναι σημαντική η συμμετοχή της μεγάλης αυτής
γεωγραφικής περιοχής στο σύνολο της τουριστικής υποδομής και
τουριστικής κίνησης της χώρας.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τη τουριστική κίνηση, με
βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στις
περιφέρειες και νομούς του οδικού δικτύου αναφοράς του
Παρατηρητηρίου. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων στην χώρα, το
2015 ανήλθε σε 76.772.113, με τη συνολική πληρότητα να ξεπερνά
το 49% σε συνολικό αριθμό 737.326 κλινών. Σε σχέση με το 2003, το
2008 και το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση των διανυκτερεύσεων
κατά 19,8% (2003-2008 και 2008-2015) και των κλινών κατά 21,5%
και 27,6%, στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Αντίθετα, η
πληρότητα κατά την περίοδο 2003-2008 σημείωσε πτώση 4
ποσοστιαίων μονάδων, ενώ κατά την περίοδο 2008-2015 πτώση
7,6 ποσοστιαίων μονάδων.
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Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής το 2003 πραγματοποιήθηκαν
5.764.690 διανυκτερεύσεις, με τη πληρότητα να ανέρχεται στο
45,8%, το 2008 σημειώθηκαν 7.272.015 διανυκτερεύσεις, με
πληρότητα να αγγίζει το 47,9% και το 2015
7.994.126
διανυκτερεύσεις με πληρότητα να φτάνει το 47,1%. Η μεταβολή των
διανυκτερεύσεων και των κλινών το 2008 σε σχέση με το 2003
έφτασε στο +26,1% και +6,6%, αντίστοιχα. Αντίθετα, το 2015 σε
σχέση με το 2008, πραγματοποιήθηκε μείωση της πληρότητας
κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση των κλινών κατά 7,4
ποσοστιαίες μονάδες.
Οι κλίνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από το 2003 στο 2008,
παρουσίασαν αύξηση 20,8%, με παράλληλη άνοδο των
διανυκτερεύσεων κατά 28,9% και πτώση της πληρότητας κατά 2,4
ποσοστιαίες μονάδες περίπου. Σε απόλυτα μεγέθη, το 2015, ο
αριθμός διανυκτερεύσεων έφτασε τις 1.740.236, η πληρότητα
33,5% και οι κλίνες τις 19.632. Την επταετία 2008–2015 οι
διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 0,6%, οι διαθέσιμες κλίνες κατά
11,6% ενώ η πληρότητα μεταβλήθηκε αρνητικά κατά 7,9
ποσοστιαίες μονάδες.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπολογίζεται ότι η πληρότητα το
2003 ανήλθε στο 38,2%, το 2008 στο 36,5% και το 2015 στο 27,4%.
Οι διανυκτερεύσεις από τις 2.047.369 το 2003 ανήλθαν στις
2.329.673 το 2008 και σε 2.479.313 το 2015. Οι κλίνες από τις 25.668
το 2003 ανήλθαν στις 26.583 το 2008 και σε 33.517 το 2015. Τέλος,
η πληρότητα μεταβλήθηκε αρνητικά τόσο από το 2003 στο 2008 (1,7 ποσοστιαίες μονάδες), ‘όσο και την επταετία 2008-2015 (-9,1
ποσοστιαίες μονάδες).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 11: Ποσοστά πληρότητας ανά Περιφέρεια και νομό
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Οι διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών το 2003
διαμορφώθηκαν στις 6.215.339 με πληρότητα 80,1% και αριθμό
κλινών 47.823. Το 2008 οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 7.260.101
αυξημένες σε σχέση με το 2003 κατά 16,8% ενώ η πληρότητα το ίδιο
έτος έφτασε το 70%. Το 2015 οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις
8.394.831 με πληρότητα 60% και 83.102 κλίνες συνολικά. Η
μεταβολή της πληρότητας, το 2015 σε σχέση με το 2008, κινήθηκε
πτωτικά κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ αυξητική πορεία
παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις και ο αριθμός κλινών (κατά
15,6% και 30,2% αντίστοιχα).
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα παραπάνω μεγέθη είναι τα υψηλότερα
που παρατηρούνται μεταξύ των εξεταζόμενων περιφερειών και
αντανακλούν την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας στη
συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 12:

Κλίνες ανά Περιφέρεια

Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (νομών ανά εξεταζόμενη
Περιφέρεια, η υψηλότερη τουριστική κίνηση καταγράφηκε στην
Ηλεία, στην Αργολίδα, στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα. Σημειώνεται
επίσης, ότι η υψηλότερη μεταβολή διανυκτερεύσεων την περίοδο
2003-2013, σημειώθηκε στους νομούς Αργολίδας, Θεσπρωτίας και
Λευκάδας. Τέλος, αναφορικά με την πληρότητα, οι μεγαλύτερες
μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ηλεία, την Αρκαδία, την Άρτα και τη
Ζάκυνθο.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 13:

Κλίνες ανά νομό
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Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γεωργική έκταση (2013)

Το μέγεθος «αγροτικές εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζεται για το
σύνολο της χώρας, για τις διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες
διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο
(Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που
περιλαμβάνονται σε αυτές.

Γεωργική Έκταση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτική γη
Συνολικές Αγροτικές
Βοσκότοποι
Εκμεταλλεύσεις
(σε χιλιάδες στρέμματα ) (σε χιλιάδες στρέμματα )
709.449

29.779

4.036

ΑΤΤΙΚΗ

27.032

470

38

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

83.703

2.624

95

Αχαϊα

23.269

720

55

Ηλεία

28.941

884

17

Αιτωλοακαρνανία

31.493

1.021

22

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

92.162

2.820

300

Αρκαδία

11.238

352

178

Μεσσηνία

28.017

736

33

Αργολίδα

15.628

452

49

Κορινθία

17.361

528

13

Λακωνία

19.917

751

27

ΗΠΕΙΡΟΣ

30.559

711

98

Ιωάννινα

6.943

160

47

10.475

166

4

Θεσπρωτία

5.878

170

33

Πρεβέζα

7.263

213

15

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

28.383

540

135

Κέρκυρα

13.978

168

0

Λευκάδας

3.633

56

3

Κεφαλληνία

4.615

191

126

Ζάκυνθος

6.156

124

6

Αρτα

Στο σύνολο της χώρας, οι συνολικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
ανήλθαν στις 709.449, με την έκταση που καλύπτει η αγροτική γη
να ανέρχεται σε 29.779 χιλιάδες στρέμματα και τα βοσκοτόπια σε
4.036 χιλιάδες στρέμματα.
Οι πέντε περιφέρειες εμβέλειας του Παρατηρητηρίου (Αττικής,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων)
αντιπροσώπευαν το 2013 το 24,1% της συνολικής αγροτικής γης
και το 16,5% της συνολικής έκτασης των βοσκοτόπων. Τα μεγέθη
αυτά καταδεικνύουν τη σημαντική θέση αυτής της μείζονος
γεωγραφικής
περιοχής
στο
σύνολο
της
αγροτικής
δραστηριότητας της χώρας.
Στην Περιφέρεια Αττικής, οι συνολικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
έφτασαν τις 27.032, οι οποίες κάλυπταν σε αγροτική γη και
βοσκοτόπια 470 και 38 χιλιάδες στρέμματα αντίστοιχα, ενώ σε
ποσοστά να αντιστοιχούσαν σε 1,6% και 0,9% του συνόλου της
χώρας.

πηγή ΕΣΤΑΤ

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γεωργική γή
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Αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γεωργική έκταση (2013)
Γεωργική Έκταση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ
ΕΛΛΑΔΑ

% Συμμετοχή
Αγροτικής γης
(Ελλάδα)

% Συμμετοχή
Βοσκοτόπων
(Ελλάδα)

% Συμμετοχή
Αγροτικής γης
(Περιφέρεια)

% Συμμετοχή
Βοσκοτόπων
(Περιφέρεια)

-

-

ΑΤΤΙΚΗ

1,6%

0,9%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

8,8%

2,4%

Αχαϊα

2,4%

1,4%

27,4%

57,9%

Ηλεία

3,0%

0,4%

33,7%

17,9%

Αιτωλοακαρνανία

3,4%

0,5%

38,9%

23,2%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

9,5%

7,4%

Αρκαδία

1,2%

4,4%

12,5%

59,3%

Μεσσηνία

2,5%

0,8%

26,1%

11,0%

Αργολίδα

1,5%

1,2%

16,0%

16,3%

Κορινθία

1,8%

0,3%

18,7%

4,3%

26,6%

9,0%

Λακωνία

2,5%

0,7%

ΗΠΕΙΡΟΣ

2,4%

2,4%

Ιωάννινα

0,5%

1,2%

22,5%

48,0%

Αρτα

0,6%

0,1%

23,3%

4,1%

Θεσπρωτία

0,6%

0,8%

23,9%

33,7%

Πρεβέζα

0,7%

0,4%

30,0%

15,3%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1,8%

3,3%

Κέρκυρα

0,6%

0,0%

31,1%

0,0%

Λευκάδας

0,2%

0,1%

10,4%

2,2%

Κεφαλληνία

0,6%

3,1%

35,4%

93,3%

Ζάκυνθος

0,4%

0,1%

23,0%

4,4%

Η έκταση της αγροτικής γης και των βοσκότοπων στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας κάλυπτε 2.624 και 95 χιλιάδες στρέμματα,
αντίστοιχα. Η ποσοστιαία συμμετοχή της αγροτικής γης και των
βοσκοτόπων σε σχέση με το σύνολο της χώρας υπολογίστηκε σε
8,8% και 2,4%, αντιστοίχως, με τον αριθμό των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων να ξεπερνά τις 83.703.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εντοπίζεται η μεγαλύτερη σε
έκταση αγροτική γη και βοσκοτόπια, που φτάνουν τα 2.820 και 300
χιλιάδες στρέμματα, αντιστοίχως (9,5% και 7,4% της χώρας), με το
συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων να ανέρχεται σε 92.162.
Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει σε γεωργική έκταση το 2,4%
της αγροτικής γης και το 2,4% των βοσκότοπων (711 και 98 χιλιάδες
στρέμματα αντίστοιχα) της χώρας, και αντιστοιχούν συνολικά σε
30.559 αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, η έκταση αγροτικής γης και
βοσκοτόπων ήταν αντίστοιχα 540 και 135 χιλιάδες στρέμματα, και
ο αριθμός αγροτικών εκμεταλλεύσεων 28.383. Η ποσοστιαία
συμμετοχή της αγροτικής γης
και των βοσκοτόπων της
Περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας υπολογίστηκε σε
1,8% και 3,3%, αντιστοίχως.

πηγή ΕΣΤΑΤ

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γεωργική έκταση
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Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (νομών), ανά εξεταζόμενη
Περιφέρεια, η υψηλότερη συμμετοχή της αγροτικής γη αντιστοιχεί
στην Αιτωλοακαρνανία (3,4%), στην Μεσσηνία και Λακωνία (2,5%),
στην Πρέβεζα (0,7%) και στην Κεφαλληνία και Κέρκυρα (0,6%).
Αναφορικά με τους βοσκότοπους, τα υψηλότερα ποσοστά
εντοπίζονται σε Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα και Κεφαλληνία.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 14: Ποσοστό συμμετοχής αγροτικής γης και βοσκοτόπων στο
σύνολο της χώρας
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Ενάρξεις νέων επιχειρήσεων και παύσεις
υφισταμένων ανά έτος, στο σύνολο της χώρας
Αριθμός επιχειρήσεων
ΕΤΗ

Ενάρξεις

Παύσεις

Διαφορά

2011

44.559

111.719

-67.160

2012

42.563

41.337

1.226

2013

43.134

39.268

3.866

2014

34.897

33.901

996

2015

28.962

31.716

-2.754

2016

22.002

24.709

-2.707

Σωρευτικό σύνολο

-66.533

Πηγή: ΓΕ.ΜΗ.

Ποσοστιαία μεταβολή ενάρξεων και παύσεων επιχειρήσεων ανά
διετία

Ενάρξεις και παύσεις επιχειρήσεων ανά έτος

Πηγή: ΓΕ.ΜΗ.
Διάγραμμα 15:

Ενάρξεις και παύσεις επιχειρήσεων
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Επιχειρηματικότητα: Ίδρυση και παύση επιχειρήσεων
Η επιχειρηματικότητα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και
αναπόσπαστο τμήμα μιας οικονομίας. Η κρίση η οποία βιώνει η
Ελλάδα έχει επηρεάσει άμεσα την επιχειρηματικότητα κάτι που
μπορεί να φανεί και από τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες
ξεκίνησαν την λειτουργία τους αλλά και των επιχειρήσεων οι οποίες
την τερμάτισαν.

Περνώντας στις επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν την λειτουργία
τους, παρατηρείται μείωση του αριθμού αυτού σε όλα τα χρόνια
που εξετάζονται. Η μεγαλύτερη μείωση των παύσεων παρατηρείται
από το 2011 στο 2012 όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο
63%. Πιο συγκεκριμένα, από τις 111.719 επιχειρήσεις οι οποίες
έπαυσαν την λειτουργία τους το 2011, το 2012 ο αντίστοιχος
αριθμός ήταν 41.337 επιχειρήσεις. Ακολουθεί σε μέγεθος η μείωση
των παύσεων από το έτος 2015 στο 2016 όπου το ποσοστό ήταν
22.1%.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την έναρξη νέων επιχειρήσεων,
παρατηρούμε πως μόνο κατά το χρονικό διάστημα 2012-2013
είχαμε αύξηση του αριθμού νέων επιχειρήσεων κατά μόλις 1,3% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 43.134 νέες
επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα έτη είχαμε
μείωση του αντίστοιχου ποσοστού με την μεγαλύτερη μείωση να
σημειώνεται την περίοδο 2015-2016, κατά 24%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο σύνολο της περιόδου της οικονομικής
κρίσης (2011-2016) σταμάτησαν τη λειτουργία τους 66.533
περισσότερες επιχειρήσεις από όσες έκαναν έναρξη, γεγονός που
σηματοδοτεί τη χειροτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στη
χώρα στην αντίστοιχη περίοδο.
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4

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ

4.1

Γενικά

Στο υπόλοιπο τμήμα του παρόντος Κεφαλαίου (ενότητες 4.3 και
4.4) εξετάζονται οι παράγοντες εξέλιξης του τομέα των χερσαίων
οδικών μεταφορών και των μετακινήσεων των κατοίκων στο
σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση τις
υπεραστικές εμπορευματικές μεταφορές και τις μετακινήσεις των
κατοίκων με ΙΧ αυτοκίνητα, που αθροιστικά σχηματίζουν το
συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος (άνω του 95%) των κυκλοφοριακών
φόρτων πάνω στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας.
Επειδή στις υφιστάμενες κύριες στατιστικές πηγές (ΕΛΣΤΑΤ,
EUROSTAT), δεν υπάρχουν αμιγή στοιχεία για τις κινήσεις και
μεταφορές στους άξονες αυτούς, λαμβάνονται στις παρούσες
ενότητες, υπάρχοντες δείκτες και στοιχεία αναφερόμενα σε όλο το
συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας, αστικό και υπεραστικό. Στη
συνέχεια, με κατάλληλες προσαρμογές των υφιστάμενων δεικτών
ή συμπληρωματικές προσεγγίσεις, επιχειρείται η εξαγωγή
συμπερασμάτων για τα ειδικότερα μεγέθη ενδιαφέροντος της
παρούσας μελέτης (εμπορευματικές μεταφορές και μετακινήσεις
φυσικών προσώπων στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας).
Η μεθοδολογία αυτή κρίνεται, εκ του αποτελέσματος ικανοποιητική,
δεδομένου ότι, τα προκύπτοντα συμπεράσματα για την εξέλιξη των
κυκλοφοριακών φόρτων στους οδικούς άξονες μέσω αυτής,
πλησιάζουν ή επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των φόρτων, όπως
παρακολουθούνται και καταγράφονται από τις εταιρίες
διαχείρισης των οδικών αξόνων.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται εδώ
(δείκτης χερσαίων μεταφορών της ΕΛΣΤΑΤ, τα τονοχιλιόμετρα, τα
οχηματοχιλιόμετρα, ο στόλος αυτοκινήτων, η κατανάλωση
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καυσίμων κίνησης κλπ.) για τον προσδιορισμό της μεταβολής της
κινητικότητας στους οδικούς άξονες της χώρας, αφορούν τόσο
στις αστικές, όσο και στις υπεραστικές μετακινήσεις και στις
εμπορευματικές μεταφορές. Σε ό,τι αφορά στα ΙΧ αυτοκίνητα,
θεωρείται apriori στην παρούσα μελέτη ότι οι υπεραστικές
μετακινήσεις, στην περίοδο της κρίσης, θα πρέπει κανονικά να
έχουν υποστεί μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σε σύγκριση με τις
αστικές, λόγω του ότι οι τελευταίες κατέχουν υψηλότερη θέση στην
κλίμακα προτεραιοτήτων της ελληνικής οικογένειας. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι εξυπηρετούν, σε μεγαλύτερο βαθμό, τις
καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των μελών της - κυρίως την
εργασία - καθώς και τις λοιπές μετακινήσεις εντός της πόλης για
άλλες άμεσες και τακτικής φύσεως ασχολίες. Αντίθετα, οι
υπεραστικές μετακινήσεις εξυπηρετούν, σε μεγαλύτερο ποσοστό,
από τις αστικές, «μη κανονικές» ανάγκες, όπως αναψυχή,
διακοπές, εκπαιδευτικούς, ιατρικούς λόγους κλπ.

Η ανάλυση στο παρόν Κεφάλαιο στοχεύει, πέραν των ποσοτικών
εκτιμήσεων, στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των
κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και στη διερεύνηση των
παραγόντων που την επηρεάζει στις επιμέρους υποκατηγορίες
(οδικές εμπορευματικές μεταφορές, μετακινήσεις με ΙΧ κλπ).
Τέλος, σχετικά με τους δείκτες και τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν
και χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο μέρος αυτού του Κεφαλαίου,
επισημαίνεται ότι καταβλήθηκε προσπάθεια, μέσω της
επεξεργασίας τους και παράλληλης σύνδεσης τους με άλλα
σχετικά στοιχεία και δείκτες, να προσαρμοστούν, στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, στους ειδικούς στόχους της μελέτης, δηλαδή στο
να προσεγγίζουν το κεντρικό θέμα που μας απασχολεί, την
μεταβολή των κυκλοφοριακών φόρτων στους μεγάλους οδικούς
άξονες.
Το παρόν κεφάλαιο προχωρά ως εξής: Στην ενότητα 4.2 θα
παρατεθεί μια γενική εικόνα του κλάδου των Χερσαίων Μεταφορών
κατά τη διάρκεια της Οικονομικής Κρίσης και στη συνέχεια, στις
ενότητες 4.3 και 4.5, γίνεται παρουσίαση της εξέλιξης των
υποκλάδων των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και των
μετακινήσεων με ιδιωτικά αυτοκίνητα (ΙΧ), αντίστοιχα.

Επιπλέον, η μετατόπιση κυκλοφοριακών φόρτων, στην περίοδο
της κρίσης, από τα ιδιωτικά μέσα μετακίνησης προς τα δημόσια
μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, σιδηρόδρομος) θεωρείται ότι
ήταν ποσοστιαία αντίστοιχη στις δυο κατηγορίες, με περισσότερο
πιθανή την αναλογικά μεγαλύτερη μετατόπιση στην περίπτωση
των αστικών μετακινήσεων.
Συνακόλουθα με όλα τα παραπάνω, οι μεταβολές που
προκύπτουν από την εξέταση των ανωτέρω στοιχείων και δεικτών
– που όπως αναφέρθηκε αναφέρονται συλλήβδην και στις δυο
κατηγορίες μετακινήσεων, δηλ. αστικές και υπεραστικές- θα πρέπει,
στην περίοδο της κρίσης, να είναι πιο έντονες στην περίπτωση των
υπεραστικών οδικών μετακινήσεων. Σε κάθε περίπτωση, κριτήριο
τελικού ελέγχου των οποιωνδήποτε ποσοτικών εκτιμήσεων και
μεταβολών, σε αυτό το μέρος της μελέτης, αποτελεί η εξέλιξη των
κυκλοφοριακών φόρτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των
παραχωρησιούχων εταιριών και παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5
(Σαρδελιάνος), καθόσον προέρχεται από πραγματικές μετρήσεις.
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4.2

Ο κλάδος των Χερσαίων Μεταφορών στην Ελλάδα στην
περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Οι οδικές μετακινήσεις στους μεγάλους άξονες της χώρας
περιλαμβάνουν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (φορτηγά
οχήματα, βυτιοφόρα κλπ), καθώς και τις μετακινήσεις επιβατών με
ΙΧ, λεωφορεία, ταξί και μοτοποδήλατα. Ο πλησιέστερος, προς
αυτά τα μεγέθη, δείκτης είναι ο δείκτης των χερσαίων μεταφορών
βάσει κύκλου εργασιών (ΔΧΜ) της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος, πιο
αναλυτικά, περιλαμβάνει τα εξής:




Τις υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών και
σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων,
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών (με ταξί, ΚΤΕΛ, τουριστικά
λεωφορεία) -Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες
μετακόμισης, και
Μεταφορές μέσω αγωγών

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, ο κλάδος των
χερσαίων μεταφορών επηρεάζεται άμεσα από την πορεία και την
εξέλιξη της γενικότερης αναπτυξιακής διαδικασίας και ειδικότερα
από την δραστηριότητα των τομέων της βιομηχανίας, του
εμπορίου, των εξαγωγών αλλά και των κατασκευών. Είναι γεγονός
ότι κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης (2008-2015) η
οικονομική ύφεση, ο περιορισμός του διαθεσίμου εισοδήματος και
η υπέρμετρη φορολόγηση (φυσικών και νομικών προσώπων),
επέδρασσαν με πολλαπλασιαστικό αρνητικό τρόπο στην
δραστηριότητα του κλάδου των μεταφορών με εξαίρεση του
τμήματος που συνδέεται με τον τουρισμό.

Δείκτης χερσαίων μεταφορών
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Συγκεκριμένα, κάθετη πτώση έως 52% έχει σημειώσει ο τζίρος των
χερσαίων οδικών μεταφορών στη χώρα, καθώς σύμφωνα με τα
στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτου Μεταφορών τα τελευταία
τέσσερα χρόνια (2009-2013), παραμένουν ακινητοποιημένα
τέσσερα στα δέκα αυτοκίνητα από τα 32.000 συνολικά που
διατηρούν την έδρα τους στη χώρα. Υποχώρηση κατά 25% επίσης
έχει σημειώσει το κόστος μεταφορών. Η κατάσταση περιγράφεται
ακόμη χειρότερη για τον κλάδο των ΟΕΜ, με δεδομένο ότι από το
2009-2013 έχουν σημειωθεί αυξήσεις σε διόδια και καύσιμα που
αγγίζουν το 325%, επηρεάζοντας το συνολικό λειτουργικό κόστος
των επιχειρήσεων.
Ο δείκτης του κύκλου εργασιών χερσαίων μεταφορών, που
αναφέρθηκε παραπάνω, σημείωσε στην περίοδο της οικονομικής
κρίσης 2008-2015 συνολική πτώση 54,0%, έναντι αύξησης στην
περίοδο 2005-2008 ίσης με 53,9% (βλ. Πίνακα 20 και Διάγραμμα
16).
Η μείωση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του ΑΕΠ της
χώρας (περίπου 26% στην ίδια περίοδο) και αποτυπώνει την
κρίσιμη κατάσταση στην οποία περιήλθε ο κλάδος κατά την
περίοδο αυτή, εξ’ αφορμής κι άλλων παραγόντων, όπως ήταν οι
τιμές των καυσίμων, το κόστος επισκευής και συντήρησης των
οχημάτων, το κόστος ασφάλισης κλπ.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 16: Εξέλιξη του δείκτη χερσαίων μεταφορών

Ειδικότερα, ο κλάδος των χερσαίων μεταφορών σημείωσε την
μεγαλύτερη πτώση του κύκλου εργασιών του το 2009 31,5% και το
2010 18,1%, αλλά συνεχίζει την πτωτική του αυτή τάση, σε
μικρότερο βαθμό, μέχρι και το 2015 5,9%.
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Ο δείκτης των υπηρεσιών προς αποθήκευση και λοιπών
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων προς τις μεταφορές σημείωσε
τη μεγαλύτερη κάμψη του το 2009, -33.3% συνεχίζει όμως και αυτός
την πτωτική του αυτή τάση, σε μικρότερο βαθμό, μέχρι και το 2013,
-7% ενώ από το 2014 παρουσιάζει αύξηση 5.4%.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Βάσει Κύκλου Εργασιών)
Έτη

Δείκτης

Ετήσιες μεταβολές

2005

100,0

-

2006

114,2

14,2%

2007

112,5

-1,5%

2008

116,0

3,1%

2009

77,4

-33,3%

2010

69,0

-10,9%

2011

63,5

-7,9%

2012

60,5

-4,8%

2013

56,3

-7,0%

2014

59,3

5,4%

2015

61,0

2,8%

Μεταβολή 2005-2008 :

+ 16,0%

Μεταβολή 2008-2015 :

- 47,4%

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στις τρεις επόμενες ενότητες (4.3,
4.4 και 4.5) πραγματοποιείται μια αναλυτική αναφορά στους
ιδιαίτερους παράγοντες που επηρέασαν, την περίοδο αυτή,
αφενός τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και αφετέρου την
κινητικότητα των ΙΧ, ενώ στην ενότητα 4.6 παρουσιάζεται η εξέλιξη
των τιμών των καυσίμων και των επιδράσεων τους στην
κινητικότητα όλων των οχημάτων, ιδιαίτερα δε των ΙΧ.
Είναι γεγονός ότι οι δυο αυτοί επιμέρους τομείς, δηλαδή οι
εμπορευματικές μεταφορές με φορτηγά αυτοκίνητα και οι
μετακινήσεις των πολιτών με ιδιωτικά αυτοκίνητα, πέραν της
γενικότερης αρνητικής επίδρασης που υπέστησαν από τους
προαναφερθείσες γενικές οικονομικές εξελίξεις (μείωση ΑΕΠ κλπ),
πλήττονται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό ο
καθένας, καθώς επηρεάζονται ο καθένας ξεχωριστά από τους
ιδιαίτερους παράγοντες και τις ειδικές συνθήκες που ρυθμίζουν την
λειτουργία τους. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους ιδιαίτεροι παράγοντες
αποτελούν για μεν τον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών το
πλαίσιο του ανταγωνισμού στον υποκλάδο, ενώ για τα Ι.Χ.
αυτοκίνητα, το φορολογικό καθεστώς (τεκμήρια πολυτελούς
διαβίωσης κ.λ.π.) και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης
(όπως ο υψηλή κατανάλωση, ιδιαίτερα στα μεγάλης ιπποδύναμης
ΙΧ., οι τιμές καυσίμων, οι τιμές των ασφαλίστρων κ.λ.π.).

πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Δείκτης αποθήκευσης & υποστηρικτικών δραστηριοτήτων προς
τις μεταφορές
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4.3

Οι Οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην περίοδο της
Οικονομικής Κρίσης



Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι αναπόσπαστο τμήμα
της εφοδιαστικής αλυσίδας και έχουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας μιας αγοράς. Σύμφωνα µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι μεταφορές και η αποθήκευση
συμβάλλουν κατά 10%-15% στο συνολικό κόστος των τελικών
αγαθών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην ελληνική
οικονομία, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές, σε συνδυασμό και
µε τις θαλάσσιες μεταφορές, έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διακίνηση
αγαθών, λόγω της έλλειψης εναλλακτικών χερσαίων μεταφορών
εμπορευμάτων (ελλιπές σιδηροδρομικό δίκτυο, απουσία
μεταφορών µέσω ποταμών) και της ιδιαίτερης μορφολογίας της
χώρας (πολλά νησιά και ορεινοί όγκοι).

4.3.1




Ο κύκλος εργασιών των αγωγών συμμετέχει στο δείκτη
χερσαίων μεταφορών σε ποσοστό 32% περίπου.
Η μείωση του δείκτη των μεταφορών με αγωγούς στην περίοδο
2008-2015 ήταν 40% περίπου.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η
πραγματική μείωση του ΔΧΜ (χωρίς τους αγωγούς και το
σιδηρόδρομο), στην περίοδο 2008-2015, είναι 60,4%, έναντι της
μείωσης σε ποσοστό 54%, όπως είδαμε, παραπάνω (Πίνακας 20),
μαζί με το σιδηρόδρομο και τους αγωγούς. Επομένως, η μείωση
του δείκτη των οδικών εμπορευματικών μεταφορών βάσει κύκλου
εργασιών, στην περίοδο της κρίσης, ξεπέρασε το 60%.

Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:



Δείκτης χερσαίων μεταφορών (ΔΧΜ)

Όπως είδαμε στην Ενότητα 4.2, ο Δείκτης Χερσαίων Μεταφορών
(ΔΧΜ) αναφέρεται στον κύκλο εργασιών του κλάδου και
περιλαμβάνει τις μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά
αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί και το σιδηρόδρομο. Περιλαμβάνει
επίσης τις μεταφορές με τους αγωγούς. Σύμφωνα με πρόσθετες
πληροφορίες που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, η δραστηριότητα
του σιδηρόδρομου βάσει κύκλου εργασιών συμμετέχει σε ποσοστό
μικρότερο του 5% στο σύνολο, επομένως η παρουσία του στο
ΔΧΜ δεν δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά τα ποσοστά
μεταβολής του δείκτη αυτού. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με τις
μεταφορές με τους αγωγούς. Για το λόγο αυτό επεξεργαστήκαμε
τoν ΔΧΜ προκειμένου να τον απαλλάξουμε από το τελευταίο
μέγεθος, δεδομένου ότι αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο
ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης. Χρησιμοποιώντας
διάφορα στοιχεία του κύκλου εργασιών των αγωγών από άλλες
πηγές καταλήξαμε στα εξής βασικά συμπεράσματα:

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπως και οι περισσότεροι
κλάδοι και τομείς της ελληνικής οικονομίας, καθώς και κλάδος των
μεταφορών γενικότερα, υπέστησαν σημαντική μείωση του
επιπέδου της δραστηριότητας τους στην περίοδο της οικονομικής
κρίσης. Για τον υπολογισμό αυτής της μείωσης χρησιμοποιούμε
στην παρούσα ενότητα τρία διαφορετικά μεγέθη ή δείκτες της
ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT, δεδομένου, ότι τόσο η ακολουθούμενη
μεθοδολογία από τις στατιστικές αρχές, όσο και κατακερματισμός
του κλάδου -όπως θα εξηγηθεί παρακάτω-, δεν δημιουργούν τις
κατάλληλες συνθήκες για πλήρεις και απολύτως ακριβείς
μετρήσεις. Επομένως, τα διαφορετικά αυτά μεγέθη/δείκτες θα
χρησιμοποιηθούν εδώ ως συμπληρωματικά μεταξύ τους για την
εξαγωγή συμπερασμάτων για το εύρος και την έκταση της σχετικής
πτώσης της δραστηριότητας του κλάδου.


Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τονοχιλιόμετρα

Ο δείκτης χερσαίων μεταφορών (ΔΧΜ), με επεξεργασία, ώστε
να μη περιέχει το σιδηρόδρομο και τους αγωγούς
Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε χιλιάδες τόνους, και
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ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Έτη

Τόνοι

Μεταβολές

2004

443.941

2005

432.846

-2,5%

2006

510.741

18,0%

2007

484.775

-5,1%

2008

628.560

29,7%

2009

644.528

2,5%

2010

577.442

-10,4%

2011

505.986

-12,4%

2012

400.124

-20,9%

2013

480.794

20,2%

2014

403.327

-16,1%

2015

420.005

Μεταβολή 2004-2008

4,1%
+ 41.6%

Μεταβολή 2008-2015 :

- 33.2%

Πηγή: Eurostat
Διάγραμμα 17:

πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία της Eurostat
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές
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Εξέλιξη οδικών εμπορευματικών μεταφορών

4.3.2

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε χιλιάδες τόνους

ασφαλίστρων κατά 10%), ασκούν ήδη σημαντική επίδραση στον
αριθμό των κυκλοφορούντων οχημάτων αλλά και των βαρέων
φορτηγών αυτοκινήτων. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στους
αυτοκινητόδρομους μειώθηκαν κατά πολύ, χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στην Ολυμπία Οδό
μειώθηκε κατά 42% και οι διελεύσεις της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου
κατά 31%.

Oι οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε χιλιάδες τόνους
εμφανίζουν κι αυτές μείωση, στην περίοδο 2008-2015 και
συγκεκριμένα κατά 33,2%, έναντι αύξησης 41,6% στην περίοδο
2004-2008 (βλ. Πίνακα 22, Διάγραμμα 17)
Η ζήτηση για τις μεταφορικές υπηρεσίες το (2007- 2010) μειώνεται
ραγδαία και οι επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και πτωχεύσεις. Το πρώτο
συστατικό της μεταφοράς το οποίο υφίσταται την κρίση είναι οι
οδικές εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες συνδέονται
αμεσότερα με την οικονομική δραστηριότητα και το εμπόριο σε
σχέση με τη μεταφορά επιβατών. Ενώ οι βιομηχανικοί τομείς είναι
γενικά όλοι επηρεασμένοι από την οικονομική κρίση, μερικοί τομείς
υπόκεινται σε μεγαλύτερες επιπτώσεις από άλλους (π.χ. η
παραγωγή στα μηχανοκίνητα οχήματα και τα βασικά μέταλλα
μειώνεται μέχρι και 20% για το 2010).
Ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών
μεταφορών αντιμετωπίζει δυσκολίες με τις πληρωμές τους. Οι
οικονομικές δυσκολίες φαίνεται επίσης ότι έχουν επιπτώσεις στις
επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους. Ο αριθμός των θέσεων
εργασίας που χάνονται αποτελεί έναν από τους δείκτες των
αποτελεσμάτων της κρίσης στην απασχόληση. Οι συνθήκες
απασχόλησης στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας επηρεάζονται
επίσης από την κρίση, με πολλές επιχειρήσεις να επιλέγουν τη
μείωση ή την κατάλληλη προσαρμογή των ωρών απασχόλησης
Η οικονομική κρίση (ύφεση μέχρι και το 2015 περίπου της τάξεως
του 26%), η συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου
εισοδήματος που οδήγησε στη μείωση της καταναλωτικής
δαπάνης των νοικοκυριών κατά 23%, η αύξηση της φορολογικής
πολιτικής νομικών και φυσικών προσώπων, η αύξηση του κόστους
συντήρησης και λειτουργίας του στόλου των οχημάτων εξαιτίας
της αύξησης των τιμών των καυσίμων (του ΦΠΑ και των
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Συγκριτικός πίνακας μεταβολών στις οδικές εμπορευματικές
μεταφορές

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε εκατ τονοχιλιόμετρα
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4.3.3

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τονοχιλιόμετρα

Συμπερασματικά,
η
δραστηριότητα
του
κλάδου
των
εμπορευματικών μεταφορών στο εσωτερικό της χώρας
υποχώρησε σε βαθμό κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνον του ΑΕΠ,
ενώ σημαντικά έχει πληγεί και η συμμετοχή του στις διεθνείς οδικές
μεταφορές λόγω της πτώσης του εισαγωγικού και εξαγωγικού
εμπορίου, αλλά και λόγω άλλων στρεβλώσεων του κλάδου που
προκύπτουν μέχρι το 2010 από την λειτουργία του και συνεχίστηκαν
σε όλη την περίοδο της κρίσης. Άλλωστε, η αρνητική αυτή εξέλιξη
συνάδει με την αντίστοιχη αρνητική πορεία πολλών σημαντικών
κλάδων και τομέων της οικονομίας –πελατών των μεταφορικών
εταιριών- η οποία έχει περιορίσει σημαντικά τη δραστηριότητα των
επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον, ένας πρόσθετος λόγος, που
ερμηνεύει αυτές τις μειώσεις, είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις
χερσαίων μεταφορών επιβαρύνονται τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα
την περίοδο 2010-2013, με αυξανόμενο μεταφορικό κόστος( βλ.
παρακάτω 4.6).

Την ίδια πτωτική εξέλιξη ακολούθησαν και οι οδικές εμπορευματικές
μεταφορές σε τονοχιλιόμετρα, οι οποίες στην περίοδο 2008-2015
σημείωσαν πτώση κατά 31,5% (βλ. Πίνακα 23). Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι αν εξαιρεθεί μια μεγάλη ποσοστιαία αύξηση των
οδικών εμπορευματικών μεταφορών, από το 2005 στο 2006 43,1%,
πτωτική πορεία του δείκτη σημειώνεται και για τα έτη πριν την
έναρξη της οικονομικής κρίσης 2004 – 2008 ίση με 21,5%.

4.4

Παράγοντες
μεταφορές

επίδρασης

στις

οδικές

εμπορευματικές

Η σύγκριση των μεταβολών των παραπάνω τριών δεικτών και
μεγεθών, δείχνει ότι, ενώ ο όγκος του οδικού μεταφορικού έργου
μειώθηκε, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, κατά 31%-33%
περίπου, η πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών ήταν σχεδόν
διπλάσια (60,4%). Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στους εξής
παράγοντες:
1. Στην ένταση του ανταγωνισμού και στην αντίστοιχη πτώση των
τιμών.
2. Στην όξυνση των διαρθρωτικών προβλημάτων του κλάδου των
φορτηγών σε αυτή την περίοδο, παρά το γεγονός ότι το 2010
αναμορφώθηκε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του (βλ.
παρακάτω).
Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια περίοδο σημαντικές μειώσεις στη
δραστηριότητα του κλάδου των χερσαίων μεταφορών
σημειώθηκαν και στις περισσότερες χώρες του ευρωπαϊκού νότου,
καθώς και σε εκείνες που έπληξε η οικονομική κρίση περισσότερο,
όπως στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, στην Ιταλία
και στην Ιρλανδία, όπου οι μειώσεις κυμάνθηκαν από 37,1% μέχρι
65,4% .
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Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών θεσμικού πλαισίου στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών
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4.4.1

Διαρθρωτικά
προβλήματα
εμπορευματικών μεταφορών

του

κλάδου

των

Επισημαίνεται ακόμη η έλλειψη ενός αποτελεσματικού χωροταξικού
σχεδίου και καθορισμένων χρήσεων γης που επηρεάζουν άμεσα
την λειτουργία του κλάδου. O προβληματικός πολεοδομικός
σχεδιασμός
αποτυπώνεται
στη
διάσπαρτη
χωροθέτηση
αποθηκών, ακόμα και εντός του αστικού ιστού των πόλεων.
Πολλές αποθήκες είναι χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών ενώ το
κόστος απόκτησης βιομηχανικών ακινήτων είναι ιδιαίτερα υψηλό,
γεγονός που συντελεί στη διστακτικότητα των εταιρειών για
ανάληψη επενδύσεων.

Από γενικότερη άποψη, ο κλάδος των εμπορευματικών
μεταφορών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει επί πολλές δεκαετίες
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων η
συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία υπήρξε σχετικά μικρή.
Ειδικότερα, ο κλάδος μέχρι το 2010 υπέφερε από σοβαρές
στρεβλώσεις του νομικού πλαισίου, ελλείψει ανταγωνιστικών
συνθηκών και, κατ’ επέκταση, από χαμηλή ανταγωνιστικότητα.
Αυτό οδήγησε σε μια ευρεία και ριζική θεσμική μεταβολή το 2010,
που φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέες συνθήκες και προοπτικές
εκσυγχρονισμού του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος
είχε το 2010 μερίδιο αγοράς περίπου 1% στη συνολική απασχόληση
και στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, έναντι αντίστοιχων μεριδίων
έως 2% για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) των 27. Κοινό
χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση µε άλλες
ανεπτυγμένες οικονομίες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία κλπ) είναι ο
χαμηλός βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου (Boylaud & Nicoletti,
2001). Στην Ελλάδα, ο κατακερματισμός είναι ακόμη πιο έντονος,
δεδομένου ότι το 2007 δραστηριοποιούνταν 23.765 επιχειρήσεις µε
το 96% αυτών να εμφανίζουν κύκλο εργασιών έως 0,5 εκατ. ευρώ.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα απασχολούνταν κατά
μέσο όρο 2 άτομα ανά επιχείρηση οδικών εμπορευματικών
μεταφορών, έναντι 10 ατόμων στη Γερμανία και 6 στην
Πορτογαλία. Επίσης, το ποσοστό αυτοαπασχόλησης στον κλάδο
ήταν από τα μεγαλύτερα στην ελληνική οικονομία (62%, έναντι 35%
για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας).

Οι οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες της απελευθέρωσης του
κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών με το νέο θεσμικό
πλαίσιο του 2010, δεν είναι ακόμη εφικτό να απομονωθούν και να
αποτιμηθούν, λόγω του ότι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση
ολοκληρώθηκε νομοθετικά μόλις πρόσφατα, αλλά και λόγω της
έντονης ύφεσης που στο μεταξύ ενέσκηψε.

Επιπλέον, ένα από τα πλείστα προβλήματα του κλάδου ήταν η
παράνομη κυκλοφορία φορτηγών από άλλες χώρες, που μέχρι
πρότινος, μείωνε το μεταφορικό έργο των εγχώριων οχημάτων,
διαμορφώνοντας σε χαμηλά επίπεδα τα κόμιστρα, ενώ δυσχέρειες
προκαλούσε και η υστέρηση της χώρας σε υποδομές που θα
μπορούσαν να ωθήσουν τον κλάδο σε μεγαλύτερη ανάπτυξη.
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Σύμφωνα με μελέτες, η απελευθέρωση του κλάδου οδηγεί
μακροπρόθεσμα σε νέες εισόδους στον κλάδο, αύξηση της
απασχόλησης, μείωση των κομίστρων λόγω ανταγωνισμού,
βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των
εμπορευματικών μεταφορών. Οι πιο πρόσφατες νομοθετικές
παρεμβάσεις του ν. 4093/2012 στόχευσαν κυρίως προς την άρση
των περιορισμών στη λειτουργία της αγοράς και τη βελτίωση των
συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο.
Το κύριο εργαλείο µε το οποίο οι επιχειρήσεις του κλάδου
ανταγωνίζονται μεταξύ τους βραχυπρόθεσμα, είναι τα κόμιστρα,
τα οποία απελευθερώθηκαν πλήρως ήδη από το Σεπτέμβριο του
2010. Ωστόσο, η εξέλιξη των κομίστρων δεν φανερώνει ιδιαίτερα
σημαντική εξέλιξη ως προς την προσαρμογή του κλάδου στο νέο
πλαίσιο.
Συνακόλουθα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς
την ποιότητα των υπηρεσιών τους δεν ήταν μέχρι σήμερα ο
αναμενόμενος και γίνεται φανερό ότι αυτό θα αναπτυχθεί µόνο
μεσοπρόθεσμα, δεδομένου του απαιτούμενου χρόνου για την
ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρμογών και επενδύσεων
από πλευράς επιχειρήσεων.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΛΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Νέες άδειες
κυκλοφορίας

Καινούργια φορτηγά
(% στο σύνολο των νέων
αδειών κυκλοφορίας )

Έτη

Στόλος
φορτηγών

2009

1.302.430

2,9%

44,0%

2010

1.318.768

2,2%

41,0%

2011

1.321.296

1,4%

38,0%

2012

1.318.918

1,0%

30,0%

(% στο σύνολο των
φορτηγών)

πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χαρακτηριστικά του στόλου φορτηγών αυτοκινήτων

Από την άλλη πλευρά ο ρυθμός ανανέωσης του στόλου των
φορτηγών αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια δεν είναι
ικανοποιητικός, αφού η συμμετοχή των καινούργιων φορτηγών
στις νέες άδειες, αλλά και το ποσοστό των νέων αδειών στο
σύνολο του στόλου, ακολούθησαν φθίνουσα πορεία, γεγονός
που υποδηλώνει ότι υπήρξε περαιτέρω χειροτέρευση της
ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου στην ευρύτερη αγορά. (βλ.
Πίνακα 26).

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι ο κλάδος αυτός θα πρέπει
να εκσυγχρονιστεί με ταχύτερους ρυθμούς, τόσο ως προς την
ανανέωση των οχημάτων, όσο και ως προς την οργάνωση και
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως
δημιουργία
συνεταιρισμών για την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας κ.λ.π.
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Στην παρούσα συγκυρία, με την υπάρχουσα έλλειψη κεφαλαίων
για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, θα μπορούσε να λειτουργήσει
ενισχυτικά προς αυτή την κατεύθυνση η αξιοποίηση κεφαλαίων
από το νέο ΕΣΠΑ (2014 – 2020). Τα κοινοτικά προγράμματα
μπορούν να αξιοποιηθούν εν γένει, σε συνδυασμό με την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, αλλά και για
τη δημιουργία αποθηκευτικών ή διακομιστικών κέντρων. Ο
εκσυγχρονισμός αυτός είναι σημαντικός και από μια πρόσθετη
άποψη. Η ανανέωση του στόλου οχημάτων θα συμπέσει με το
διευρυνόμενο, στην παρούσα φάση, κατά πολλές εκατοντάδες
χιλιόμετρα, οδικό δίκτυο της χώρας που θα μπορέσει να οδηγήσει
σε βελτίωση της οδικής ασφάλειας του στόλου των οχημάτων,
αλλά και της συνολικής ανταγωνιστικότητας του κλάδου, με
θετικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό
της διείσδυσης φορτηγών από άλλες χώρες π.χ. την Βουλγαρία,
την Τουρκία κλπ.
Συνοψίζοντας, τα προβλήματα κατακερματισμού του κλάδου, της
χαμηλής ανταγωνιστικότητας, του υψηλού κόστους απόκτησης
άδειας, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό κλίμα που
επικράτησε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, δεν
επέτρεψαν τελικά να αξιοποιηθούν, σε ικανοποιητικό βαθμό, τα
πλεονεκτήματα του νέου νομοθετικού πλαισίου και να επιτευχθεί η
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων εξυγίανσης του.
Συνακόλουθα, η δραστηριότητα του κλάδου σημείωσε τεράστια
πτώση τόσο από πλευράς όγκου, όσο –ιδιαίτερα- από πλευράς
εσόδων, με αποτέλεσμα να μειωθεί αντίστοιχα η συμβολή του στο
ΑΕΠ της χώρας.
Οι εξελίξεις αυτές κατέστησαν τον συγκεκριμένο κλάδο αρνητικό
πρωταθλητή, τόσο όσον αφορά την έκταση συρρίκνωσης του σε
σχέση με τους άλλους κλάδους και τομείς της ελληνικής
οικονομίας, όσο και σε σχέση με το διεθνή (ευρωπαϊκό)
ανταγωνισμό.
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4.5

Η κινητικότητα των Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ)
στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

4.5.1

Η μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περίοδο της κρίσης κατά
26%, η ανάλογη πτώση του διαθεσίμου εισοδήματος, η μείωση των
αμοιβών εργασίας, η καλπάζουσα ανεργία, η φτωχοποίηση ενός
σημαντικού τμήματος του πληθυσμού, η άνοδος της τιμής των
καυσίμων στην πρώτη περίοδο της ύφεσης (2010 μέχρι το 2013)
και η γενικότερη αβεβαιότητα που επικράτησε στην περίοδο της
κρίσης, συνετέλεσαν σωρευτικά στην κατακρήμνιση της αγοράς
και της κινητικότητας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με
αποτέλεσμα την κάθετη πτώση της χρήσης τους, στην
καθημερινότητα των πολιτών και τον περιορισμό της στις
απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ιδιαίτερα εντός πόλεων.
Ειδικότερα, οι μετακινήσεις στους οδικούς άξονες της χώρας
γνώρισαν μια χωρίς ιστορικό προηγούμενο πτώση, ενώ
παράλληλα οι κάτοχοι οχημάτων, ιδιαίτερα μεγάλου κυβισμού,
έσπευσαν να τα ακινητοποιήσουν, καταθέτοντας, κατά
εκατοντάδες χιλιάδες, τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στις ΔOY,
προκαλώντας με τον τρόπο αυτό αντίστοιχη μείωση του στόλου
των ΙΧ αυτοκινήτων κατά 24% περίπου.

Παράγοντες επίδρασης της κινητικότητας των αυτοκινήτων
Ιδιωτικής χρήσης.

α. Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περίοδο της κρίσης
Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, η παγκόσμια οικονομική
ύφεση, η οποία είχε ως αφετηρία της το έτος 2008 και εξελίσσεται
μέχρι τις μέρες μας, ήταν ουσιαστικά το άμεσο αποτέλεσμα της
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης που παρουσιάστηκε το 20072008 και ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όπως
ήταν φυσικό, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν μπορούσε
να μείνει ανεπηρέαστος από την ύφεση και τον κλονισμό του
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κρίση
στον συγκεκριμένο τομέα να κάνει έντονα την εμφάνιση της το
2008, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις της διήρκησαν μέχρι το 2010.
Προάγγελος της δυσοίωνης εξέλιξης ήταν οι πτωτικές τάσεις των
πωλήσεων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και του επιπέδου παραγωγής
του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες είχαν κάνει ήδη
την εμφάνιση τους από το 2007, πορεία που συνεχίστηκε με τον ίδιο
τρόπο μέχρι το 2009. Η συνολική πτώση ήταν σημαντική, τόσο
στον εμπορικό τομέα, όσο και, ακόμη πιο έντονα, στον
παραγωγικό τομέα.

Στη συνέχεια, γίνεται παρακάτω μια σύντομη αναφορά στις
γενικότερες,
παγκόσμιες
εξελίξεις
του
κλάδου
της
αυτοκινητοβιομηχανίας για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι
εξελίξεις των τελευταίων ετών στον κλάδο εντός της χώρας.

Ακόμα, η συστηματική παραγωγή, από τις περισσότερες
βιομηχανίες οχημάτων που διέθεταν υψηλές καταναλώσεις
καυσίμων, ώθησε στην σταδιακή πτώση των πωλήσεων σε όλο
τον κόσμο (ανάμεσά τους και η Ελλάδα). Παράλληλα, οι
σημαντικές πιέσεις και ανακατατάξεις στις τιμές των πρώτων υλών
κατασκευής οχημάτων που δημιούργησε η πιστωτική κρίση,
ώθησαν τις εταιρείες στην ανάπτυξη ιδιαίτερων στρατηγικών
μάρκετινγκ, με πιο δελεαστικά και αποδοτικά προγράμματα
απόκτησης αυτοκινήτων, ώστε να περιορίσουν το διψήφιο
ποσοστό απωλειών τους.
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Ανάλογα αρνητικές ήταν οι εξελίξεις και στην ευρωπαϊκή
αυτοκινητοβιομηχανία. Με τις πωλήσεις των οχημάτων να
παρουσιάζουν ιδιαίτερα πτωτικές τάσεις την τριετία 2007 -2009,
καθώς επίσης και, σε μικρότερη κλίμακα, το διάστημα 2011-2013,
εκπονήθηκαν σχέδια για ανάπτυξη ενός ενιαίου πακέτου ενίσχυσης
των αυτοκινητοβιομηχανιών κυρίως της Γαλλίας, της Γερμανίας και
της Ιταλίας. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση, η οικονομική
κατάρρευση και το κλείσιμο αυτοκινητοβιομηχανιών θα σήμαινε
δραματική αύξηση της ανεργίας, σημαντικές οικονομικές
επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και πλήθος άλλων
προβλημάτων τα οποία μέχρι στιγμής έχουν αποφευχθεί ως έναν
μεγάλο βαθμό. Λύσεις ακόμα που δόθηκαν ήταν η ανάπτυξη
συνεργασιών μεταξύ εταιρειών του κλάδου, ενίσχυση της έρευνας
με σκοπό την κατασκευή οικονομικότερων οχημάτων με απώτερο
σκοπό τη διεύρυνση του αγοραστικού κοινού, την παραγωγή
οχημάτων φιλικότερων προς το περιβάλλον, καθώς και την
ενίσχυση των εξαγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων του
κλάδου προς άλλες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές
του πλανήτη.

Σημαντικές ανακατατάξεις στη χρήση ΙΧ στην Ελλάδα
Κάτω από τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν, της σοβαρής
μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος, της ανεργίας και της
υπερφορολόγησης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, ήταν φυσικό
να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών, ιδιαίτερα εκτός της
περιμέτρου διαβίωσης τους, εφόσον μεταβλήθηκαν ριζικά οι
καταναλωτικές προτιμήσεις τους και δόθηκε προτεραιότητα στις
άμεσες βιοτικές ανάγκες. Στον τομέα των υπεραστικών
μετακινήσεων με ιδιωτικά αυτοκίνητα η πτώση της κυκλοφορίας
ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του ΑΕΠ και σε μερικές
περιπτώσεις πλησιάζει το 50%. Αλλά και στον τομέα των αστικών
μετακινήσεων συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές, ιδιαίτερα στις
μεγάλες πόλεις, βασικά λόγω της μεγάλης αύξησης της ανεργίας
και της ανόδου του κόστους χρήσης και συντήρησης του ιδιωτικού
αυτοκινήτου.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των νέων αυτοκινήτων, παρά τις
παραπάνω
προσπάθειες
από
την
πλευρά
των
αυτοκινητοβιομηχανιών για περιορισμό των απωλειών στις
πωλήσεις, είναι φανερές οι μειώσεις που εμφανίζονται στην
παγκόσμια αγορά στα χρόνια της κρίσης και είναι επίσης
κατανοητό ότι ανίσχυρες οικονομίες όπως η ελληνική, που
πλήττονται από την οικονομική κρίση πιο έντονα, εμφάνισαν
πρώτες και με μεγάλη διαφορά την πτώση στις πωλήσεις τους, σε
αντίθεση με άλλες χώρες (όπως πχ. το Ηνωμένο Βασίλειο), στις
οποίες, αντίθετα με την ισχύουσα γενικώς κατάσταση, οι πωλήσεις
αυτοκινήτων
συνεχίζουν
να
παρουσιάζουν
άνοδο
σε
ικανοποιητικούς ρυθμούς.
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Συνέπεια των παραπάνω ήταν η δραστική μείωση στις εισαγωγές
και νέες κυκλοφορίες ΙΧ αυτοκινήτων, σε επίπεδα πολύ κατώτερα
από την πριν την οικονομική κρίση εποχή. Αντίστοιχη πτώση
πραγματοποιήθηκε και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Επιπλέον,
εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές, στη δύσκολη αυτή περίοδο της
συρρίκνωσης της ρευστότητας τους, της υψηλής φορολογίας και
της ανεργίας, παγιδεύτηκαν κυριολεκτικά έχοντας στην κατοχή
τους ακριβά αυτοκίνητα, μεγάλου κυβισμού με υψηλό κόστος
συντήρησης και φορολογικής επιβάρυνσης λόγω τεκμηρίων. Η
αδυναμία ρευστοποίησης των οχημάτων αυτών λόγω της
γενικότερης πτώσης των αγοραπωλησιών, οδήγησε εκατοντάδες
χιλιάδες κατόχους τέτοιων οχημάτων στην κατάθεση των
πινακίδων κυκλοφορίας στις ΔΟΥ και την πλήρη απόσυρση τους
από την κυκλοφορία.

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
Έτη

Δείκτης

% Μεταβολή

2008

100

-

2009

89,8

-10,2%

2010

88,8

-1,2%

2011

82,4

-7,2%

2012

73,4

-11,0%

2013

67,1

-8,6%

2014

66,3

-1,1%

2015

64,5

-2,8%

Μεταβολή 2008 - 2015

Επιπλέον, οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην
περίοδο 2008-2013 επίδρασαν περαιτέρω πτωτικά στην
κινητικότητα των αυτοκινήτων.
Κυριολεκτικά, οι συναλλαγές στην αγορά των ΙΧ αυτοκινήτων, στα
χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, σημείωσαν τεράστια
πτώση (75%) με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλους
κλάδους και τομείς, πέρα των εισαγωγών, όπως του κλάδου των
επισκευών
(συνεργεία
επισκευής,
επιχειρήσεις
πώλησης
ανταλλακτικών).

- 42,0%

πηγή ίδια επεξεργασία από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις για τον κλάδο του αυτοκινήτου
αποτυπώνονται στους κυκλοφοριακούς φόρτους του οδικού
δικτύου της χώρας, ιδιαίτερα στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους,
όπου η μέση διαδρομή (χιλιομετρική απόσταση) είναι μεγαλύτερη
από αυτή του επαρχιακού δικτύου. Η κινητικότητα σε αυτούς
μειώθηκε στην περίοδο της κρίσης σε ποσοστά που αγγίζουν,
όπως προαναφέρθηκε, και το 50%, σε σχέση με τα πριν το 2008
επίπεδα (βλ. Κεφ. 5).

Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο

Η γενικότερη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στην ελληνική
οικονομία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται στο
δείκτη λιανικών πωλήσεων βάσει κύκλου εργασιών (βλ. Πίνακα 27).
Η μείωση αυτή έφτασε στην περίοδο 2008-2015 το 42%.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Έτη

Σύνολο

Επιβατικά

Λεωφορεία

Φορτηγά

Μοτοσυκλέτες

2000

5.060.885

3.195.065

27.037

1.057.422

781.361

2001

5.389.996

3.423.704

27.115

1.085.811

853.366

2002

5.693.008

3.646.069

27.247

1.109.137

910.555

2003

5.967.610

3.839.549

27.139

1.131.027

969.895

2004

6.302.033

4.073.511

26.780

1.159.137

1.042.605

2005

6.640.613

4.303.129

26.829

1.186.483

1.124.172

2006

6.995.659

4.543.016

26.938

1.219.889

1.205.816

2007

7.380.265

4.798.530

27.102

1.255.945

1.298.688

2008

7.729.262

5.023.944

27.186

1.289.525

1.388.607

2009

7.910.565

5.131.960

27.324

1.302.430

1.448.851

2010

8.062.085

5.216.873

27.311

1.318.768

1.499.133

2011

8.086.910

5.203.591

27.121

1.321.296

1.534.902

2012

8.069.872

5.167.557

26.962

1.318.918

1.556.435

2013

8.035.423

5.124.208

26.783

1.315.836

1.568.596

2014

8.048.438

5.110.873

26.691

1.317.945

1.592.929

2015

8.076.431

5.107.620

26.586

1.322.604

1.619.621

πηγή ΕΛΣΤΑΤ
Συνοπτική απεικόνιση του στόλου των οχημάτων
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β. Εξέλιξη του Στόλου των Οχημάτων & Νέες κυκλοφορίες
Οχημάτων
Η εξέλιξη του συνολικού στόλου των οχημάτων στην περίοδο της
κρίσης διαμορφώθηκε από διάφορους παράγοντες, που πέραν
των γενικότερων οικονομικών συνθηκών, περιλαμβάνουν και
θεσμικά ζητήματα, όπως η φορολογία των οχημάτων (τεκμήρια
κ.τ.λ.), η ασφάλιση κ.α. Συνολικά, ο αυξητικός ρυθμός του στόλου
οχημάτων που παρατηρήθηκε στην περίοδο 2000-2008 ανακόπηκε
με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.
Συγκεκριμένα, στην περίοδο 2000-2008 σημειώθηκε αύξηση του
στόλου αυτοκινήτων κατά 53% (2000: 5.060.885 οχήματα, 2008:
7.729.262), ενώ στην περίοδο 2008-2015 ο στόλος αυξήθηκε σε
ποσοστό χαμηλότερο του 5% (βλ. Πίνακας 28).
Γενικά, ο στόλος των οχημάτων όλων των κατηγοριών (ΙΧ, Φ/Γ,
λεωφορεία, μοτοσυκλέτες) παρέμεινε στην περίοδο της κρίσης
σταθερός στα ίδια περίπου επίπεδα. Ειδικότερα, την περίοδο 200811 υπήρξε μικρή, σταδιακά μειούμενη, αύξηση του στόλου και στην
συνέχεια (2011 - 2014) σχετική σταθεροποίηση.

Ετήσιες μεταβολές στου στόλου οχημάτων

Στην τελευταία αυτή περίοδο, οι ετήσιες αυξήσεις του στόλου (βλ.
Πίνακα 29 και Διάγραμμα 18) ακολουθούν επιβραδυντικό ρυθμό
και εκμηδενίζονται το 2011-2012, επιδεικνύοντας ελαφρά ανοδική
τάση στα επόμενα έτη 2014-2015, ως αποτέλεσμα μάλλον των
ευνοϊκών φορολογικών μέτρων που εφαρμόστηκαν το 2014 (βλ.
παρακάτω).
Όμως, αυτή η εικόνα δεν είναι πραγματική για την κατηγορία των
Ι.Χ., γιατί αν ληφθεί υπόψη ότι στην εξαετία 2010-2015 κατατέθηκαν
στις ΔΟΥ συνολικά 1.200.000 πινακίδες κυκλοφορίας ΙΧ
αυτοκινήτων, τότε έχουμε μια μείωση του ενεργού στόλου των ΙΧ
αυτοκινήτων κατά 24%, από τα 5 περίπου εκατομμύρια οχήματα το
2008 στα 3,8 εκατομμύρια το 2015 (βλ. παρακάτω).
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 18:

Μεταβολές του στόλου οχημάτων
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Καινούργια αυτοκίνητα & μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν πρώτη φορά στην Ελλάδα

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 19: Καινούργια αυτοκίνητα & μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν πρώτη φορά στην Ελλάδα
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Ένας βασικός παράγοντας που δικαιολογεί την στασιμότητα
αύξησης του αριθμού των οχημάτων στην περίοδο 2008-2015 και
τη σταθεροποίηση του στο επίπεδο των 8 εκατ. οχημάτων περίπου
της περιόδου 2008-2010, είναι η πτώση του ρυθμού κυκλοφορίας
νέων οχημάτων (καινούργιων και μεταχειρισμένων) στην περίοδο
αυτή.
Είναι γεγονός ότι σε όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης ο
κλάδος των εισαγωγών αυτοκινήτων υπέστη σοβαρές απώλειες
και η συρρίκνωση της δραστηριότητας αυτής ξεπέρασε κατά πολύ
την πτώση της γενικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Οι
ταξινομήσεις νέων οχημάτων από το επίπεδο των οχημάτων του
2008 μειώνονται συνεχώς μέχρι το 2013 και περιορίζονται στο 25%
περίπου του αρχικού όγκου. Στη συνέχεια, στην περίοδο 2013-2015
σημειώνουν μικρή ανάκαμψη για να φτάσουν το 2015 σε ένα
μέγεθος που εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα
σε σχέση με το 2008 (βλ. σχετικά Πίνακα 30 & Διάγραμμα 19).
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Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα & μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν
πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα & μοτοσυκλέτες που
κυκλοφορούν για πρώτη φορά

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 20:

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα & μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν για πρώτη φορά
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Αντίστοιχη πτωτική εξέλιξη ακολούθησαν και οι νέες κυκλοφορίες
μεταχειρισμένων οχημάτων. Συγκεκριμένα, τα μεταχειρισμένα
οχήματα που μπαίνουν σε νέα κυκλοφορία, ακολουθούν έντονα
πτωτική πορεία μέχρι το 2012 και από το 2013 μέχρι το 2015
πραγματοποιούν σχετική ανάκαμψη, συγκριτικά μεγαλύτερη, σε
ποσοστιαία βάση, από εκείνη των καινούργιων οχημάτων. (βλ.
σχετικά Πίνακες 31, 32 & Διάγραμμα 20).

τιμή, η τάση αυτή δεν θεωρείται ότι τελικά θα συμβάλει καθοριστικά
στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Επίσης, η απόσυρση αυτοκινήτων είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο
στις πωλήσεις μικρών Ι.Χ. και συνετέλεσε στη διατήρηση των
πωλήσεών τους σε ικανοποιητικά επίπεδα λαμβανομένης υπόψη
της ύφεσης, επηρεάζοντας θετικά και τις συνολικές πωλήσεις
αυτοκινήτων.

Η καθοδική πορεία των πωλήσεων στην περίοδο 2008-2013,
αφορά μεν όλες τις κατηγορίες Ι.Χ., αλλά παρουσιάζει
διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εξεταζόμενη κατηγορία.

Μικρότερες παρουσιάζονται οι επιπτώσεις αυτού του μέτρου στις
κατηγορίες των μεσαίων, μεγάλων και 4Χ4. (Τριάμπελα, 2013).
Στους βαριά πληγέντες κλάδους συγκαταλέγεται και αυτός των
μισθώσεων αυτοκινήτων. Η πτώση εκεί αποδίδεται κυρίως στον
υποκλάδο των μακροχρόνιων μισθώσεων, ο οποίος επλήγη
αφενός μεν εξαιτίας των περικοπών των επιχειρήσεων να
παρέχουν αυτοκίνητα στα στελέχη τους, αφετέρου δε στη
φορολόγηση της χρήσης εταιρικών αυτοκινήτων από το 2010 και
μετά. Αντίθετα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν επλήγησαν στον
ίδιο βαθμό.

Είναι αξιοσημείωτο, αλλά και αναμενόμενο λόγω των
χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης αγοράς και των παραγόντων
που την επηρέασαν, ότι η κατηγορία που επλήγη περισσότερο από
την κρίση από πλευράς πωλήσεων είναι εκείνη των μεγάλων Ι.Χ.,
ειδικά των σπορ και των Ι.Χ τύπου 4Χ4, με πτώση στις πωλήσεις
τους κατά 77% & 73% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις των μεσαίων Ι.Χ.
μειώθηκαν κατά 65%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις κατά 61%. Η
μοναδική κατηγορία που κατάφερε να «επιβιώσει» κάπως εν μέσω
κρίσης είναι αυτή των μικρών Ι.Χ., που σημείωσε και την μικρότερη
πτώση στις πωλήσεις της (47%). Χαρακτηριστικά, οι πωλήσεις
μικρών Ι.Χ. είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες όλων
των υπόλοιπων κατηγοριών για όλη την περίοδο της κρίσης με τις
πωλήσεις των μεσαίων Ι.Χ. να έρχονται δεύτερες.

Ακόμη, ο κλάδος της αγοράς του αυτοκινήτου δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται
μονοδιάστατα
καθώς
αφορά
πολλές
παραμέτρους μεταξύ των οποίων είναι και οι πωλήσεις
ανταλλακτικών και οι κλάδοι της συντήρησης του αυτοκινήτου,
που βιώνουν αντίστοιχες μειώσεις των κερδών τους παρά το
γεγονός ότι δεν είναι εφικτό να μετρηθούν οι απώλειες και οι ρυθμοί
τους με τον ίδιο τρόπο που αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των
πωλήσεων των αυτοκινήτων και των αδειοδοτήσεων τους.

Τα μικρά Ι.Χ., λοιπόν, αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση, καθώς
μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η κρίση οδήγησε σε μία αλλαγή των
προτιμήσεων του καταναλωτή και σε μία στροφή του σε
μικρότερα, πιο οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα.

Τέλος, αναφορικά με την ασφάλιση των αυτοκινήτων,
διευκρινίζεται ότι οι εταιρείες χρονομίσθωσης αυτοκινήτων καθώς
και εκείνες που διατηρούν εκθέσεις αυτοκινήτων, όπως επίσης και
παρόμοιοι επαγγελματικοί κλάδοι θα έχουν τη δυνατότητα να
ρυθμίζουν με ευνοϊκό τρόπο την ασφάλιση των οχημάτων τους
προκειμένου να προληφθεί η περαιτέρω κατάθεση πινακίδων και
να προωθηθεί, φυσικά, με τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη του κλάδου.

Ήδη από το 2012 (βλ. Βογιατζή & Μανδαλώζη, 2013) οι πωλήσεις
οχημάτων έδειχναν μία στροφή στην αγορά αυτοκινήτων μικρού
κυβισμού, στοιχείο καταρχήν θετικό για τον κλάδο, αλλά και για το
φυσικό περιβάλλον. Δυστυχώς όμως, η πλειοψηφία των αγορών
αφορά σε μεταχειρισμένα και πολλές φορές παλαιάς τεχνολογίας
οχήματα. Δεδομένου ότι τα υβριδικά έχουν αισθητά υψηλότερη
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ΚAΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ
Έτη

Αριθμός Πινακίδων

2010

170.000

2011

204.000

2012

365.000

2013

135.000

2014

100000*

2015

110000*

Σύνολο

1.084.000

πηγές:
http://www.express.gr/news/finance/727700oz_20131226727700.php3
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1285293/katatheshpinakidon-2015-osa-prepei-na-xerete-gia.html

πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113241976

Φόροι & τεκμήρια στα ΙΧ
Καταθέσεις πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων στις ΔΟΥ
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γ. Φορολογικά μέτρα για τα ΙΧ αυτοκίνητα στην περίοδο της
κρίσης

Μετά την δραστική μείωση των νέων κυκλοφοριών οχημάτων,
κυρίως των επιβατηγών, στην περίοδο 2008-2013 και όλων των
άλλων προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπήρξε
προσπάθεια του Ελληνικού κράτους αναζωπύρωσης της αγοράς
αυτοκινήτου με μέτρα ελάφρυνσης της φορολογίας τους.

Ένα άλλο μέσο αποφυγής από τους πολίτες του βάρους κατοχής
μεγάλου κυβισμού αυτοκινήτων με υψηλά τεκμήρια, κόστος
λειτουργίας, συντήρησης κλπ υπήρξε η αθρόα κατάθεση
πινακίδων κυκλοφορίας στις ΔΟΥ. Οι καταθέσεις πινακίδων
κυκλοφορίας έσπασαν κάθε ρεκόρ καταγράφοντας αύξηση 114%
το 2011 (365.000 πινακίδες) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2010 όταν κατατέθηκαν 170.000 πινακίδες. Τέλος, σε σχέση με το
2009 η αύξηση στις καταθέσεις πινακίδων ανήλθε σε 63,6% καθώς
τότε τα “πράσινα τέλη”3 οδήγησαν σε προσωρινή ακινησία
210.000 οχήματα. Μέσα σε 3 χρόνια (2010-2013) 745.000 ιδιοκτήτες
περίπου αυτοκινήτων έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας
των οχημάτων τους. Όλα τα παραπάνω ακολουθεί η μείωση της
κυκλοφορίας φορτηγών που το 2013 αγγίζει τα 3.082 φορτηγά και
τέλος ακολουθούν τα λεωφορεία με 179. Οι μοτοσυκλέτες έχουν κι
αυτές πτωτική τάση αλλά το διάστημα 2013-2014 άρχισε να
αυξάνεται η χρήση τους πάλι.

Συγκεκριμένα το 2014, επήλθαν μειώσεις κατά 30% τόσο στα
τεκμήρια όσο και στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης (Πίνακας 34).
Τα μέτρα αυτά μπορούν σταδιακά να επηρεάσουν θετικά την
καταναλωτική κίνηση και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για την αγορά ενός αυτοκινήτου ανάλογα με τις
ανάγκες και την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Ήδη κάποια
περιορισμένη βελτίωση των πωλήσεων παρατηρείται στην διετία
2014-2015.

Με δεδομένο ότι στην περίοδο 2010-2015 κατατέθηκαν στις ΔΟΥ
1.200.000 πινακίδες κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και έχει
ακινητοποιηθεί αντίστοιχος αριθμός οχημάτων, θα πρέπει να
αναθεωρηθεί προς τα κάτω και ο αντίστοιχος συνολικός στόλος
των επιβατικών αυτοκινήτων.
Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, πρόκειται για μείωση του
στόλου των ΙΧ κατά 24% (από 5 εκατ. περίπου σε 3,8 εκατ.
οχήματα).
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ (2008-2015)
Έτη

ΔΤ Καυσίμων

Ετήσιες ποσοστιαίες
μεταβολές

2008

100,0

14,7%

2009

84,3

-15,7%

2010

114,8

36,2%

2011

136,4

18,8%

2012

152,8

12,0%

2013

159,8

4,6%

2014

153,3

-4,1%

2015

131,9

-13,9%
Πηγή: Έκθεση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2015

Πηγή: Έκθεση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2015

Διάγραμμα 21:

* έτος βάσης 2008

Ετήσιες μεταβολές του δείκτη τιμών καυσίμων
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Εξέλιξη του δείκτη τιμών καυσίμων

4.6

Οι επιδράσεις των καυσίμων στις χερσαίες μεταφορές και
την κινητικότητα των ΙΧ αυτοκινήτων

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει αβίαστα ότι τόσο ο
κλάδος των χερσαίων μεταφορών, όσο και – ιδιαίτερα - των
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων υπέστησαν μεγάλες απώλειες κατά
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και μάλιστα σε μεγαλύτερο
βαθμό από ότι η γενική οικονομική δραστηριότητα.
Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε και αυτός αρνητικά και
μάλιστα κατά τρόπο καταλυτικό στην εξέλιξη των χερσαίων
μετακινήσεων, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια αυτής της περιόδου,
είναι οι τιμές των καυσίμων. Στην περίοδο 2009-2013 οι τιμές των
καυσίμων σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ το 2014 υπήρξε μια μικρή
αποκλιμάκωση και το 2015 έχουμε μια σημαντική μείωση που
φέρνει τις τιμές στα επίπεδα του 2011 (βλ. Πίνακας 35 και
Διάγραμμα 21).
Η συνδυαστική επίδραση της μείωσης των εισοδημάτων από τη μια
πλευρά και της αύξησης της τιμής των καυσίμων, από την άλλη,
προκάλεσε κάθετη πτώση στη χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων και μια
σειρά μεγάλων ανακατατάξεων και προσαρμογών της
καταναλωτικής συμπεριφοράς στην περίοδο 2010-2013, όπως
στροφή στα μικρά ΙΧ, κατάθεση πινακίδων στις ΔΟΥ και ακινησία
των ΙΧ μεγάλου κυβισμού κοκ.
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Κατανάλωση καυσίμων κίνησης ανά κατηγορία

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Διάγραμμα 22: Διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης καυσίμων
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Οι αλλαγές αυτές αντανακλώνται στις καταναλώσεις καυσίμων
κίνησης στην περίοδο αυτή, όπου από το 2008 έως και το 2013
παρατηρήθηκε μείωση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων
κίνησης κατά 30,13%. Από το 2014 και μετά έως και το 2015 έχουμε
μια οριακή αύξηση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων
κίνησης και διατήρηση της σε σταθερά επίπεδα (βλ. Πίνακας 36 &
Διάγραμμα 22).

ανακόπτουν την πτωτική τους τάση το διάστημα 2013-2014 ή και
εμφανίζουν μια οριακή άνοδο.

Η σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων κίνησης, η
παράλληλη μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος υψηλής
φορολόγησης των πολιτών, η αυξανόμενη ανεργία και οι
δυσμενείς προοπτικές για το μέλλον της οικονομίας, συντέλεσαν
στην κάθετη πτώση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε οδυνηρές προσαρμογές, τόσο
στην αγορά των οχημάτων (εμπορία, συντήρηση, ανταλλακτικά,
ασφάλεια) όσο και από πλευράς χρηστών (κατάθεση πινακίδων,
περιορισμός της κυκλοφορίας).
Είναι άξιο προσοχής ότι οι η άνοδος της τιμής των καυσίμων
συμπίπτει χρονικά σε μεγάλο βαθμό με την περίοδο της μεγάλης
πτώσης του ΑΕΠ και του διαθεσίμου εισοδήματος (2009-2013).
Από τα παραπάνω προκύπτει βάσιμα ότι οι εξελίξεις στην αγορά
του Ι.Χ. (πτώση των νέων κυκλοφοριών, κλείσιμο και πτωχεύσεις
στον κλάδο των εισαγωγών, επισκευών και ανταλλακτικών, μείωση
των κυκλοφοριακών φόρτων, κατάθεση πινακίδων στις ΔΟΥ
κ.λ.π.), συμπίπτουν χρονικά σε μεγάλο βαθμό με τις μειώσεις στο
ΑΕΠ, το διαθέσιμο εισόδημα αλλά και την άνοδο της τιμής των
καυσίμων. Από αυτό προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι υπήρχε
αλληλεξάρτηση του τύπου «αίτιο - αποτέλεσμα» μεταξύ των δύο
ομάδων μεγεθών και ότι η οδυνηρή πτώση του κλάδου των
χερσαίων μεταφορών δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική κρίση
αλλά και στις τιμές των καυσίμων.
Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι δείκτες που
αφορούν το Ι.Χ. αυτοκίνητο (εισαγωγές, κατανάλωση καυσίμων
κίνησης, κυκλοφοριακοί φόρτοι στο οδικό δίκτυο κ.λ.π.)
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4.7

Οικονομετρική ανάλυση

Home, 2013). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εξωτερικοί
παράγοντες. Ως εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν
η πολιτική που ακολουθείται από το κράτος στον τομέα των
μεταφορών, το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την
μετακίνηση, οι μεταφορικές υποδομές που προσφέρονται, καθώς
επίσης και τα επίπεδα της προσβασιμότητας και της
προσπελασιμότητας. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι
προσωπικοί παράγοντες του εκάστοτε ατόμου ή νοικοκυριού.
Τέτοιοι παράγοντες είναι η οικονομική κατάσταση, η ηλικία, το
φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης κλπ.

Εισαγωγή
Οι οδικές μεταφορές, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι μιας
οικονομίας. Η σχέση εξάρτησης η οποία υπάρχει μεταξύ της
οικονομίας μιας χώρας και της οδικής κινητικότητας που
διενεργείται στην χώρα αυτή είναι αδιαμφισβήτητη, όπως επίσης
και το γεγονός πως η οδική κινητικότητα, επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό πολλούς τομείς μιας οικονομίας και το αντίστροφο. Παρ’
όλα αυτά, οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί με σκοπό την προσέγγιση
τέτοιων επηρεασμών είναι περιορισμένες, ειδικά για την περίπτωση
της Ελλάδας. Έτσι, στην παρούσα ενότητα, θα προσπαθήσουμε
μέσα από μια οικονομετρική προσέγγιση, να διερευνήσουμε την
επίδραση την οποία έχουν κάποια μεγέθη στις οδικές μετακινήσεις
οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια τόσο σε
σύνολο, όσο και σε επίπεδο αστικών μεταφορών.

Έτσι στηριζόμενοι στην παραπάνω βιβλιογραφία, αλλά και στα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3 της παρούσας
μελέτης, για να προσεγγίσουμε τους βασικούς παράγοντες οι
οποίοι
επηρεάζουν
τους
Ελληνικούς
φόρτους
οδικής
κινητικότητας, προσανατολιστήκαμε στην χρήση τόσο εξωτερικών
όσο και προσωπικών παραγόντων επίδρασης με σκοπό την όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα του υποδείγματος. Εκτενέστερη
αναφορά για τις μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε γίνεται σε
παρακάτω ενότητα.

Παράγοντες επηρεασμού των οδικών μεταφορών
Στο κεφάλαιο 3, βασιζόμενοι σε ανάλυση πρωτογενών δεδομένων,
είδαμε αναλυτικά αρκετούς από τους παράγοντες, οι οποίοι
επηρεάζουν τους φόρτους της οδικής κινητικότητας στην Ελλάδα,
καθώς και σε ποια έκταση. Γενικότερα όμως, η διεθνής
βιβλιογραφία όσον αφορά την ζήτηση οδικών μεταφορών είναι
περιορισμένη, ειδικά για την ζήτηση επιβατικών μεταφορών. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Rothengatter (2011), η ζήτηση για
επιβατικές μεταφορές επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση
των νοικοκυριών, καθώς και από την απόσταση που απαιτείται να
διανθεί για την πραγματοποίηση της μετακίνησης, καθώς επίσης
και από το είδος του μέσου μεταφοράς.

Τέλος, οι υπάρχουσες μελέτες για την ζήτηση μεταφορών
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την προσέγγιση την
οποία ακολουθούν: (i) Τις μελέτες οι οποίες κατά την ανάλυση τους
έχουν στηριχθεί στην ανάλυση χρονοσειρών (Ali M. Reza, Michael
H. Spiro, 1979) και (ii) τις μελέτες οι οποίες έχουν στηριχθεί σε
καταμετρήσεις (Winston, 1983).
Στην περίπτωση μας, για να μπορέσουμε να μελετήσουμε τις
επιδράσεις που έχουν κάποια μακροοικονομικά μεγέθη τόσο στις
αστικές όσο και στις υπεραστικές ιδιωτικές οδικές μεταφορές, έχει
γίνει χρήση χρονοσειρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
παλινδρομήσεων διαπιστώθηκαν σχέσεις εξάρτησης των μεγεθών
που εξετάσαμε και της κινητικότητας.

Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί πως οι παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν τις επιλογές των ατόμων, όσον αφορά την μετακίνησή
τους, μπορούν να διαχωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες (Add
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Όσον αφορά τις ερμηνευτικές μεταβλητές, ίδια προσέγγιση έχει
ακολουθηθεί και στα δύο μοντέλα. Βασική ερμηνευτική μεταβλητή
του υποδείγματός μας είναι η κατανάλωση των νοικοκυριών. Η
κατανάλωση των νοικοκυριών έχει επηρεαστεί και έχει δεχθεί
σοβαρό πλήγμα κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τα
νοικοκυριά έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις καταναλωτικές
τους συνήθειες, ξοδεύοντας το διαθέσιμο εισόδημα τους σε αγαθά
και υπηρεσίες που τους είναι άκρως απαραίτητες. Καθώς λοιπόν
οι ιδιωτικές μεταφορές αποτελούν μια από αυτές τις δαπάνες,
θελήσαμε να διερευνήσουμε την επίπτωση την οποία δέχονται από
τις μεταβολές της κατανάλωσης των νοικοκυριών.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση μας χωρίζεται σε δύο μέρη, τις
υπεραστικές ιδιωτικές μεταφορές και τις αστικές ιδιωτικές
μεταφορές. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την
ανάλυση, στην περίπτωση των υπεραστικών ιδιωτικών μεταφορών
χρησιμοποιήσαμε στοιχεία τα οποία αφορούν το σύνολο της
χώρας, ενώ στην περίπτωση των ιδιωτικών αστικών μεταφορών
στοιχεία τα οποία αφορούν τόσο το σύνολο της χώρας όσο και
την Αττική συγκεκριμένα.
Στο πρώτο μοντέλο το οποίο εξετάζουμε (υπεραστικές μεταφορές),
χρησιμοποιήσαμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την κατανάλωση της
βενζίνης (Απλή, Σούπερ, 100 οκτανίων). Η επιλογή της
συγκεκριμένης μεταβλητής έγινε καθώς αποτελεί μια από τις πιο
αξιόπιστες μεταβλητές προσέγγισης των διενεργηθέντων οχηματοχιλιομέτρων, μιας και τα αμιγή οχηματοχιλιόμετρα τα οποία έχουν
διενεργηθεί στα Ελληνικά οδικά δίκτυα είτε δεν έχουν καταγραφεί,
είτε είναι ελλιπώς καταγεγραμμένα, ειδικά για τα έτη πριν το 2005.
Έτσι, αναζητώντας μια αντιπροσωπευτική μεταβλητή η οποία να
έχει άμεση σχέση με τα οχηματοχιλιόμετρα που διενεργούνται,
καταλήξαμε στην επιλογή της συνολικής κατανάλωσης βενζίνης
θεωρώντας την ασφαλέστερη επιλογή. Επίσης, λόγω του
γεγονότος ότι η καταγραφή και ο υπολογισμός της εξαμηνιαίας
κατανάλωσης
καυσίμων
πραγματοποιείται
μέσα
από
ασφαλέστερες διαδικασίες, τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν
μπορούν να θεωρηθούν εγκυρότερα. Στο δεύτερο μοντέλο, το
οποίο αφορά τις αστικές ιδιωτικές μεταφορές, ως εξαρτημένη
μεταβλητή στο υπόδειγμά μας έχουμε χρησιμοποιήσει τις
τριμηνιαίες διελεύσεις από την Αττική Οδό. Θεωρήσαμε πως η
Αττική Οδός αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό αστικό οδικό δίκτυο
πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η ανάλυση μας, και τα
αποτελέσματα της οποίας θα είναι αντιπροσωπευτικά για το
μεγαλύτερο μέρος των αστικών μεταφορών.

Η δεύτερη ερμηνευτική μεταβλητή του υποδείγματός μας είναι η τιμή
της βενζίνης. Η συγκεκριμένη μεταβλητή επιλέχθηκε καθώς η
βενζίνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της
μετακίνησης με ΙΧ. Έτσι, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την
επίδραση που έχει η μέση τιμής της βενζίνης στις δύο κατηγορίες
μεταφορών στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω, καθώς και τις
διαφορές ανάμεσα στις επιδράσεις της τιμής της βενζίνης σε αυτά
τα δύο είδη. Η επίδραση στις εξαρτημένες μεταβλητές των
υποδειγμάτων μας, σύμφωνα και με την οικονομική θεωρία,
αναμένεται αρνητική. Μεγάλο ενδιαφέρον όμως, έχει η διερεύνηση
του μεγέθους αυτής της αρνητικής επίδρασης, καθώς τα τελευταία
χρόνια πολύς λόγος γίνεται για τις αυξήσεις των τιμών της βενζίνης
(κυρίως λόγω της αύξησης της φορολογίας), και τον ρόλο που
παίζουν στην ένταση των ιδιωτικών μεταφορών.
Η τρίτη και τελευταία ερμηνευτική μεταβλητή που χρησιμοποιήσαμε
ήταν ο αριθμός του στόλου των αυτοκινήτων, άλλος ένας
σημαντικός παράγοντας των ιδιωτικών μετακινήσεων. Και αυτή η
περίπτωση συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πολύς λόγος
έχει γίνει από την αρχή της οικονομικής κρίσης όσον αφορά το
«πάγωμα» του αριθμού των ΙΧ και την επίδραση αυτού του
γεγονότος στην συνολική ιδιωτική οδική κινητικότητα. Λόγω λοιπόν
του γεγονότος ότι ο αριθμός του μεγέθους του στόλου θεωρείται
ως ένας από τους παράγοντες που έχουν θετική συσχέτιση με τις
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ιδιωτικές οδικές μεταφορές, αναμένεται
αποτελέσματα των παλινδρομήσεων μας.

θετική

σχέση

στα

Βάση δεδομένων και Περιγραφικά στατιστικά
Τα δεδομένα για τις μεταβλητές μας τα παρείχαν η εταιρία
διαχείρισης της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» και ο IOBE,
ενώ κάποια συλλέχθηκαν και από τις διαδικτυακές βάσεις
δεδομένων των ΕΛ.ΣΤΑΤ. και EUROSTAT. Για το πρώτο μοντέλο, τα
δεδομένα είναι σε εξαμηνιαία βάση και αφορούν την κατανάλωση
βενζίνης (μετρικοί τόνοι) που διενεργήθηκε στην χώρα για τα έτη
2000 – 2015, την κατανάλωση των νοικοκυριών σε εκατ. € για τις
χρονιές 2000– 2015, την μέση τιμή της βενζίνης (σε € ανά λίτρο) για
τα έτη 2000 - 2015 και τον συνολικό αριθμό των ιδιωτικών οχημάτων
(ΙΧ) της Ελληνικής επικράτειας για τα ίδια έτη.

Περιγραφικά στατιστικά της βάσης δεδομένων

Για το δεύτερο μοντέλο, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι
σε τριμηνιαία βάση για τα έτη 2006-2016, και αφορούν τον αριθμό
των διελεύσεων από την Αττική Οδό, την κατανάλωση των
νοικοκυριών σε εκατ. €, την μέση τιμή της βενζίνης και τον αριθμό
των ΙΧ της Ελληνικής επικράτειας.

δείγματος που εξετάζεται. Στο πρώτο υπόδειγμα αναφερόμαστε σε
όλη την Ελληνική επικράτεια και ως εκ τούτου ο μέσος όρος της
μεταβλητής του αριθμού των ΙΧ επηρεάζεται περισσότερο από το
μέγεθος του δείγματος με αποτέλεσμα να είναι τριπλάσιος σε
σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του μοντέλου 2. Επίσης, υπάρχει
και η διαφορετικότητα των χρονικών περιόδων στα δύο μοντέλα.
Στο πρώτο μοντέλο, η χρονική περίοδος που εξετάζουμε (20002015), περιλαμβάνει αρκετά χρόνια πριν την οικονομική κρίση, κατά
τα οποία η χώρα είχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το γεγονός
αυτό αποτυπώνεται στους μέσους όρους των μεταβλητών της
κατανάλωσης των νοικοκυριών και της τιμής της βενζίνης, καθώς
σε σχέση με το δεύτερο μοντέλο, η κατανάλωση για το μοντέλο 1
είναι σχεδόν διπλάσια και η τιμή της βενζίνης χαμηλότερη.

Στον πίνακα 37 (Table 1) παραθέτονται τα περιγραφικά στατιστικά
της βάσης δεδομένων μας για τις μεταβλητές στις οποίες
αναφερθήκαμε πιο πάνω και για τα δύο μοντέλα. Όπως βλέπουμε,
οι μέσοι όροι των μεταβλητών των δυο υποδειγμάτων διαφέρουν.
Αρχικά, αυτό οφείλεται στη διαφορετικότητα του
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Εμπειρικό υπόδειγμα

Αναλυτικότερα, τα μοντέλα μας έχουν την εξής μορφή:

Προχωρώντας στο κυρίως στάδιο της ανάλυσης μας,
προχωρήσαμε στην εφαρμογή του οικονομετρικού μοντέλου των
ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS)
προσπαθώντας να διερευνήσουμε την επίδραση μεταβλητών που
μελετάμε στην εξαρτημένη μας μεταβλητή. Το πρώτο μοντέλο
(Model 1) αναφέρεται στις ιδιωτικές οδικές μεταφορές για το
σύνολο της Ελληνικής επικράτειας ενώ το δεύτερο (Model 2) σε
αστικό επίπεδο.

Μοντέλο 1:

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των εμπειρικών
υποδειγμάτων που χρησιμοποιήσαμε, είναι χρήσιμο να
αναφέρουμε πως λόγω του ότι τα δεδομένα μας αποτελούνται από
χρονοσειρές, για να προβούμε στην ακόλουθη οικονομετρική
ανάλυση με την βοήθεια των ελαχίστων τετραγώνων, πήραμε της
πρώτες διαφορές για τις μεταβλητές οι οποίες δεν ήταν στάσιμες,
καθώς επίσης και πως προβήκαμε σε όλα τα στατιστικά τεστ που
απαιτούνται για την διασφάλιση της εγκυρότητας των
αποτελεσμάτων των παλινδρομήσεων (λόγω περιορισμένου
χώρου, τα τεστ αυτά μπορούν να διατεθούν σε κάθε
ενδιαφερόμενο).

𝑐𝑜𝑛𝑡 : Η κατανάλωση βενζίνης το εξάμηνο t σε μετρικούς τόνους
(λογάριθμος).

Αρχικά, το εμπειρικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για την
κινητικότητα στην Ελληνική επικράτεια είναι το εξής (Μοντέλο 1):
𝑐𝑜𝑛𝑡 = 𝑎 + 𝑏1 ℎ𝑒𝑥𝑡 + 𝑏2 𝑔𝑎𝑠𝑡 + 𝑏3 𝑐𝑎𝑟𝑡 + 𝜀𝑡
Όπου:

ℎ𝑒𝑥𝑡 : H κατανάλωση των Ελληνικών νοικοκυριών το εξάμηνο t σε
εκατ. € (λογάριθμος).
𝑔𝑎𝑠𝑡 : H μέση τιμή της βενζίνης το εξάμηνο t (λογάριθμος).
𝑐𝑎𝑟𝑡 : Ο αριθμός των αυτοκινήτων το εξάμηνο t. (λογάριθμος).
Μοντέλο 2:
Στην συνέχεια, το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για την
μελέτη της αστικής κινητικότητας είναι το εξής (Μοντέλο 2):
𝑡𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝛼 + 𝑏1 ℎ𝑒𝑥𝑡 + 𝑏2 𝑔𝑎𝑠𝑡 + 𝑏3 𝑐𝑎𝑟𝑡 + 𝜀𝑡
Όπου:
𝑡𝑟𝑎𝑓𝑡 : Αριθμός διελεύσεων από την Αττική Οδό (λογάριθμος).
ℎ𝑒𝑥𝑡 : H κατανάλωση των Ελληνικών νοικοκυριών το τρίμηνο t σε
εκατ. € (λογάριθμος).
𝑔𝑎𝑠𝑡 : H μέση τιμή της βενζίνης το τρίμηνο t (λογάριθμος).
𝑐𝑎𝑟𝑡 : Ο αριθμός των αυτοκινήτων το τρίμηνο t. (λογάριθμος).
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Αποτελέσματα

Μοντέλο 1
Αναλύοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν, στην πρώτη
στήλη του πίνακα 38 (table 2), βλέπουμε τα αποτελέσματα της
παλινδρόμησης για το μοντέλο 1, το οποίο αναφέρεται στην
κατανάλωση βενζίνης, δηλαδή στο σύνολο των ιδιωτικών οδικών
μεταφορών.
Όπως διαπιστώνουμε, όλοι οι συντελεστές του υποδείγματος είναι
στατιστικά σημαντικοί, κάτι που μας υποδεικνύει πως οι μεταβλητές
που έχουμε συμπεριλάβει στο υπόδειγμά μας έχουν επίδραση στην
κατανάλωση της βενζίνης. Πιο συγκεκριμένα, οι συντελεστές των
μεταβλητών της κατανάλωσης των νοικοκυριών (lnhex) και του
αριθμού των ΙΧ (lncar) είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 1%, ενώ ο συντελεστής της
μεταβλητής της βενζίνης (lngas) είναι στατιστικά σημαντικός μόνο
σε επίπεδο 10%.
Περνώντας στις επιδράσεις των μεταβλητών που προέκυψαν από
την παλινδρόμηση, παρατηρούμε πως ο συντελεστής της
κατανάλωσης των νοικοκυριών (lnhex) ισούται με 0.497. Έτσι,
σύμφωνα με την παλινδρόμηση, αν αυξηθεί η κατανάλωση της
βενζίνης κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η κατανάλωση (lncon) θα
αυξηθεί, κατά μέσο όρο 0.5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η τιμή της βενζίνης (lngas), όπως ήταν αναμενόμενο, έχει αρνητική
επίδραση στην συνολική κατανάλωση βενζίνης. Συγκεκριμένα, μια
αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα στην τιμή της βενζίνης θα
επιφέρει, κατά μέσο όρο, στην κατανάλωση (lncon) μια μείωση της
τάξης των 0.06 ποσοστιαίων μονάδων.

Αποτελέσματα παλινδρόμησης

Όπως ήταν αναμενόμενο, η σχέση του αριθμού των ΙΧ (lncar) στην
Ελληνική επικράτεια με την κατανάλωση βενζίνης είναι θετική, και
μάλιστα αρκετά σημαντική. Έτσι, μια αύξηση κατά μια ποσοστιαία
μονάδα στον αριθμό των ΙΧ (lncar), θα έχει ως αποτέλεσμα την
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αύξηση της κατανάλωσης της βενζίνης (lncon) κατά 1.03
ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο.

Σχολιασμός αποτελεσμάτων
Όπως είδαμε και πιο πάνω στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων,
οι μεταβλητές οι οποίες εξετάσαμε έχουν παρόμοια επίδραση και
στα δύο μοντέλα, δηλαδή στην συνολική οδική κινητικότητα και την
αστική οδική κινητικότητα.

Μοντέλο 2
Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για το δεύτερο μοντέλο που
εξετάζουμε παρουσιάζονται στην δεύτερη στήλη του πίνακα 38. Σε
αυτή την περίπτωση, όλες οι ερμηνευτικές μεταβλητές του
υποδείγματος, εκτός από την τιμή της βενζίνης (lngas), έχουν
στατιστικά σημαντική επίδραση στην κατανάλωση της βενζίνης.

Η συνολική κατανάλωση των νοικοκυριών έχει αρκετά σημαντική
επίδραση και στα δύο είδη κινητικότητας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι
λογικό αν αναλογιστεί κανείς πως οι μετακινήσεις αποτελούν ένα
κομμάτι αυτής της κατανάλωσης. Τα χρόνια της οικονομικής
κρίσης η κατανάλωση των νοικοκυριών έχει μειωθεί σημαντικά,
καθώς οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται αφορούν
περισσότερο αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Οι οδικές
μετακινήσεις, αποτελούν για πολλούς ανθρώπους σημαντικό
κομμάτι της καθημερινότητας τους είτε για λόγους εργασίας είτε για
άλλους
προσωπικούς
λόγους.
Το
αποτέλεσμα
της
παλινδρόμησης μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί το παραπάνω
πλαίσιο καθώς σύμφωνα και με άλλες μελέτες, οι χρήστες ΙΧ μπορεί
εν μέσω κρίσης να μειώνουν τις μετακινήσεις τους για λόγους
διασκέδασης και αναψυχής, δεν φαίνεται όμως να κάνουν το ίδιο
για λόγους εργασίας και άλλων σημαντικών προσωπικών λόγων.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη για τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιλογή και τη συχνότητα
χρήσης των αστικών μέσων μεταφοράς στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, οι χρήστες των μέσων μεταφοράς φαίνεται να
μείωσαν κατά την περίοδο αυτή τις μετακινήσεις για λόγους
διασκέδασης και αγορών κατά 41% και 58% αντίστοιχα, ενώ τα
ποσοστά των μετακινήσεων για λόγους εργασίας και
προσωπικών υποχρεώσεων μειώθηκαν λόγω κρίσης μόλις κατά
4% και 4% αντίστοιχα, ενώ η μείωση για λόγους εκπαίδευσης ήταν
σχεδόν μηδενική.

Ειδικότερα, η επίδραση της μεταβλητής της κατανάλωσης των
νοικοκυριών (lnhex), είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 1%. Έτσι, κατά μέσο όρο, μια αύξηση
κατά μια ποσοστιαία μονάδα στην κατανάλωση των νοικοκυριών
(lnhex) θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διελεύσεων κατά
0.577 ποσοστιαίες μονάδες.
Η τιμή της βενζίνης (lngas), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν
είναι στατιστικά σημαντική σε αυτό το υπόδειγμα και ως εκ τούτου
δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως έχει κάποια επίδραση στον
αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποιούνται. Αξίζει βέβαια να
σημειωθεί, πως και σε αυτή την περίπτωση η επίδραση της φαίνεται
να είναι αρνητική όπως αναμενόταν, όμως λόγο της μη
στατιστικής σημαντικότητας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε
ασφαλή συμπεράσματα.
Τέλος, η επίδραση της μεταβλητής του αριθμού των ΙΧ είναι
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%.
Έτσι, σύμφωνα με το συντελεστή που προκύπτει από την
παλινδρόμηση, μια αύξηση κατά μια ποσοστιαία μονάδα στον
αριθμό των ΙΧ θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διελεύσεων
κατά 1.8 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο.

Η τιμή της βενζίνης σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα,
φαίνεται να έχει επίδραση μόνο στο σύνολο των οδικών
μεταφορών και όχι στις αστικές μεταφορές. Αυτό μπορεί ίσως να
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ερμηνευτεί από τους επιμέρους λόγους για τους οποίους
πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις στις δύο αυτές περιπτώσεις. Οι
αστικές οδικές μεταφορές, τείνουν να έχουν ένα πιο αναγκαίο ρόλο
στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό συμβαίνει, καθώς μέσα
σε αυτές τις μεταφορές συμπεριλαμβάνονται κυρίως οι μεταφορές
προς και από τον τόπο εργασίας, αλλά και λοιπές σημαντικές
καθημερινές υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν μεν να μειωθούν
λόγο της αύξησης της τιμής της βενζίνης, δεν μπορούν όμως να
εκλείψουν. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος των υπεραστικών
μεταφορών γίνονται στα πλαίσια της ψυχαγωγίας και αναψυχής
των πολιτών, τομείς οι οποίοι δεν αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης,
και έτσι, είναι λογικό να επηρεάζονται από την τιμή της βενζίνης.
Αξιοσημείωτο είναι πως αν και στατιστικά σημαντική, η επίδραση
αυτή είναι αρκετά μικρή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
γεγονός πως σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία, κατά το έτος
2009-2010, ενώ η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 32%, η
κατανάλωση της βενζίνης μειώθηκε μόνο κατά 9%. Από αυτό το
γεγονός φαίνεται πως, όλων των άλλων παραγόντων σταθερών,
η ζήτηση για οδικές μεταφορές είναι ανελαστική ως προς την τιμή
της βενζίνης. Τα αποτελέσματα αυτά, εξηγούν και σε μεγάλο βαθμό
την πολιτική που ακολουθείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις στην
φορολόγηση των καυσίμων. Η φορολογία ειδικά τα χρόνια της
οικονομικής κρίσης έχει εκτιναχθεί στα ύψη αποτελώντας τον
βασικό λόγο αύξησης της τιμής της βενζίνης, καθώς μέσα από την
φορολόγηση αυτή, τα έσοδα του κράτους αυξάνονται. Έτσι,
μπορούμε να υποστηρίξουμε πως και σε αυτή την περίπτωση τα
αποτελέσματα της παλινδρόμησης ακολουθούν το πλαίσιο αυτό.

λογικά. Παρατηρούμε πως η επίδραση είναι αρκετά μεγαλύτερη
στην περίπτωση της αστικής οδικής κινητικότητας, γεγονός το
οποίο οφείλεται στην συχνότητα στην οποία τα ΙΧ
χρησιμοποιούνται σε ένα αστικό περιβάλλον, καθώς είναι κοινώς
παραδεκτό πως κατά την διάρκεια μιας ημέρας οι αστικές
μετακινήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν είναι περισσότερες
σε σχέση με τις υπεραστικές.
Προβλέψεις για το μέγεθος των κυκλοφοριακών φόρτων της
χώρας, βάση των αποτελεσμάτων του οικονομετρικού
υποδείγματος
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε το να προσπαθούσε κάποιος
να προβεί σε μια στοιχειώδη πρόβλεψη για το πώς πρόκειται να
διαμορφωθούν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι για το 2017, βασιζόμενος
πάνω στα αποτελέσματα του οικονομετρικού υποδείγματος που
είδαμε παραπάνω. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα να έχουμε
στην διάθεση μας εκτιμήσεις για το πώς πρόκειται να κινηθεί η
Ελληνική οικονομία το 2017. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη του ΙΟΒΕ,
το έτος το οποίο διανύουμε, η χώρα θα βιώσει οικονομική
ανάκαμψη η οποία θα προκύψει από την αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης λόγω της συνεχούς υποχώρησης της ανεργίας, την
αναθέρμανση των επενδύσεων, αλλά και την αναμενόμενη
ρύθμιση των μη-εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Έτσι,
προβλέπεται να σημειωθεί ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 1,5
έως 2,0%.
Παίρνοντας λοιπόν ως βάση τα δεδομένα της παραπάνω μελέτης
και θεωρώντας πως τα ποσοστά αύξησης της κατανάλωσης των
νοικοκυριών θα ακολουθήσουν τον γενικότερο ρυθμό ανάπτυξης,
προχωράμε σε πρόβλεψη για τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Πιο
συγκεκριμένα θα προβούμε σε αυτή την πρόβλεψη
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω τρία σενάρια:

Τέλος, την μεγαλύτερη επίδραση μεταξύ των μεταβλητών σύμφωνα
με την παλινδρόμηση την έχει ο αριθμός των ΙΧ. Το αποτέλεσμα
αυτό είναι απολύτως λογικό αν σκεφτούμε τον ρόλο του ΙΧ στην
οδική κινητικότητα. Αν δεχτούμε την υπόθεση πως κάποιος ιδιώτης
αγοράζει ΙΧ με σκοπό να το χρησιμοποιεί, η αύξηση της
κινητικότητας αποτελεί λογικό επακόλουθο. Έτσι και τα δύο
αποτελέσματα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν απολύτως
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1. Στο πρώτο και πιο συντηρητικό σενάριο θα υποθέσουμε
πως ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει στο 1%.

της κατανάλωσης των νοικοκυριών της τάξης του 1.5% θα έχει ως
αποτέλεσμα αύξηση στους κυκλοφοριακούς φόρτους περίπου
κατά 0.7%, ενώ για το τρίτο και πιο αισιόδοξο σενάριο, σε μία
αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά 2%, οι
κυκλοφοριακοί φόρτοι στην χώρα θα αυξηθούν περίπου κατά 1%.

2. Στο δεύτερο σενάριο θα υποθέσουμε πως ο ρυθμός
ανάπτυξης δεν θα ξεπεράσει το 1,5%,
3. Ενώ στο τρίτο και πιο αισιόδοξο σενάριο θα υποθέσουμε ότι
ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει το 2%.

Κυκλοφοριακοί φόρτοι του έτους 2016

Πριν προχωρήσουμε είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι
προβλέψεις οι οποίες θα προκύψουν είναι Ceteris Paribus (όλων
των άλλων παραγόντων σταθερών) και πως είναι ενδεικτικές,
καθώς η τελική μεταβολή των κυκλοφοριακών φόρτων θα είναι
αποτέλεσμα και άλλων παραγόντων τους οποίους δεν δύναται να
συμπεριλάβει το παρόν οικονομετρικό υπόδειγμα.

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός πως σύμφωνα με εκτιμήσεις,
οι κυκλοφοριακοί φόρτοι αυξήθηκαν κατά το έτος 2016 κατά
περίπου 2%. Λόγω των ελλείπων στοιχείων για το έτος αυτό, θα
προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την αύξηση αυτή από
αποτελέσματα μελετών οι οποίες αφορούν τα μεγέθη που
εξετάσαμε στο υπόδειγμά μας. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από
το γενικότερο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα κατά το 2016,
σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ όπως μπορούμε να δούμε και στο
παρακάτω διάγραμμα (διάγραμμα 23), από τα μέσα περίπου του
2015, το οικονομικό κλίμα στην χώρα άρχισε να έχει έντονη
αυξητική τάση πλησιάζοντας τα τέλη του 2016 το μέσο όρο, όπως
αυτός έχει διαμορφωθεί για τα έτη 2001-2015. Έτσι, θα μπορούσαμε
να υποστηρίξουμε πως αυτή η βελτίωση αντανακλάται σε όλα τα
μεγέθη που εξετάζουμε και ειδικά στην κατανάλωση των
νοικοκυριών η οποία ως επακόλουθο της γενικότερης βελτίωσης
του οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε και αυτή. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, το γ΄ τρίμηνο του 2006 η κατανάλωση των
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5.1%.

Πιο συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 39) φαίνονται
οι προβλέψεις για κάθε ένα από τα σενάρια:

% Μεταβολή της
κατανάλωσης των
νοικοκυριών

% Μεταβολή του
κυκλοφοριακού φόρτου
της χώρας

Αποτέλεσμα
Παλιν/σης

1.0%

0.5%

Σ1
Σ2
Σ3

1.0%
1.5%
2.0%

0.5%
0.7%
1.0%

Προβλέψεις για κάθε ένα από τα σενάρια

Όπως μπορούμε να δούμε και από τον πίνακα 39, στην περίπτωση
του πρώτου σεναρίου (Σ1), η αύξηση που θα επέλθει στους
κυκλοφοριακούς φόρτους λόγω της αύξησης της κατανάλωσης
των νοικοκυριών θα είναι της τάξης περίπου του 0.5%. Στην
περίπτωση που επιβεβαιωθεί το δεύτερο σενάριο, σε μία αύξηση
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Διάγραμμα 23:

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Επίσης, ο αριθμός των ΙΧ, που αποτελεί ένα ακόμη βασικό
παράγοντα επηρεασμού του κυκλοφοριακού φόρτου της χώρας
φαίνεται να ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία
από τον ΙΟΒΕ, η αύξηση του αριθμού των ΙΧ κατά την περίοδο
Ιανουάριος 2016 – Ιούλιος 2016 άγγιξε το 0.2%, γεγονός το οποίο
επιβεβαιώνει την βελτίωση και αυτής της παραμέτρου.
Τέλος, όσον αφορά την τιμή της βενζίνης, κατά το έτος 2016 είχε
αυξητική τάση, με το τέταρτο τρίμηνο του 2016 να έχει αυξηθεί κατά
1.9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ενώ η μέση
τριμηνιαία μεταβολή της μέσης τιμής της βενζίνης για το 2016 ήταν
2.5%. Φαίνεται λοιπόν πως αυτή η αύξηση της μέσης τιμής της
βενζίνης είχε πολύ μικρή έως ασήμαντη επίδραση στους
κυκλοφοριακούς φόρτους της χώρας. Έτσι, άλλη μια φορά
επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα του υποδείγματος που είδαμε
πιο πάνω.
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5

ΚΛΑΔΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ &
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ– ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1

Ανάλυση εισροών-εκροών

Η ανάλυση εισροών-εκροών (input-output analysis), όπως και
όλες οι μεθοδολογικές και εμπειρικές επεκτάσεις της βασίζονται στο
αναλυτικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον
Wassily Leontief τη δεκαετία του 1930. Η ανάλυση εισροών-εκροών
διερευνά τις διακλαδικές σχέσεις (αλληλεξαρτήσεις) των κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας μιας οικονομίας, και ποσοτικοποιεί
τις αμοιβαίες παραγωγικές σχέσεις ενός οικονομικού συστήματος.
Η ποσοτικοποίηση γίνεται μέσω ενός συστήματος γραμμικών
εξισώσεων που εκφράζει ποσοτικά τις σχέσεις (την ισορροπία)
μεταξύ των εισροών και των εκροών του συστήματος, ή αλλιώς την
κατανομή του προϊόντος κάθε κλάδου σε όλες τις οικονομικές
χρήσεις του συστήματος αναφοράς (Leontief, 1936 και Leontief,
1991). Ουσιαστικά, η ανάλυση εισροών εκροών συνιστά μια
θεωρία παραγωγής, η οποία αποτυπώνει την λειτουργία του
οικονομικού συστήματος, βασιζόμενη στην αλληλεξάρτηση των
οικονομικών δραστηριοτήτων του (Λίβας, 1994). Η επιλογή της
ανάλυσης εισροών-εκροών για τη μελέτη μιας περιφερειακής
οικονομίας στηρίζεται στην ιδιαίτερη σημασία των διακλαδικών
συναλλαγών, τη σημασία δηλαδή, της πολλαπλασιαστικής
δυναμικής την οποία οι διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να δημιουργήσουν.
Άλλωστε, όπως παρατηρεί η European Commission (2009: 75), οι
υψηλές διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων μιας οικονομίας είναι
ζητούμενο για μια οικονομία, αφού η ανταγωνιστικότητα της «δεν
είναι το αποτέλεσμα, απλώς, της συγκέντρωσης επιδόσεων από
μεμονωμένους κλάδους, αλλά το αποτέλεσμα ενός περίπλοκου
δικτύου σχέσεων μεταξύ αυτών».
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Για τον Leontief, οι διαρθρωτικές αλλαγές μιας οικονομίας
εκφράζονται μέσω των μεταβολών των τεχνολογικών συντελεστών
ενός οικονομικού συστήματος4, αφού «Μεταξύ πολλών
παραγόντων οι οποίοι προωθούν την οικονομική μεταβολή,
πιστεύω ότι η τεχνολογία ή καλύτερα η μεταβολή της τεχνολογίας
είναι ο πιο σημαντικός. [...] [Η] επιστήμη πολύ γρήγορα οδηγεί σε
αλλαγές της τεχνολογίας και [...] οι αλλαγές στην τεχνολογία είναι
κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης» (παρατίθεται στην Carter,
1996). Σε συνέχεια του έργου του Leontief, η Carter (1970) προτείνει
τη σύγκριση των συντελεστών συνολικής κάθετης διασύνδεσης για
τη μελέτη των διαρθρωτικών αλλαγών μιας οικονομίας,
μεθοδολογία την οποία εφαρμόζει για της ΗΠΑ. Με βάση το έργο
της Carter, η διαχρονική σύγκριση των συντελεστών κάθετης
διασύνδεσης μιας οικονομίας χρησιμοποιείται ευρέως στη
βιβλιογραφία (για τη σχετική συζήτηση βλ. Bezdek, 1978, και Blair &
Wyckoff 1989).

αλλά και για προβλέψεις σε μακροοικονομικό αλλά και κλαδικό
επίπεδο. (Andrew & Peters, 2013; Fleg & Timo, 2013; Miller κ.ά, 1985;
Οικονομίδης, 2007; Sangwon, 2009).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη περιφερειακών
υποδειγμάτων εισροών-εκροών είναι η κατάρτιση περιφερειακών
πινάκων εισροών-εκροών. Η κατάρτιση των περιφερειακών
πινάκων μπορεί να γίνει με πρωτογενείς μεθόδους, αντίστοιχους με
την κατάρτιση των εθνικών, είτε με δευτερογενείς. Οι δευτερογενείς
μέθοδοι περιλαμβάνουν την εκτίμηση δεικτών που προσφέρουν τη
δυνατότητα της σύγκρισης των περιφερειακών και των εθνικών
κλαδικών μεγεθών, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για
την
εκτίμηση
του
περιφερειακού
πίνακα
τεχνολογικών
συντελεστών, μέσω της κατάλληλης στάθμισης των τεχνολογικών
συντελεστών του εθνικού πίνακα. Οι δείκτες που συνήθως
χρησιμοποιούνται είναι: Ο συντελεστής εγκατάστασης,
ο
συντελεστής χωροταξικής συγκέντρωσης, ο συντελεστής
χωροταξικής ανακατανομής και ο συντελεστής χωροταξικής
εξειδίκευσης (βλ. Kowalewksi, 2015; Σκούντζος, 1993).

Το υπόδειγμα εισροών-εκροών, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί
σε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης (όπως
για παράδειγμα δείχνει η ενσωμάτωσή του στα συστήματα εθνικών
λογαριασμών5) εξαιτίας των μεθοδολογικών του διευρύνσεων που
αγγίζουν πολλούς τομείς της οικονομικής ανάλυσης, αλλά και
λόγω του πλήθους των εμπειρικών της εξειδικεύσεων. Εφαρμογές
της ανάλυσης εισροών-εκροών συναντώνται σε ένα πλήθος
τομέων της οικονομικής επιστήμης, όπως στα οικονομικά της
ανάπτυξης, στα οικονομικά της εργασίας, στην περιφερειακή
οικονομική, στα οικονομικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος
κ.ά.

Με βάση τους περιφερειακούς πίνακες εισροών-εκροών μπορούν
να εκτιμηθούν οι δείκτες διασύνδεσης και οι πολλαπλασιαστές της
ανάλυσης εισροών-εκροών. Πέρα όμως από τις εφαρμογές αυτές,
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διαπεριφερειακά υποδείγματα. Στην
περίπτωση των διαπεριφερειακών πινάκων, οι ενδιάμεσες
συναλλαγές των κλάδων μιας περιφέρειας, μπορούν να έχουν δύο
διαφορετικές κατευθύνσεις: στο εσωτερικό της περιφέρειας ή σε μία
άλλη (ή πολλές άλλες) περιφέρεια(ες). Με τον τρόπο αυτό
χαρτογραφούνται οι αλληλεξαρτήσεις των περιφερειών μιας
οικονομίας και δίνεται μία πλήρης περιφερειακή διάσταση των
διακλαδικών σχέσεων μιας οικονομίας (αναλυτικότερα στο
Σκούντζος, 1993, Miller & Blair, 2009).

Ειδικότερα, στο επιστημονικό πεδίο της περιφερειακής οικονομικής
ανάλυσης, η ανάλυση εισροών-εκροών εφαρμόζεται για την
εξέταση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών μιας περιφέρειας, της
θέσης της σε σχέση με το συνολικό οικονομικό περιβάλλον καθώς
και για την αξιολόγηση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών
Δηλαδή, από τους συντελεστές που εκφράζουν την τεχνολογία παραγωγής
του κάθε κλάδου.

5

4
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Για περισσότερα: Eurostat, 2008

5.1.1

Μεθοδολογικό Πλαίσιο

Οι συνέπειες αυτής της υπόθεσης είναι ότι: η ζήτηση
παραγωγικών συντελεστών είναι γραμμική συνάρτηση
επιπέδου παραγωγής του προϊόντος και ανεξάρτητη από τις
τους, η υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών
σύνηθες φαινόμενο.

Στο σύστημα εισροών-εκροών η συνάρτηση παραγωγής
αντιπροσωπεύεται από εκείνη των σταθερών αναλογιών. Αυτό
σημαίνει ότι η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται
μεταβάλλεται είτε ισόποσα σε σχέση με τις μεταβολές των
χρησιμοποιηθέντων εισροών, είτε κατά αναλογία αυτών. Δηλαδή
για να αυξηθεί η παραγωγή κάθε κλάδου απαιτείται η αύξηση
όλων των εισροών με βάση τις σταθερές αναλογίες που ισχύουν
μεταξύ τους. Αυτή η υπόθεση, όμως, προϋποθέτει ότι η
ελαστικότητα υποκατάστασης των εισροών ισούται με το μηδέν.
Συγκεκριμένα, η συνάρτηση παραγωγής της ανάλυσης εισροώνεκροών (συνάρτηση παραγωγής τύπου Leontief) έχει την μορφή:

των
του
τιμές
είναι

Η ανάλυση των εισροών-εκροών (ΙΟ ανάλυση), όπως έχουμε ήδη
αναφέρει, υποθέτει ότι υπάρχουν σταθερές αναλογίες σε όλες τις
παραγωγικές διαδικασίες. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή αντί να
ερμηνευθεί αυστηρά ως αδυναμία υποκατάστασης των εισροών,
είναι δυνατό να "διασταλεί" αφού στην πραγματικότητα υπάρχουν
πολλές μέθοδοι παραγωγής μίας ποσότητας προϊόντων (Λίβας,
1994).
Στην ΙΟ ανάλυση η κατανάλωση, οι επενδύσεις και τα υπόλοιπα
στοιχεία της τελικής ζήτησης θεωρούνται ως εξωγενείς μεταβλητές.
Έτσι, οι υποθέσεις που περιορίζουν την ισχύ του υποδείγματος
σχετίζονται αποκλειστικά με την παραγωγή. Η βάση του
υποδείγματος εισροών-εκροών είναι ότι όλες οι παραγωγικές
δραστηριότητες μπορούν να διαιρεθούν σε κλάδους, των οποίων
οι μεταξύ τους σχέσεις μπορούν να εκφρασθούν από ένα σύνολο
συναρτήσεων εισροών. Οι ιδιότητες του υποδείγματος του Leontief
στηρίζονται στις παρακάτω τρεις βασικές υποθέσεις(Λίβας, 1994):

L K L K
  
a b a b
L K
Q  c[min( , )]  c
a b
2
Όπου c είναι μία σταθερή παράμετρος για την παραγωγικότητα
του συστήματος, ενώ α και b είναι σταθερές παράμετροι που
δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η εργασία (L) και το κεφάλαιο (Κ)
πρέπει να συνδυάζονται. Δηλαδή, α μονάδες εργασίας πρέπει να
συνδυάζονται με b μονάδες κεφαλαίου. Η παραγωγή (Q)
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την παράμετρο c με το
μικρότερο από τους δύο παραπάνω λόγους. Η παραπάνω
εξίσωση υπονοεί ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος
παραγωγής μίας δεδομένης ποσότητας προϊόντων, είναι ο
συνδυασμός της εργασίας και του κεφαλαίου σε αναλογία α και b.
Διαφορετικά, η επιχείρηση θα πληρώνει για πόρους που δεν θα
προσθέτουν τίποτα στην παραγωγή της.

Κάθε προϊόν ή ομάδα προϊόντων διατίθεται από μία βιομηχανία, ή
από έναν παραγωγικό κλάδο. Συνέπεια της υπόθεσης αυτής είναι
ότι, πρώτον, μία μόνον μέθοδος χρησιμοποιείται για την
παραγωγή της συγκεκριμένης ομάδας των προϊόντων και,
δεύτερον, ότι κάθε παραγωγικός κλάδος έχει μόνον ένα κύριο
προϊόν.
Οι εισροές κάθε παραγωγικού κλάδου είναι συνάρτηση μόνο του
επιπέδου παραγωγής του κλάδου.
Το συνολικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης διαφόρων τύπων
παραγωγής είναι το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων. Η
υπόθεση αυτή είναι γνωστή και ως προσθετική υπόθεση.

Τεχνικά, είναι αδύνατη η υποκατάσταση ενός είδους εισροών από
ένα άλλο είδος εισροών παρά τη μεταβολή στις σχετικές τιμές.
Επιπλέον, η αύξηση των εκροών κατά n φορές προϋποθέτει την
αύξηση των εισροών, επίσης, κατά n φορές.
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Για την εμπειρική εξειδίκευση και εφαρμογή της ΙΟ ανάλυσης
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός πίνακα εισροών
εκροών (ΠΕΕ) για το σύστημα αναφοράς. Ειδικότερα, ο ΠΕΕ
εκφράζει, παράλληλα, τη δομή της τεχνολογίας παραγωγής ενός
συστήματος και την κατάσταση της γενικής του ισορροπίας, ενώ
συγχρόνως αντιπροσωπεύει και ένα προηγμένο σύστημα εθνικών
λογαριασμών. Από την επεξεργασία ενός ΠΕΕ προκύπτουν «τα
εργαλεία» (π.χ. τεχνολογικοί συντελεστές, πολλαπλασιαστές κλπ)
της ΙΟ ανάλυσης με βάση τα οποία διερευνώνται, κυρίως, τα
επίπεδα των διακλαδικών σχέσεων ενός δεδομένου συστήματος. Η
εκτίμηση και αξιολόγηση των συντελεστών αυτών γίνεται
εφαρμόζοντας τόσο το υπόδειγμα του Leontief όσο και το
υπόδειγμα του Ghosh.

5.1.2

Συντελεστές Άμεσης Διασύνδεσης

Οι τεχνολογικοί συντελεστές ή συντελεστές εισροών (υπόδειγμα
Leontief) καθορίζουν τα ποσά των εισροών που απαιτούνται από
τους διάφορους παραγωγικούς τομείς (κλάδους) της οικονομίας,
προκειμένου να παραχθεί ποσότητα προϊόντος μιας χρηματικής
μονάδας, από τον εξεταζόμενο τομέα (κλάδο). Συνεπώς, οι
τεχνολογικοί συντελεστές αντιπροσωπεύουν τη δομή του κόστους
παραγωγής,
δηλαδή
τη
χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία
παραγωγής (Λίβας, 1994).
Το τυπικό στοιχείο της μήτρας των τεχνολογικών συντελεστών (Α)
υπολογίζεται από τη σχέση:
𝑎𝑖𝑗 =

Στη βιβλιογραφία, το μεν υπόδειγμα Leontief αναφέρεται κυρίως
ως υπόδειγμα το οποίο καθορίζεται από τη ζήτηση (demanddriven), ενώ το Ghosh ως υπόδειγμα το οποίο καθορίζεται από την
προσφορά (supply-driven). Έτσι, θα επικεντρωθούμε, κυρίως, σε
κάθετα «αποτελέσματα», που έχουν ως βάση τη δομή σχέσεων του
υποδείγματος Leontief και σε οριζόντια «αποτελέσματα» που έχουν
ως βάση τη δομή σχέσεων του υποδείγματος Ghosh. Ειδικότερα,
σε σχέση με το Leontief, η αύξηση της εκροής ενός τομέα, από μία
εξωγενή μεταβολή της ζήτησης (π.χ. επενδύσεις), δημιουργεί
ζήτηση για ενδιάμεσες εισροές από τους άλλους τομείς οι οποίοι
με τη σειρά τους αυξάνοντας την εκροή τους δημιουργούν
επιπλέον ζήτηση κ.ο.κ. Γι’ αυτό, το υπόδειγμα μπορεί να θεωρηθεί
ως υπόδειγμα ζήτησης εισροών-εκροών. Αντίστοιχα, στο Ghosh
υπόδειγμα, μία αύξηση στην εκροή ενός τομέα, από μία αρχική
αύξηση ενός στοιχείου της προστιθέμενης αξίας (π.χ. μισθοί),
προκαλεί μεταβολή στην προσφορά όλων των άλλων τομέων
κ.ο.κ. Γι’ αυτό, το υπόδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ως υπόδειγμα
προσφοράς εισροών-εκροών.

𝑋𝑖𝑗
⁄𝑋
𝑗

(1)

Δηλαδή, η σχέση (1) υποδηλώνει ότι η παραγωγή μίας μονάδας
προϊόντος του τομέα j απαιτεί a1j ποσότητα προϊόντος του πρώτου
τομέα, a2j ποσότητα προϊόντος του δεύτερου τομέα (κλάδου) και
anj ποσότητα προϊόντος του n-οστού τομέα (κλάδου).
Εναλλακτικά, για το υπόδειγμα τύπου Ghosh, υποθέτουμε ότι από
κάθε τομέας εκρέει προϊόν σε σταθερές αναλογίες προς τους
άλλους τομείς, στον αντίποδα, ουσιαστικά, των σταθερών
αναλογιών των εισροών που ισχύει για το υπόδειγμα Leontief.
Αυτό σημαίνει ότι αν η παραγωγή ενός κλάδου μεταβληθεί θα
μεταβληθούν ισόποσα και οι ενδιάμεσες εισροές της παραγωγής
του από τους άλλους κλάδους που τις χρησιμοποιούν. Στη γενική
περίπτωση, οι συντελεστές κατανομής (Ghosh), ή συντελεστές
εκροών δίνονται από την σχέση:
𝛽𝑖𝑗 =

𝑋𝑖𝑗
⁄𝑋
𝑖

(2)

Δηλαδή η σχέση (2) εκφράζει το ποσό (βij) της παραγωγής του
κλάδου i που διατίθεται στον κλάδο j για ενδιάμεση χρήση ανά
μονάδα παραγωγής του i. Ο πίνακας των συντελεστών κατανομής
(Β) προέρχεται από την μήτρα των διακλαδικών σχέσεων του ΠΕΕ,
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αφού πρώτα διαιρέσουμε κάθε στοιχείο των γραμμών του με την
ακαθάριστη παραγωγή του αντίστοιχου κλάδου. Έτσι, τα στοιχεία
των γραμμών του Β, συντελεστές εκροών, δείχνουν τις ποσότητες
που διατίθενται για ενδιάμεση χρήση στους υπόλοιπους κλάδους
από την μοναδιαία παραγωγή ενός κλάδου.

άθροισμα της αντίστοιχης γραμμής της μήτρας των συντελεστών
κατανομής (Β):
𝑂𝑖 = ∑𝑗 𝛽𝑖𝑗

όπου: Oi ο συντελεστής των άμεσων οριζόντιων διασυνδέσεων
του κλάδου i.

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τους πίνακες Α και Β
είναι οι δείκτες των κάθετων και οριζόντιων διακλαδικών σχέσεων
της παραγωγής, αντίστοιχα. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για
να περιγράψουν το μέγεθος της αλληλεξάρτησης των οικονομικών
δραστηριοτήτων μιας οικονομίας καθώς και το βαθμό στον οποίο
η μεγέθυνση ενός κλάδου μπορεί να συμβάλει άμεσα στη
μεγέθυνση άλλων κλάδων.

Ο πίνακας των τεχνολογικών συντελεστών ή συντελεστών εισροών
(Α), ο πίνακας των συντελεστών κατανομής ή συντελεστών
εκροών (Β), και οι άμεσοι συντελεστές των πρωτογενών εισροών,
είναι οι βασικοί δείκτες για την εφαρμογή του ΙΟ υποδείγματος και
την εκτίμηση των παραπέρα παραμέτρων του.

Συγκεκριμένα, η μεταβολή της τελικής ζήτησης για το προϊόν του
κλάδου j κατά μία χρηματική μονάδα θα προκαλέσει τις αντίστοιχες
άμεσες επιδράσεις στην παραγωγή των κλάδων που συνδέονται
μαζί του (κάθετες διασυνδέσεις). Ο δείκτης άμεσης κάθετης
διασύνδεσης του κλάδου j υπολογίζεται από το άθροισμα της
αντίστοιχης στήλης της μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών (Α),
σχέση (3).
𝐾𝑗 = ∑𝑗 𝑎𝑖𝑗

(4)

Συντελεστές Άμεσης και Έμμεσης Διασύνδεσης
Οι άμεσες αγορές (εισροές) ενός κλάδου από τους άλλους
κλάδους προκειμένου να παραχθεί μία χρηματική μονάδα του
προϊόντος του, όπως είδαμε προηγούμενα, καταγράφονται στη
μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών (Α). Ωστόσο, οι εισροές
αυτές δεν αντιπροσωπεύουν και τη συνολική αύξηση της
παραγωγής η οποία προκαλείται από την αύξηση της τελικής
ζήτησης. Γενικά, όταν η τελική ζήτηση για το προϊόν κάποιου
παραγωγικού κλάδου μεταβληθεί (αυξηθεί ή μειωθεί), τότε θα
σημειωθούν άμεσες και έμμεσες μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις)
στην παραγωγή όλων σχεδόν των κλάδων της οικονομίας. Ο
προσδιορισμός των άμεσων και έμμεσων μεταβολών αποτελεί ένα
από τους κυριότερους στόχους της ΙΟ ανάλυσης. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται με την αντιστροφή μιας μήτρας που σχηματίζεται
από την αφαίρεση της μήτρας των τεχνολογικών συντελεστών (Α)
από τη μοναδιαία μήτρα. Η μήτρα αυτή ονομάζεται αντίστροφη
μήτρα Leontief ή μήτρα πολλαπλασιαστής. Τα στοιχεία της
αντίστροφης
μήτρας
Leontief
καλούνται
συντελεστές
αλληλεξάρτησης και δείχνουν τα συνολικά αποτελέσματα (άμεσα
και έμμεσα), που προκαλεί στην οικονομία, η μεταβολή της τελικής
ζήτησης κατά μία μονάδα.

(3)

όπου: Kj ο συντελεστής των άμεσων κάθετων διασυνδέσεων του
κλάδου j.
Αντίστοιχα, για να υπολογιστούν οι άμεσες οριζόντιες
διασυνδέσεις των κλάδων χρησιμοποιείται η μήτρα Β. Ουσιαστικά,
μέσω της εκτίμησης των οριζόντιων διασυνδέσεων διερευνάται ο
βαθμός διασύνδεσης ενός κλάδου με τους κλάδους που
χρησιμοποιούν ως ενδιάμεση εισροή τα προϊόντα του. Δηλαδή,
εκτιμώνται οι άμεσες επιδράσεις που θα προκαλέσει η μεταβολή
των τελικών πληρωμών του κλάδου i στην παραγωγή των κλάδων
που συνδέονται μαζί του. Οι άμεσες επιδράσεις δίνονται από το
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Αν X, A και F, εκφράζουν το διάνυσμα των κλαδικών επιπέδων
παραγωγής, την μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών και το
διάνυσμα των κλαδικών επιπέδων της τελικής ζήτησης, αντίστοιχα,
η λύση του υποδείγματος δίνεται από την σχέση:

X  AX  F

ή

( I  A) X  F

ή

X  ( I  A)1 F

οικονομία που δημιουργούνται από την μοναδιαία μεταβολή των
αρχικών εισροών ενός κλάδου.
Οι πίνακες (I-A)-1 και (I-B)-1 είναι οι μήτρες πολλαπλασιαστές μέσω
των οποίων εκτιμώνται, αντίστοιχα, οι κάθετες και οι οριζόντιες
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των μεταβολών της ζήτησης ή των
πρωτογενών εισροών στην οικονομία συνολικά. Κατ' αντιστοιχία
με τις σχέσεις (4) και (5), το άθροισμα των στηλών της (I-A)-1 δίνει
τις συνολικές κάθετες διασυνδέσεις της παραγωγής (Rj), ενώ το
άθροισμα των γραμμών τις (I-B)-1 δίνει τις συνολικές οριζόντιες
διασυνδέσεις παραγωγής (Πi):

(5)

όπου Ι η μοναδιαία μήτρα διαστάσεων nxn
Η εξίσωση (5) υπολογίζει το διάνυσμα του επιπέδου παραγωγής
όλων των κλάδων της οικονομίας ( X  0 ) που απαιτείται για την

κάλυψη της τελικής ζήτησης ( F  0 ), με δεδομένη τη μήτρα των
τεχνολογικών συντελεστών A . Η μήτρα (Ι-Α)-1 είναι η αντίστροφη
μήτρα του Leontief ή μήτρα των συνολικών (άμεσων και έμμεσων)
απαιτήσεων.

X  V ( I  B)1

(7)

𝐹𝐿𝜄 = ∑𝜄 𝑏𝑖∗

(8)

Είναι γνωστό ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ανάλυσης
εισροών-εκροών προκύπτει από τη δυνατότητα μέτρησης των
έμμεσων επιδράσεων που ο κάθε κλάδος δημιουργεί στην
οικονομία, των επιδράσεων, δηλαδή, που εξαρτώνται από τις
διακλαδικές του διασυνδέσεις. Συνεπώς, η εκτίμηση τόσο των
άμεσων όσο και των άμεσων και έμμεσων συντελεστών
διασύνδεσης των κλάδων μας δίνει ένα πρώτο μέτρο επιρροής
κάθε κλάδου στο πλαίσιο ενός δεδομένου συστήματος, τη
βραχυχρόνια περίοδο.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση του Ghosh υποδείγματος η
λύση δίνεται από τις σχέσεις:

X  BX  V

𝐵𝐿𝑗 = ∑𝑗 𝑏𝑗

ή
(6)

Στην μελέτη περίπτωσης υπολογίζονται τόσο οι άμεσοι όσο και οι
άμεσοι και έμμεσοι δείκτες διασύνδεσης ή συντελεστές
αλληλεξάρτησης που προκύπτουν μέσω του υποδείγματος
Leontief, καθώς και μέσω του υποδείγματος του Ghosh.

Όπου X το διάνυσμα γραμμή των κλαδικών επιπέδων παραγωγής,
Β η μήτρα των συντελεστών κατανομής και V το διάνυσμα-γραμμή
των αρχικών εισροών των κλάδων. Δηλαδή, από την (6) εκτιμάται
το συνολικό προϊόν που θα πρέπει να παράγει και να διαθέσει κάθε
κλάδος, αν είναι δεδομένα οι αμοιβές των πρωτογενών
συντελεστών της Χ παραγωγής, και η μήτρα των συντελεστών Β. Η
μήτρα (I-B)-1 είναι η αντίστροφη του Ghosh και, κατ΄ αντιστοιχία με
την αντίστροφη του Leontief, δείχνει τις συνολικές μεταβολές στην

Οι πολλαπλασιαστές της ανάλυσης εισροών-εκροών
Μια βασική επέκταση του υποδείγματος είναι ο υπολογισμός των
πολλαπλασιαστών των πρωτογενών εισροών της οικονομίας6.

Πέρα από την εκτίμηση των πολλαπλασιαστών, οι πίνακες εισροών-εκροών
μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση

ενέργειας μιας οικονομίας καθώς και των αέριων ρύπων που εκπέμπονται, τόσο
από την παραγωγική διαδικασία, όσο και από την κατανάλωση. Στην περίπτωση

6
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Γενικά, οι πολλαπλασιαστές στην ανάλυση εισροών-εκροών θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα σύστημα προκαλούμενων
οικονομικών συναλλαγών το οποίο ακολουθεί μια διαταραχή στην
οικονομία. Όταν π.χ. στην οικονομία εκδηλωθεί μια διαταραχή σε
κάποιο από τα στοιχεία της τελικής ζήτησης (υπόδειγμα ζήτησης)
ενός κλάδου, αναμένεται να προκληθεί μια άμεση μεταβολή στην
παραγωγή του κλάδου, όπως είδαμε προηγούμενα. Η μεταβολή
αυτή θα προκαλέσει ένα πρώτο κύμα ζήτησης στους προμηθευτές
του εν λόγω κλάδου. Στη συνέχεια, οι προμηθευτές αυτοί θα
αναπτύξουν ένα δεύτερο κύμα ζήτησης προκειμένου να
ικανοποιήσουν τη δευτερογενή ζήτηση που θα αναπτυχθεί, λόγω
της αρχικής μεταβολής. Με τη σειρά τους, οι προμηθευτές αυτοί θα
εκδηλώσουν ένα τρίτο κύμα ζήτησης προκειμένου να
ικανοποιήσουν τη ζήτηση του προηγούμενου κύματος κ.ο.κ. Έτσι,
δημιουργείται στη οικονομία ένας αριθμός επακόλουθων
“κυματισμών” ζήτησης. Οι κυματισμοί αυτοί θεωρητικά, μπορεί να
είναι άπειροι, ο όγκος όμως των συναλλαγών που προκαλούν,
τείνει σε έναν πεπερασμένο αριθμό. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές
πέρα από την παραγωγή προκαλούν αντίστοιχες επιδράσεις και
στις πρωτογενείς εισροές των κλάδων (Μπελεγρή - Ρομπόλη κ.ά.
2010: 40-43). Στο υπόδειγμα εισροών εκροών, οι επιδράσεις του
πολλαπλασιαστή αναλύονται σε δύο συστατικά μέρη: τις άμεσες
και τις έμμεσες.

Συνεπώς, ανάλογα με το εξεταζόμενο μέγεθος (π.χ. απασχόληση,
μισθοί κ.ά), η χρήση της μήτρα-πολλαπλασιαστή (𝛪 − 𝛢)−1 ή ( 𝛪 −
𝐵)−1 μας δίνει τις συνολικές επιπτώσεις στην οικονομία, από μια
εξωγενή διαταραχή, οι οποίες οφείλονται στις διακλαδικές της
σχέσεις.
Έτσι, προϋπόθεση για
την εκτίμηση των
εν
λόγω
πολλαπλασιαστών είναι, αρχικά, ο ορισμός των άμεσων
συντελεστών των πρωτογενών εισροών του εν λόγω
υποδείγματος. Οι συντελεστές αυτοί προκύπτουν ως ο λόγος των
στοιχείων της προστιθέμενης αξίας του κλάδου προς την
ακαθάριστη παραγωγή του:

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖 =

𝑤𝑖
𝑋𝑖

(9)

όπου: 𝑤𝑖 το εξεταζόμενο στοιχείο των πρωτογενών εισροών, 𝑋𝑖 η
ακαθάριστη παραγωγή, και i = 1,……,n οι κλάδοι.
Οι άμεσοι συντελεστές εκτιμούν το κατά πόσο θα αυξηθούν οι
πρωτογενείς εισροές ενός κλάδου, αν η παραγωγή του αυξηθεί
κατά μια μονάδα.

Η άμεση επίδραση είναι η μεταβολή στις αγορές που οφείλεται στις
μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας
Η έμμεση επίδραση είναι η μεταβολή στις αγορές των
προμηθευτών
των
οικονομικών
δραστηριοτήτων
που
αντιμετωπίζουν την άμεση διαταραχή.
της κατάρτισης ενεργειακών πινάκων, η συνήθης πρακτική απαιτεί την ανάλυση
των κλάδων ορυχείων, ηλεκτροπαραγωγής και κάποιων κλάδων εντάσεως
ενέργειας σε επιμέρους υποκλάδους, ανάλογα με την ενεργειακή πηγή που
χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση συμπερίληψης στους πίνακες εισροών-εκροών
των αέριων ρύπων, θα πρέπει οι αέριοι ρύποι να κατανεμηθούν στην ίδια κλαδική
κατάταξη με τους πίνακες. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να επεκταθούν έτσι ώστε να

περιλαμβάνουν και την κατανάλωση ενέργειας και την παραγωγή ρύπων που
ενσωματώνονται στα εισαγόμενα προϊόντα (ενδιάμεσα και τελικά) δίνοντας έτσι
μια πιο πλήρη εικόνα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί μια
οικονομία (για περισσότερα βλ. Miller & Blair, 2009).
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Το διάνυσμα όμως των συνολικών κάθετων πολλαπλασιαστών
(backward multipliers) ως προς το εξεταζόμενο μέγεθος, στη
γενική του μορφή, δίνεται από τη σχέση:

Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα, το σημαντικότερο
πλεονέκτημα της ανάλυσης εισροών-εκροών προκύπτει από τη
δυνατότητα μέτρησης των έμμεσων επιδράσεων που ο κάθε
κλάδος δημιουργεί δηλαδή, των επιδράσεων που εξαρτώνται από
τις διακλαδικές του σχέσεις στην οικονομία. Η διαφορά ανάμεσα
στους συνολικούς και τους άμεσους πολλαπλασιαστές εκφράζει
το μέγεθος των έμμεσων πολλαπλασιαστών. Η σχέση αυτή
εκφράζει τη μεταβολή ενός μεγέθους, η οποία οφείλεται «καθαρά»
στις διασυνδέσεις του εξεταζόμενου κλάδου με τους υπόλοιπους.

(10)

𝑏𝑎𝑐𝑘𝑤𝑎𝑟𝑑′ = 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡′(𝐼 − 𝐴)−1

όπου backward το διάνυσμα των συνολικών κάθετων
πολλαπλασιαστών του εξεταζόμενου μεγέθους και με «΄»
δηλώνεται η αναστροφή. Κάθε στοιχείο του backward
διανύσματος δείχνει τη συνολική αύξηση του εξεταζόμενου
μεγέθους στην οικονομία, η οποία απαιτείται για την ικανοποίηση
μιας μονάδας αύξησης στην τελική ζήτηση του κλάδου j.

5.1.3

Η εξειδίκευση του υποδείγματος εισροών-εκροών για την εκτίμηση
των πολλαπλασιαστών της απασχόλησης, βασίζεται στην
ανάλυση που έχει προηγηθεί. Έτσι, εκτιμούμε τους άμεσους
συντελεστές απασχόλησης, καθώς και τους αντίστοιχους
πολλαπλασιαστές.

Αντίστοιχα, για να υπολογιστούν οι άμεσες και έμμεσες
(συνολικές) οριζόντιες διασυνδέσεις των κλάδων χρησιμοποιείται η
μήτρα (𝐼 − 𝐵)−1. Ουσιαστικά, εκτιμώνται οι άμεσες και έμμεσες
επιδράσεις που θα προκαλέσει η μεταβολή των τελικών πληρωμών
του κλάδου i στην παραγωγή των κλάδων που συνδέονται μαζί
του. Το διάνυσμα των συνολικών οριζόντιων πολλαπλασιαστών
(forward multipliers) ως προς το εξεταζόμενο μέγεθος εκτιμάται
από τη σχέση:

forward

ονομάζεται

το

διάνυσμα

𝛬 = 𝜆(𝑑)𝑋̂ => 𝛬 = 𝜆(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1 Y

Ο άμεσος συντελεστής 𝜆(𝑑)𝑖 δείχνει την άμεση μεταβολή στην
απασχόληση ενός κλάδου του οικονομικού συστήματος εξαιτίας
μιας μοναδιαίας μεταβολής στο προϊόν του.

(13)

𝜆(𝑑) = 𝛬𝑋̂ −1
όπου

Συγκεκριμένα, αν Λ το διάνυσμα της κλαδικής απασχόλησης
διαστάσεων nx1, όπου το στοιχείο του Λi δείχνει την απασχόληση
στον κλάδο i, τότε ο άμεσος συντελεστής απασχόλησης ορίζεται
από τη σχέση:
𝛬𝑖
𝜆(𝑑)𝑖 =
(12)
𝑋𝑖

(11)

𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = (𝐼 − 𝐵)−1 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡

των

Οι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης

οριζόντιων
Και σε μορφή πινάκων από τη σχέση:

(14)

Από τη σχέση αυτή προκύπτει:

πολλαπλασιαστών του εξεταζόμενου μεγέθους.
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Μια μοναδιαία μεταβολή στην τελική ζήτηση ενός κλάδου,
σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, θα δημιουργήσει ένα «κύμα»
ζήτησης απασχόλησης, το οποίο, όπως περιγράφηκε στην
παραπάνω ενότητα θα οδηγήσει σε μια αύξηση της
απασχόλησης, η οποία καθορίζεται από έναν πολλαπλασιαστή
(Μπελεγρή-Ρομπόλη κ.ά 2010: 44).

πολλαπλασιαστές των άλλων πρωτογενών εισροών όπως π.χ.
των μισθών.
Κλάδοι Κλειδιά για την παραγωγή και την απασχόληση
Οι δείκτες κλαδικής διασύνδεσης που προτάθηκαν στην ενότητα
1.1.2, ποσοτικοποιούν τις οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις, ή
αλλιώς την «συνεκτικότητα» (connectedness) της οικονομίας
(αναλυτικότερα, European Commission 2005: 33). Η σύγκριση της
έντασης αυτών των διασυνδέσεων ενός τομέα προς το σύνολο
της οικονομίας, είναι μία συνεκτική μεθοδολογία εντοπισμού των
κλάδων κλειδιά ή ηγετικών κλάδων της οικονομίας. Άρα, οι τομείς
της οικονομίας που είναι περισσότερο διασυνδεδεμένοι είναι και οι
πιο σημαντικοί, με την έννοια ότι είναι αυτοί που συμβάλλουν, σε
μεγαλύτερο βαθμό, στην ενίσχυση της εσωτερικής δυναμικής του
συστήματος αναφοράς. Σύμφωνα με το Ρέππα (2002: 648-651), ο
εντοπισμός των κλάδων κλειδιά μιας οικονομίας παρέχει ένα
χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο, αφού η ανάληψη αναπτυξιακών
μέτρων σε αυτούς θα οδηγήσει σε επέκταση και των ιδίων, αλλά
και των συνδεόμενων με αυτούς κλάδους.

Ο πολλαπλασιαστής αυτός ισούται με: 𝜆(𝑑)(𝛪 − 𝛢)

−1

Οπότε, οι συνολικοί κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης
ορίζονται από τη σχέση:
𝜆(𝑡) = 𝜆(𝑑)(𝐼 − 𝐴)−1

(15)

Το στοιχείο 𝜆(𝑡)𝑖 δείχνει τη μεταβολή στη συνολική απασχόληση
(άμεση και έμμεση) της οικονομίας που προκαλείται από μια
μεταβολή στην τελική ζήτηση του κλάδου i.
Η διαφορά ανάμεσα στους συνολικούς και τους άμεσους
πολλαπλασιαστές της απασχόλησης εκφράζει το μέγεθος των
έμμεσων πολλαπλασιαστών. Οι έμμεσοι πολλαπλασιαστές
δείχνουν, όπως έχουμε αναφέρει και προηγούμενα, το μέγεθος της
μεταβολής στην απασχόληση του προκύπτει από την εξάρτηση
του κλάδου που έχει υποστεί τη μεταβολή στην τελική ζήτηση, από
τους υπόλοιπους κλάδους.

Για την εκτίμηση των κλάδων κλειδιά σε μια οικονομία
κανονικοποιούμε τους οριζόντιους και κάθετους δείκτες
διασύνδεσης, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η σχετική σημασία κάθε
κλάδου στο σύνολο των κλάδων οι οποίοι αναλύονται
(Rasmussen, 1956 και Hirschman, 1958).

Με αντίστοιχο τρόπο, οι συνολικοί οριζόντιοι πολλαπλασιαστές
(λ*) απασχόλησης ορίζονται από τη σχέση:

Δηλαδή, για τον εντοπισμό των κλάδων κλειδιά, συγκρίνεται η μέση
𝜆∗ (𝑡) = (𝛪 − 𝛢∗ )−1 𝜆(𝑑) = 𝐺𝜆(𝑑)

Κάθε στοιχείο του διανύσματος 𝜆∗ (𝑡) δείχνει τη μεταβολή στη
συνολική απασχόληση της οικονομίας που προκαλείται από μία
μεταβολή στις πρωτογενείς εισροές του κάθε κλάδου χωριστά.
Όπως και προηγούμενα, η διαφορά των άμεσων συντελεστών
από τους συνολικούς μας δίνει τις αντίστοιχες έμμεσες μεταβολές.

(16)

επίδραση ενός κλάδου σε σχέση με τη μέση επίδραση όλων των
κλάδων της οικονομίας και η οποία προκύπτει από την
κανονικοποίηση των δεικτών οριζόντιας - κάθετης διασύνδεσης,
ως προς το μέγεθος της εξεταζόμενης οικονομίας. Συγκεκριμένα,
έχουμε:

Ακολουθώντας την μεθοδολογία που αναλύθηκε προηγούμενα
για την απασχόληση μπορούμε να εκτιμήσουμε αντίστοιχα και τους
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∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖𝑗⁄
𝑛
̅̅̅̅̅̅̅̅ = 𝑛
𝐵𝐿(𝑡)
∑𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑏𝑖𝑗
⁄2
𝑛

αν ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐵𝐿(𝑡) > 1και ̅̅̅̅̅̅̅
𝐹𝐿(𝑡) > 1

Κλάδος Κλειδί κατά Leontief,

αν ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐵𝐿(𝑡) > 1και ̅̅̅̅̅̅̅
𝐹𝐿(𝑡) < 1

Κλάδος Κλειδί κατά Ghosh,

αν ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐵𝐿(𝑡) < 1και ̅̅̅̅̅̅̅
𝐹𝐿(𝑡) > 1

Όχι Κλάδος Κλειδί,

αν ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐵𝐿(𝑡) < 1και ̅̅̅̅̅̅̅
𝐹𝐿(𝑡) < 1

(17)

και
∗
∑𝑛𝑗=1 𝑏𝑖𝑗
⁄𝑛
̅̅̅̅̅̅̅
𝐹𝐿(𝑡) = 𝑛
𝑛
∗
∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑏𝑖𝑗
⁄2
𝑛

Κλάδος κλειδί

(18)

Όπου:
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐵𝐿(𝑡) ο ομαλοποιημένος δείκτης κάθετης διασύνδεσης

Αντίστοιχα με τον τρόπο εκτίμησης των κλάδων κλειδιά για το
προϊόν είτε με τη μέθοδο των ομαλοποιημένων διασυνδέσεων
εκτιμώνται και οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση

̅̅̅̅̅̅̅
𝐹𝐿(𝑡) ο ομαλοποιημένος δείκτης οριζόντιας διασύνδεσης
𝑏𝑖𝑗 το στοιχείο ij της αντίστροφης μήτρας του Leontief

Συγκεκριμένα,
οι
ομαλοποιημένοι
πολλαπλασιαστές
απασχόλησης (κάθετος και οριζόντιος αντίστοιχα) δίνονται από τις
σχέσεις:

∗
𝑏𝑖𝑗
το στοιχείο ij της αντίστροφης μήτρας του Ghosh

n το σύνολο των κλάδων οικονομίας

−1

𝜆(𝑡)
𝑛𝜆(𝑑)(𝛪−𝛢)
𝑛𝜆(𝑑)𝐿
̅̅̅̅̅
λ(t) = 𝜆(𝑡)𝑖 = 𝜆(𝑑)(𝛪−𝛢)−1 𝑖 = 𝜆(𝑑)𝐿𝑖

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι οι κλάδοι με
ομαλοποιημένο δείκτη διασύνδεσης (οριζόντιο ή κάθετο)
μεγαλύτερο από τη μονάδα έχουν ισχυρότερες κλαδικές
διασυνδέσεις (οριζόντιες ή κάθετες αντίστοιχα), από αυτούς με
ομαλοποιημένο δείκτη διασύνδεσης (οριζόντιο ή κάθετο)
μικρότερο από τη μονάδα.

⁄𝑛

(19)

και
∗

∗ −1

𝜆 (𝑡)
𝑛(𝛪−𝛢 ) 𝜆(𝑑)
𝑛𝐺𝜆(𝑑)
̅̅̅̅̅̅
λ∗ (t) = 𝑖′𝜆∗ (𝑡) = 𝑖′(𝛪−𝛢∗ )−1 𝜆(𝑑) = 𝑖′𝐺𝜆(𝑑)
⁄𝑛

Αλλιώς, αν ̅̅̅̅̅̅̅
BL(t) > 1, τότε, η αύξηση της τελικής ζήτησης του
κλάδου j κατά μία μονάδα, θα προκαλέσει μεγαλύτερη μεταβολή
στην παραγωγή της οικονομίας από την μέση μεταβολή που θα
προκαλούσε η αντίστοιχη μεταβολή οιοδήποτε άλλου κλάδου.
Αντίστοιχα, αν ̅̅̅̅̅̅̅
FL(t) > 1, μία μονάδα αύξηση της παραγωγής του
κλάδου i θα προκαλέσει αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα
που εξετάζουμε πάνω από την μέση αντίστοιχη αύξηση εξαιτίας
μιας μοναδιαίας μεταβολής οποιουδήποτε άλλου κλάδου. Σε σχέση
με την αναφερόμενη μεθοδολογία, κατατάσσουμε τους
εξεταζόμενους κλάδους ως εξής:

(20)

Αλλιώς, αν ̅̅̅̅̅
λ(t) > 1, τότε, η αύξηση της τελικής ζήτησης του
κλάδου j κατά μία μονάδα, θα προκαλέσει μεγαλύτερη μεταβολή
στην απασχόληση της οικονομίας από την μέση μεταβολή που θα
προκαλούσε η αντίστοιχη μεταβολή οιοδήποτε άλλου κλάδου.
Αντίστοιχα, αν ̅̅̅̅̅̅
λ∗ (t) > 1, μία μονάδα αύξηση της παραγωγής του
κλάδου i θα προκαλέσει αύξηση στην απασχόληση πάνω από την
μέση αντίστοιχη αύξηση εξαιτίας μιας μοναδιαίας μεταβολής
οποιουδήποτε άλλου κλάδου.
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Σε σχέση με την αναφερόμενη μεθοδολογία, κατατάσσουμε τους
εξεταζόμενους κλάδους ως εξής:
Κλάδος κλειδί για την απασχόληση

𝑒(𝑑) = 𝑃𝑋̂ −1

Το στοιχείο eij του πίνακα e(d) αποτυπώνει τον άμεσο συντελεστή
του επαγγέλματος i στον κλάδο j, ή αλλιώς, δείχνει την άμεση
μεταβολή στην απασχόληση του επαγγέλματος i του κλάδου j
εξαιτίας μιας μοναδιαίας μεταβολής στο προϊόν του κλάδου j.

̅̅̅̅̅ > 1και ̅̅̅̅̅̅
αν λ(t)
λ∗ (t) > 1

Κλάδος Κλειδί για την απασχόληση κατά Leontief, αν ̅̅̅̅̅
λ(t) > 1και ̅̅̅̅̅̅
λ∗ (t) < 1

𝐸(𝑡) = 𝑒(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1

Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί σχετικά με τους
πολλαπλασιαστές
απασχόλησης,
οι
πολλαπλασιαστές
επαγγελμάτων ορίζονται από τη σχέση :

(22)

̅̅̅̅̅ < 1και ̅̅̅̅̅̅
Κλάδος Κλειδί για την απασχόληση κατά Ghosh, αν λ(t)
λ∗ (t) > 1
Όχι Κλάδος Κλειδί για την απασχόληση,

(21)

αν ̅̅̅̅̅
λ(t) < 1και ̅̅̅̅̅̅
λ∗ (t) < 1

Το στοιχείο E(t)ij αποτυπώνει τη συνολική μεταβολή στην
απασχόληση του επαγγέλματος i στον κλάδο j εξαιτίας μιας
μοναδιαίας αύξησης της ζήτησης του κλάδου j. Διαφορετικά, μέσω
των
πολλαπλασιαστών
απασχόλησης
μπορούμε
να
αποτυπώσουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι συνολικές
επιδράσεις στην απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας.

Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων
Εκτός από την εκτίμηση των πολλαπλασιαστών απασχόλησης με
βάση το υπόδειγμα εισροών εκροών μπορούν να υπολογιστούν οι
πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων. Για να είναι εφικτή αυτή η
εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η κατηγοριοποίηση της
απασχόλησης του κάθε κλάδου σε επαγγέλματα.

Αθροίζοντας κατά γραμμές τα στοιχεία του πίνακα E(t) μπορούμε
να
υπολογίσουμε
τους
συνολικούς
πολλαπλασιαστές
επαγγέλματος, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί της επίδρασης των
μεταβολών της ζήτησης για κάθε επάγγελμα της οικονομίας.

Η εκτίμηση των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων έχει μια ιδιαίτερη
σημασία καθώς με βάση αυτή μπορούν να εκτιμηθούν οι
επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης, όχι μόνο σε επίπεδο
κλαδικής απασχόλησης, αλλά και σε επίπεδο επαγγελμάτων που
εμφανίζονται στον κάθε κλάδο. Το μοντέλο της ανάλυσης
εισροών-εκροών διαφοροποιείται κατά την εκτίμηση των
πολλαπλασιαστών απασχόλησης διότι, οι άμεσοι συντελεστές δεν
καταγράφονται σε μορφή διανύσματος, αλλά σε μορφή πίνακα.

Η διαφορά ανάμεσα στους συνολικούς και τους άμεσους
πολλαπλασιαστές επαγγέλματος
εκφράζει το μέγεθος των
έμμεσων πολλαπλασιαστών. Οι έμμεσοι πολλαπλασιαστές
δείχνουν, όπως έχουμε αναφέρει και προηγούμενα, το μέγεθος της
μεταβολής στην απασχόληση ανά επάγγελμα που προκύπτει από
την εξάρτηση του κλάδου που έχει υποστεί τη μεταβολή στην τελική
ζήτηση, από τους υπόλοιπους κλάδους.

Συγκεκριμένα, αν P είναι ο πίνακας της κατανομής των
απασχολούμενων ανά κλάδο και επάγγελμα (στις γραμμές του
οποίου καταγράφονται τα επαγγέλματα και στις στήλες οι κλάδοι)
τότε, οι άμεσοι συντελεστές ανά επάγγελμα και κλάδο δίνονται από
τη σχέση:
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Μεθοδολογία εκτίμησης των περιφερειακών πινάκων

Η περιφερειοποίηση του εγχώριου πίνακα του 2005 και 2010 για την
ελληνική οικονομία γίνεται με τη συνδυασμένη χρήση δύο δεικτών:
του απλού διανεμητικού πηλίκου (ή απλού πηλίκου εγκατάστασης
ή δείκτη τοπική εξειδίκευσης) SLQ και του διανεμητικού πηλίκου
διακλαδικών σχέσεων (ή διακλαδίκου πηλίκου εγκατάστασης ή
διακλαδικός δείκτης τοπικής εξειδίκευσης) CILQ. Συγκεκριμένα, για
την εκτίμηση των στοιχείων της διαγώνιου του περιφερειακού
πίνακα χρησιμοποιούμε το απλό διανεμητικό πηλίκο, ενώ για τα μη
διαγώνια στοιχεία χρησιμοποιούμε το διανεμητικό πηλίκο
διακλαδικών σχέσεων. Για τον υπολογισμό των διανεμητικών
πηλίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μέγεθος του προϊόντος ή το
μέγεθος της απασχόλησης. Για την ελληνική οικονομία, το μέγεθος
της απασχόλησης και της κατανομής της ανά περιφέρεια και
κλάδο θεωρείται καταλληλότερο, καθώς προέρχεται από
πρωτογενή στοιχεία (Έρευνες Εργατικού Δυναμικού).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίμηση των διακλαδικών
σχέσεων και των κλάδων κλειδιά μιας περιφέρειας είναι η κατάρτιση
ενός περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών. Στην περίπτωση
όπου δεν υπάρχουν πρωτογενής πίνακες, επιλέγεται μία
δευτερογενής μέθοδος κατάρτισης. Οι δευτερογενής μέθοδοι
εκτίμησης περιφερειακών πινάκων εισροών-εκροών στηρίζονται
σε μαθηματικές μεθόδους διαχωρισμού των εισροών του κάθε
κλάδου της περιφέρειας σε αυτές που προέρχονται από τους
υπόλοιπους κλάδους της και σε αυτές που εισάγονται (από τρίτες
χώρες ή από άλλες περιφέρειες της ημεδαπής).
Οι μεθοδολογίες περιφερειοποίησης των εθνικών πινάκων
στηρίζονται στη κατασκευή δεικτών που ονομάζονται διανεμητικά
πηλίκα οι οποίοι περιγράφουν τις διαφοροποιήσεις στην κατανομή
της ακαθάριστης παραγωγής (ή της απασχόλησης) μεταξύ της
περιφέρειας και της χώρας.

Το απλό διανεμητικό πηλίκο SLQ (Simple Location Quotient) δίνεται
από τη σχέση:

Η βασική υπόθεση είναι ότι ο κάθε τεχνολογικός συντελεστής του
εθνικού πίνακα ισούται με τον αντίστοιχο τεχνολογικό συντελεστή
της περιφέρειας R συν τον περιφερειακό συντελεστή εισαγωγών.
Δηλαδή:

LRi
R
SLQi  LN
Li
LN ,

a ijN  a ijR  mijR
όπου:

όπου:

a ijN
:

a ijR

LRi
ο τεχνολογικός συντελεστής του εθνικού πίνακα

: Η απασχόληση του κλάδου i της περιφέρειας R

LR : Η απασχόληση του συνόλου της περιφέρειας R

: ο τεχνολογικός συντελεστής του περιφερειακού πίνακα

LNi

mijR

: ο περιφερειακός συντελεστής εισαγωγών της περιφέρειας,
δηλαδή οι εισαγόμενες εισροές στον κλάδο i της περιφέρειας από
τον κλάδο j του εκτός περιφέρειας οικονομικού συστήματος.

: Η απασχόληση του κλάδου i του συνόλου της οικονομίας

LN : Η απασχόληση του συνόλου της οικονομίας
Ο αριθμητής της παραπάνω εξίσωσης αντιπροσωπεύει τη
συμμετοχή του κλαδου i στη απασχόληση της περιφέρειας, ενώ ο
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παρανομαστής τη συμμετοχή της απασχόλησης του κλάδου i στην
οικονομία της χώρας.

LRi
LN SLQi
CILQi  Ri 
L j SLQ j

Αν SLQi >1, τότε ο κλάδος i είναι περισσότερο συγκεντρωμένος
στην περιφέρεια R από ότι είναι σε εθνικό επίπεδο.

LNj

Αν SLQi <1, τότε ο κλάδος i είναι λιγότερο συγκεντρωμένος στην
περιφέρεια R από ότι είναι σε εθνικό επίπεδο.

όπου:

Κατά τη μετατροπή των διαγώνιων στοιχείων της εθνικών
τεχνολογικών συντελεστών εισροών-εκροών σε περιφερειακούς,
το απλό διανεμητικό πηλίκου του κλάδου i της περιφέρειας R είναι
ένα μέτρο της ικανότητας του περιφερειακού κλάδου i να ικανοποιεί
την τελική ζήτηση του προϊόντος του από την παραγωγική
διαδικασία στο εσωτερικό της περιφέρειας.
Αν SLQi <1, η περιφερειακή παραγωγή του κλάδου i δεν είναι σε
θέση να ικανοποιήσει την περιφερειακή ζήτηση και είναι
απαραίτητες οι εισαγωγές. Επομένως, ο τεχνολογικός συντελεστής
aii είναι μικρότερος από τον εθνικό, κατά το ποσοστό που το απλό
διανεμητικό πηλίκο είναι μικρότερο της μονάδας. Συγκεκριμένα,

a iiR  SLQi  a iiN

LRi

: Η απασχόληση του κλάδου i της περιφέρειας R

LNi

: Η απασχόληση του κλάδου i του συνόλου της οικονομίας

LRj

: Η απασχόληση του κλάδου j της περιφέρειας R

LNj

: Η απασχόληση του κλάδου j του συνόλου της οικονομίας

Το διανεμητικό πηλίκο διακλαδικών σχέσεων λαμβάνει υπόψη και τις
ενδιάμεσες συναλλαγές του κάθε κλάδου.

.

Ο αριθμητής της παραπάνω εξίσωσης αντιπροσωπεύει το σχετικό
μέγεθος του κλάδου i στην περιφέρεια σε σχέση με το μέγεθός του
στο σύνολο της οικονομίας, ενώ ο παρανομαστής το σχετικό
μέγεθος του κλάδου j της περιφέρειας σε σχέση με το μέγεθός του
στο σύνολο της χώρας.

Αν SLQi ≥1, η περιφερειακή παραγωγή του κλάδου i είναι σε θέση
να ικανοποιήσει την περιφερειακή ζήτηση και το επιπλέον προϊόν
που παράγεται εξάγεται στις υπόλοιπες περιφέρειες. εισαγωγές.
Επομένως, ο τεχνολογικός συντελεστής aii θα ισούται με τον
αντίστοιχο εθνικό, δηλαδή:

,

Αν CILQi >1, τότε ο κλάδος i της περιφέρειας είναι σχετικά μεγάλος
σε σύγκριση με τον κλαδο j της περιφέρειας.

a iiR  a iiN

Αν CILQi <1, τότε ο κλάδος i της περιφέρειας είναι σχετικά μικρός σε
σύγκριση με τον κλαδο j της περιφέρειας.

Το διανεμητικό πηλίκο διακλαδικών σχέσεων CILQ (Cross-Industry
Location Quotient) δίνεται από τη σχέση:

Κατά τη μετατροπή των μη διαγώνιων στοιχείων της εθνικών
τεχνολογικών συντελεστών εισροών-εκροών σε περιφερειακούς,
το διανεμητικό πηλίκου διακλαδικών σχέσεων του κλάδου i της
περιφέρειας R είναι ένα μέτρο της ικανότητας του περιφερειακού
κλάδου i να ικανοποιεί την ενδιάμεση ζήτηση του κλάδου j.
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Αν CLQi <1, ο κλάδος i η περιφερειακή παραγωγή δεν είναι σε θέση
να ικανοποιήσει την περιφερειακή ζήτηση του κλάδου j, οπότε είναι
απαραίτητες οι εισαγωγές. Επομένως, ο τεχνολογικός συντελεστής
aij είναι μικρότερος από τον εθνικό, κατά το ποσοστό που το
διανεμητικό πηλίκο διακλαδικών σχέσεων είναι μικρότερο της
μονάδας. Συγκεκριμένα,

a ijR  SLQi  a ijN

.

Αν CILQi ≥1, η περιφερειακή παραγωγή του κλάδου i είναι σε θέση
να ικανοποιήσει την περιφερειακή ζήτηση του κλάδου j. Επομένως,
ο τεχνολογικός συντελεστής aii θα ισούται με τον αντίστοιχο εθνικό,
δηλαδή:

a ijR  a ijN

.

Εποπτικά, μπορούμε να περιγράψουμε τη διαδικασία κατασκευής
του περιφερειακού πίνακα της περιφέρειας R, ως εξής:

a iiR  SLQi  a iiN , αν SLQi  1
Αν i=j, τότε:  R
N
a ii  a ii , αν SLQi  1
a ijR  CILQi  a ijN , αν CILQi  1
Αν i  j, τότε:  R
N
a ij  a ij , αν CILQi  1
Πηγές και στοιχεία
θα εφαρμοστούν τα υποδείγματα Leontief και Ghosh και θα
εκτιμηθούν οι οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις, οι οριζόντιοι και
κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης, οι πολλαπλασιαστές
επαγγελμάτων καθώς και οι κλάδοι κλειδιά των περιφερειών
Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Αττικής και Ηπείρου. Η ανάλυση
διεξάγεται για το έτος 2010, για το οποίο έχει δημοσιευτεί ο
τελευταίος διαθέσιμος πίνακας εισροών-εκροών.
Για την ανάλυση μας χρησιμοποιούμε:
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Τον εγχώριο πίνακα εισροών-εκροών της ελληνικής
οικονομίας για το έτος 2010 (πηγή: Eurostat)



την
απασχόληση
κατά
κλάδο
οικονομικής
δραστηριότητας
(σε
33
κλάδους
οικονομικής
δραστηριότητας) για τις εξεταζόμενες περιφέρειες για το
έτος 2010 (πηγή: δική μας επεξεργασία με βάση την
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του έτους 2010).



την
απασχόληση
κατά
κλάδο
οικονομικής
δραστηριότητας και επάγγελμα (σε 33 κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας και 45 επαγγέλματα) για τις
εξεταζόμενες περιφέρειες για το έτος 2010 (πηγή: δική
μας επεξεργασία με βάση την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού του έτους 2010).

Η κατάταξη των κλάδων που θα χρησιμοποιηθεί παρουσιάζεται
στον πίνακα 40.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤA NACE REV.2 (ΣΕ 33 ΚΛΑΔΟΥΣ)
A
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
B
Ορυχεία και Λατομεία
C10-C12 Βιομηχαν ία Τροφίμων , Ποτών και προϊόν των καπν ού
Παραγωγή κλωστοϋφαν τουργικών υλών , ειδών έν δυσης, δέρματος και
C13-C15
δερμάτιν ων ειδών
C16
Βιομηχαν ία ξύλου και κατασκευή προϊόν των από ξύλο και φελλό
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτιν ων προϊόν των , Εκτυπώσεις και
C17-C18
αν απαραγωγή προεγγεγραμμέν ων μέσων
C19
Παραγωγή οπτάν θρακα και προϊόν των διύλισης πετρελαίου
C20
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόν των
C21
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόν των και φαρμακευτικών
C22
Κατασκευή προϊόν των από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
C23
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόν των
C24
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόν των , με εξαίρεση τα μηχαν ήματα και τα είδη
C25
εξοπλισμού
C26
Κατασκευή ηλεκτρον ικών υπολογιστών , ηλεκτρον ικών και οπτικών
C27
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
C28
Κατασκευή μηχαν ημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχαν οκίν ητων οχημάτων , ρυμουλκούμεν ων και
C29-30
ημιρυμουλκούμεν ων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων , άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και
C31-33
εγκατάσταση μηχαν ημάτων και εξοπλισμού
D-E
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ν ερού και επεξεργασία λυμάτων
F
Κατασκευές
G
Χον δρικό και Λιαν ικό Εμπόριο
H
Μεταφορές και Αποθήκευση
Ι
Καταλύματα και εστίαση
J
Εν ημέρωση και επικοιν ων ία
K
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
L
Διαχείριση Ακίν ητης Περιουσίας
M
Επαγγελματικές, επιστημον ικές και Τεχν ικές Δραστηριότητες
N
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
O
Δημόσια Διοίκηση, Άμυν α και Υποχρεωτική Κοιν ων ική Ασφάλιση
P
Εκπαίδευση
Q
Υγεία και Κοιν ων ική Μέριμν α
R
Τέχν ες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγή
S
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
πηγή: Eurostat

Κατάταξη κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά NACE
Rev.2 (Σε 33 κλάδους)
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Η κατάταξη επαγγελμάτων που χρησιμοποιείται είναι η παρακάτω:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ KATA ISCO 08 (ΣΕ 45 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)
ONOMA
Μέλη των βουλευομέν ων σωμάτων και αν ώτερα διοικητικά
Διευθύν ον τες και αν ώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και
Διευθύν ον τες επιχειρηματίες και προϊστάμεν οι μικρών δημόσιων
Φυσικοί, μαθηματικοί και ασκούν τες συν αφή επαγγέλματα
Αρχιτέκτον ες, μηχαν ικοί και ασκούν τες συν αφή επαγγέλματα
Βιολόγοι εν γέν ει, ιατροί και ασκούν τες συν αφή επαγγέλματα
Εκπαιδευτικοί
Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων
Νομικοί εν γέν ει
Πρόσωπα που ασκούν επιστημον ικά, καλλιτεχν ικά και συν αφή
Τεχν ολόγοι και τεχν ικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής και
Τεχν ολόγοι και τεχν ικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό
Ειδικευμέν οι επί των πωλήσεων , χρηματιστές, κτηματομεσίτες,
Υπάλληλοι γραφείου
Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
Απασχολούμεν οι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών
Απασχολούμεν οι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας
Μον τέλα, πωλητές και ασκούν τες συν αφή επαγγέλμτα
Γεωργοί ειδικευμέν οι κυρίως σε μία ετήσια καλλιέργεια
Γεωργοί ειδικευμέν οι κυρίως στην καλλιέργεια δέν δρων ,
Γεωργοί πολυκαλλιεργητές
Ειδικευμέν οι κτην οτρόφοι, πτην οτρόφοι κ.π.α.ε.
Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούν τες συν αφή επαγγέλματα
Ειδικευμέν οι αλιείς και ασκούν τες συν αφή επαγγέλματα
Μεταλλωρύχοι, λατόμοι και ασκούν τες συν αφή επαγγέλματα
Τεχν ίτες αν έγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων
Χύτες μετάλλων , συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχν ίτες
Μηχαν ικοί, εφαρμοστές και συν τηρητές μηχαν ών και ηλεκτρικού
Τεχν ίτες που εκτελούν εργασίες ακριβείας, χειροτέχν ες,
Τεχν ίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούν τες συν αφή
Τεχν ίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούν τες συν αφή
Τεχν ίτες υφαν τουργίας, ειδών εν δύσεως και ασκούν τες συν αφή
Χειριστές σταθερών βιομηχαν ικών εγκαταστάσεων
Χειριστές μηχαν ών παραγωγής προϊόν των από μέταλλα και
Χειριστές μηχαν ών παραγωγής χημικών προϊόν των και
Χειριστές μηχαν ών παραγωγής προϊόν των ξύλου και χαρτιού
Χειριστές μηχαν ών παραγωγής κλωστοϋφαν τουργικών
Χειριστές μηχαν ών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών και
Συν αρμολογητές (μον ταδόροι) και χειριστές μηχαν ημάτων μ.α.κ.
Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κιν ητού εξοπλισμού
Πλαν όδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε.
Αν ειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες και ασκούν τες συν αφή
Αν ειδίκευτοι εργάτες ορυχείων , κατασκευών , μεταποίησης και
Πρόσωπα μη δυν άμεν α ν α καταταγούν

πηγή: Eurostat

Κατάταξη επαγγελμάτων
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5.1.4

Κλαδικές Διασυνδέσεις στις εξεταζόμενες περιφέρειες

Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας προκύπτει ένας μεγάλος
όγκος αποτελεσμάτων, η αναλυτική παρουσίαση των οποίων
αποκλίνει σημαντικά από τις ανάγκες τις συγκεκριμένης μελέτης.
Για το λόγο αυτό γίνεται η επιλογή της αναλυτικής παρουσίασης
των βασικών αποτελεσμάτων για τις εξεταζόμενες περιφέρειες.
Συγκεκριμένα, αρχικά θα παρουσιαστούν τα βασικά αποτελέσματα
της ανάλυσης (δηλαδή οι άμεσες και συνολικές κάθετες
διασυνδέσεις και οι άμεσες και συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις,
οι πολλαπλασιαστές απασχόλησης και οι κλάδοι κλειδιά) ανά
περιφέρεια και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συγκριτική ανάλυση
των αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με το σύνολο της ελληνικής
οικονομίας.
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Οι κλαδικές διασυνδέσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στον πίνακα 42 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
εισροών-εκροών για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εκτός από τις
άμεσες και συνολικές, οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις,
παρουσιάζονται και οι έμμεσες διασυνδέσεις παραγωγής. Οι
έμμεσες
κάθετες
διασυνδέσεις
(ή
έμμεσοι
κάθετοι
πολλαπλασιαστές) δείχνουν, το μέγεθος της μεταβολής του
προϊόντος ενός κλάδου που προκύπτει από την εξάρτηση του
κλάδου που έχει υποστεί τη μεταβολή στην τελική ζήτηση, από τους
υπόλοιπους κλάδους. Αντίστοιχα, οι έμμεσες οριζόντιες
διασυνδέσεις (ή έμμεσοι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές) εκφράζουν
τη μεταβολή του προϊόντος ενός κλάδου που αυξάνει την
προσφορά του, εξαιτίας της εξάρτησής του από τους υπόλοιπους
κλάδους της οικονομίας.

Οριζόντιες και Κάθετες Άμεσες Διασυνδέσεις τις περιφέρειας
Πελοποννήσου (2010)
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Οι κάθετες διασυνδέσεις τις περιφέρειας Πελοποννήσου
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 24. Σύμφωνα με αυτό, οι κλάδοι
της περιφέρειας Πελοποννήσου με τις υψηλότερες κάθετες
διασυνδέσεις είναι οι: Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
(C20), Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24), Κατασκευή επίπλων
και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (C31-33), Επαγγελματικές,
επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και
Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν). Πρόκειται για τρεις κλάδους
του δευτερογενή και δύο κλάδους του τριτογενή τομέα.

Κάθετες Διασυνδέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου

C25
C26
C27
C28
C29-30
C31-33
D-E
F
G
H
Ι
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

A
B
C10-C12
C13-C15
C16
C17-C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Άμεσες

Διάγραμμα 24:

Διάγραμμα 25:

Οι οριζόντιες διασυνδέσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 25. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις
υψηλότερες οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Ορυχεία και Λατομεία
(Β), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό (C16), Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων,
εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C1718), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες
(M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν).Και πάλι
στις πρώτες θέσεις εμφανίζονται τρεις κλάδοι της μεταποίησης και
δύο των υπηρεσιών, ενώ παρατηρούμε ότι οι κλάδοι Μ και Ν
εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις.

Έμμεσες

Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της ισχυρής
διασύνδεσης σε πολλές περιπτώσεις δε συνδέεται απαραίτητα με
κλάδους μεγάλου μεγέθους. Ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφερειακής
ανάλυσης, είναι πιθανό να εμφανίζονται κάποιοι κλάδοι με ισχυρές
διασυνδέσεις οι οποίοι όμως στην πραγματικότητα να εκφράζουν
μια
πολύ
ισχυρή
ομάδα
επιχειρήσεων
(cluster)
με
δραστηριοποίηση πάνω στο ίδιο ή κοντινά αντικείμενα και τις
οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται γύρω από αυτές τις
επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, ο προσδιορισμός των σημαντικών
κλάδων για μια περιφερειακή οικονομία θα πρέπει να συνοδεύεται
και από μια ανάλυση πεδίου, πάνω στα χαρακτηριστικά των
συγκεκριμένων επιχειρήσεων και τις δυνατότητες ανάπτυξής τους.

Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου
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Προκύπτει λοιπόν ότι οι κλάδοι με υψηλές διασυνδέσεις αλλά
σχετικά μικρό μέγεθος μπορεί να δράσουν προωθητικά για την
περιφερειακή ανάπτυξη, παρόλα αυτά πιθανό να μην
αποτυπώνουν την ήδη υπάρχουσα δυναμική της περιφέρειας. Για
το λόγο αυτό υπολογίζουμε έναν σταθμισμένο δείκτη, ο οποίος
προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής κάθετης (ή οριζόντιας)
διασύνδεσης επί το σχετικό μέγεθος του κλάδου. Με βάση το δείκτη
αυτό, ο οποίος ονομάζεται ομαλοποιημένη κάθετη (ή οριζόντια)
διασύνδεση ή ομαλοποιημένος κάθετος (ή οριζόντιος)
πολλαπλασιαστής.
Σύμφωνα με το δείκτη αυτό, οι κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές
κάθετες διασυνδέσεις και παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου
μεγέθους είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές
(F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I)
και Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική
Ασφάλιση (Ο). Ενώ οι κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες
διασυνδέσεις και παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι
οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A),Κατασκευές (F), Χονδρικό και
Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) και
Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M).
Βλέπουμε δηλαδή, ότι ως προς τις ομαλοποιημένες διασυνδέσεις,
οι κλάδοι που εμφανίζονται ως σημαντικότεροι ανήκουν στον
πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα.
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Στο διάγραμμα 26 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την
περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία
προσδιορισμού των κλάδων κλειδιά η παραπάνω διαγραμματική
απεικόνιση έχει την εξής σημασία: Οι κλάδοι που εμφανίζονται στο
1ο τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι οι κλάδοι κλειδιά για την
περιφέρεια, οι κλάδοι που εμφανίζονται στο 2ο τεταρτημόριο
εμφανίζουν σχετικά υψηλές κάθετες διασυνδέσεις, ενώ οι κλάδοι
που εμφανίζονται στο 4ο τεταρτημόριο εμφανίζουν σχετικά υψηλές
οριζόντιες διασυνδέσεις. Σύμφωνα με το διάγραμμα 26 οι κλάδοι
κλειδιά για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι οι: Βιομηχανία ξύλου
και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Χαρτοποιία
και
κατασκευή
χάρτινων
προϊόντων,
Εκτυπώσεις
και
αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C17-18), Κατασκευή
προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22),
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23),
Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές
και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές
Δραστηριότητες (Ν).

1,40

1,30
C24

1,20
C20
C22

C21

S

C28
C29-30
0,80
Ι C27

O

C16

J

F C10-C12
0,60

M

N

C31-33
C13-C15
1,10

1,00
H
C26 1,00

C17-C18
C23
K
1,20

G

C25

B

1,40

1,60

1,80

D-E
0,90

Q

C19

R
A

0,80
P

L
0,70

0,60

Διάγραμμα 26:

Οι κλάδοι κλειδιά της περιφέρειας Πελοποννήσου

Ακολουθώντας την ίδια λογική με αυτή των κλάδων κλειδιά, στο
διάγραμμα 27 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους
ολικούς
πολλαπλασιαστές.
Η
εικόνα
της
περιφέρειας
διαφοροποιείται σημαντικά και σύμφωνα με το διάγραμμα 27 οι
κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές είναι οι:
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών
και προϊόντων καπνού (C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και
Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M), Δημόσια Διοίκηση,
Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο), Εκπαίδευση (P)
και Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q).
Διάγραμμα 27:
Οι
κλάδοι
κλειδιά
ως
προς
πολλαπλασιαστές της περιφέρειας Πελοποννήσου

τους

ολικούς
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Οι κλαδικές διασυνδέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Στον πίνακα 43 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
εισροών-εκροών για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Κατ’
αντιστοιχία με τα παραπάνω παρουσιάζονται οι άμεσοι, οι έμμεσοι
και οι συνολικές κλαδικές διασυνδέσεις (οριζόντιες και κάθετες).

Οριζόντιες και Κάθετες Άμεσες Διασυνδέσεις για την
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (2010)
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Διάγραμμα 28:

Διάγραμμα 29:

Οι κάθετες διασυνδέσεις τις περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 28. Σύμφωνα με αυτό, οι κλάδοι
της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τις υψηλότερες κάθετες
διασυνδέσεις είναι οι: Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
(C20), Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24), Κατασκευές (F),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν). Πρόκειται για
τρεις κλάδους του δευτερογενή και δύο κλάδους του τριτογενή
τομέα. Παρατηρούμε ότι, με εξαίρεση των κλάδο των κατασκευών,
οι κλάδοι που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις στις περιφέρειες
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος ταυτίζονται. Το εύρημα αυτό
θα εξεταστεί στη συνέχεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες
που περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και το σύνολο της χώρας.

Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος

Οι οριζόντιες διασυνδέσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 29. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις
υψηλότερες οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Ορυχεία και Λατομεία
(Β), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό (C16), Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων (C23), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές
Δραστηριότητες (Ν).Και πάλι στις πρώτες θέσεις εμφανίζονται τρεις
κλάδοι της μεταποίησης και δύο των υπηρεσιών, ενώ
παρατηρούμε ότι οι κλάδοι Μ και Ν εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες
και κάθετες διασυνδέσεις και για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Παρατηρούμε επίσης ότι, με εξαίρεση τον κλάδο Παραγωγή άλλων
μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων , οι κλάδοι που εμφανίζουν τις
ισχυρότερες οριζόντιες διασυνδέσεις ταυτίζονται στις περιφέρειες
που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα.

Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος

Από την εφαρμογή των ομαλοποιημένων δεικτών οριζόντιας και
κάθετης διασύνδεσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προκύπτει
ότι οι κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές κάθετες διασυνδέσεις και
παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία,
Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό
Εμπόριο (G), Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική
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Ασφάλιση (Ο) και Εκπαίδευση (P). Ενώ οι κλάδοι που εμφανίζουν
υψηλές οριζόντιες διασυνδέσεις και παράλληλα είναι σχετικά
μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A),
Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές,
επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Εκπαίδευση (P).
Βλέπουμε δηλαδή, ότι οι κλάδοι που εμφανίζονται ως
σημαντικότεροι ως προς τις ομαλοποιημένες διασυνδέσεις,
ανήκουν στον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα. Επιπλέον,
παρατηρούμε ότι οι κλάδοι που εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές
των ομαλοποιημένων δεικτών και για τις δύο περιφέρειες που
έχουμε εξετάσει ως τώρα, σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται.
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Στο διάγραμμα 30 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Σύμφωνα με το διάγραμμα 30 οι
κλάδοι κλειδιά για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι οι: Ορυχεία
και Λατομεία (Β),Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό (C16), Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων
προϊόντων, Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων (C17-18), Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες (C22), Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24),
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και
τα είδη εξοπλισμού (C25), Επαγγελματικές, επιστημονικές και
Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές
Δραστηριότητες (Ν). Και κατά τη διερεύνηση των κλάδων κλειδιά
εμφανίζεται μία αρκετά ισχυρή ομάδα κλάδων με παρόμοια
αποτελέσματα για τις δύο περιφέρειες.

Διάγραμμα 30:

Ακολουθώντας την ίδια λογική με αυτή των κλάδων κλειδιά, στο
διάγραμμα 31 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους
ολικούς
πολλαπλασιαστές.
Η
εικόνα
της
περιφέρειας
διαφοροποιείται σημαντικά και σύμφωνα με το διάγραμμα 31 οι
κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές είναι οι:
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και
Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M), Δημόσια Διοίκηση,
Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο), Εκπαίδευση (P)
και Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q).

Οι κλάδοι κλειδιά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Διάγραμμα 31:
Οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς
πολλαπλασιαστές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
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Οι κλαδικές διασυνδέσεις της Περιφέρειας Αττικής.
Στον πίνακα 44 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
εισροών-εκροών για την περιφέρεια Αττικής. Κατ’ αντιστοιχία με τα
παραπάνω παρουσιάζονται οι άμεσοι, οι έμμεσοι και οι συνολικές
κλαδικές διασυνδέσεις (οριζόντιες και κάθετες).

Οριζόντιες και Κάθετες Άμεσες Διασυνδέσεις για την
περιφέρεια Αττικής (2010)
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Διάγραμμα 32:

Οι κάθετες διασυνδέσεις τις περιφέρειας Αττικής παρουσιάζονται
στο διάγραμμα 32. Σύμφωνα με αυτό, οι κλάδοι της περιφέρειας
Πελοποννήσου με τις υψηλότερες κάθετες διασυνδέσεις είναι οι:
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό(C16), Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24), Κατασκευή
μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
(C25), Κατασκευές
(F)
και
Επαγγελματικές,
επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M). Πρόκειται για
τέσσερις κλάδους του δευτερογενή και έναν του τριτογενή τομέα.
Παρατηρούμε όμως ότι η εικόνα στην περιφέρεια Αττικής
διαφοροποιείται σημαντικά από τις δύο περιφέρειες που έχουν
εξεταστεί μέχρι τώρα.

Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Αττικής

Οι
οριζόντιες
διασυνδέσεις
της
περιφέρειας
Αττικής
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 33. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις
υψηλότερες οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Παραγωγή
άλλων
μη
μεταλλικών
ορυκτών
προϊόντων
(C23),
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Κ),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν).Στις πρώτες
θέσεις εμφανίζονται δύο κλάδοι της μεταποίησης και τρεις των
υπηρεσιών. Όμως, και για τις οριζόντιες διασυνδέσεις η εικόνα της
περιφέρειας Αττικής διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες
περιφέρειες.
Διάγραμμα 33:

Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Αττικής
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Από την εφαρμογή των ομαλοποιημένων δεικτών οριζόντιας και
κάθετης διασύνδεσης στην περιφέρεια Αττικής προκύπτει ότι οι
κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές κάθετες διασυνδέσεις και
παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία,
Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό
Εμπόριο (G), Μεταφορές και Αποθήκευση(H), Επαγγελματικές,
επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Δημόσια
Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο). Ενώ οι
κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες διασυνδέσεις και
παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Χονδρικό και
Λιανικό Εμπόριο (G), Μεταφορές και Αποθήκευση(H),
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Κ),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και
Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική
Ασφάλιση(Ο). Βλέπουμε δηλαδή, ότι οι κλάδοι που εμφανίζονται
ως σημαντικότεροι ως προς τις ομαλοποιημένες διασυνδέσεις,
ανήκουν, με εξαίρεση τις κατασκευές, στον τριτογενή τομέα.
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Στο διάγραμμα 34 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Σύμφωνα με το διάγραμμα 34 οι
κλάδοι κλειδιά για την περιφέρεια Αττικής είναι οι: Βιομηχανία ξύλου
και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Παραγωγή
χημικών ουσιών και προϊόντων (C20), Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22), Παραγωγή
άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23), Παραγωγή
βασικών μετάλλων (C24), Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (C25),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν).

Διάγραμμα 34:

Ακολουθώντας την ίδια λογική με αυτή των κλάδων κλειδιά, στο
διάγραμμα 35 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους
ολικούς
πολλαπλασιαστές.
Η
εικόνα
της
περιφέρειας
διαφοροποιείται σημαντικά και σύμφωνα με το διάγραμμα 35 οι
κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές είναι οι:
Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Μεταφορές και
Αποθήκευση (H), Καταλύματα και εστίαση (I), Ενημέρωση και
επικοινωνία
(J),
Χρηματοπιστωτικές
και
ασφαλιστικές
δραστηριότητες (K), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (M), Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική
Κοινωνική Ασφάλιση (Ο), Εκπαίδευση (P) και Υγεία και Κοινωνική
Μέριμνα (Q).

Οι κλάδοι κλειδιά της περιφέρειας Αττικής

Διάγραμμα 35:
Οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς
πολλαπλασιαστές της περιφέρειας Αττικής
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Οι κλαδικές διασυνδέσεις της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στον πίνακα 45 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
εισροών-εκροών για την περιφέρεια Ηπείρου. Κατ’ αντιστοιχία με τα
παραπάνω παρουσιάζονται οι άμεσοι, οι έμμεσοι και οι συνολικές
κλαδικές διασυνδέσεις (οριζόντιες και κάθετες).

Οριζόντιες και Κάθετες Άμεσες Διασυνδέσεις της
περιφέρειας Ηπείρου (2010)
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Οι κάθετες διασυνδέσεις τις περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζονται
στο διάγραμμα 36. Σύμφωνα με αυτό, οι κλάδοι της περιφέρειας
Ηπείρου με τις υψηλότερες κάθετες διασυνδέσεις είναι οι:
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης,
δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-15), Χαρτοποιία και
κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17-18), Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22), Παραγωγή
βασικών μετάλλων (C24) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές
Δραστηριότητες (N). Πρόκειται για τέσσερις κλάδους του
δευτερογενή και ένα κλάδο του τριτογενή τομέα. Παρατηρούμε ότι
η εικόνα στην περιφέρεια Ηπείρου διαφοροποιείται σημαντικά από
τις υπόλοιπες εξεταζόμενες περιφέρειες.
Διάγραμμα 36:

Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Ηπείρου

Διάγραμμα 37:

Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Ηπείρου

Οι
οριζόντιες
διασυνδέσεις
της
περιφέρειας
Ηπείρου
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 37. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις
υψηλότερες οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Παραγωγή
άλλων
μη
μεταλλικών
ορυκτών
προϊόντων
(C23),
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Κ),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν). Στις πρώτες
θέσεις εμφανίζονται δύο κλάδοι της μεταποίησης και τρεις των
υπηρεσιών. Στην περίπτωση των οριζόντιων διασυνδέσεων, η
εικόνα της περιφέρειας Ηπείρου εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με τις
περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.
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Από την εφαρμογή των ομαλοποιημένων δεικτών οριζόντιας και
κάθετης διασύνδεσης στην περιφέρεια Ηπείρου προκύπτει ότι οι
κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές κάθετες διασυνδέσεις και
παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία,
Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό
Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) και Δημόσια Διοίκηση,
Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο). Ενώ οι κλάδοι
που εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες διασυνδέσεις και παράλληλα
είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και
Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G),
Καταλύματα και εστίαση (I) και Επαγγελματικές, επιστημονικές και
Τεχνικές Δραστηριότητες (M). Βλέπουμε δηλαδή, ότι οι κλάδοι που
εμφανίζονται ως σημαντικότεροι ως προς τις ομαλοποιημένες
διασυνδέσεις, ανήκουν, με εξαίρεση τις κατασκευές, στον τριτογενή
τομέα.
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Στο διάγραμμα 38 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την
περιφέρεια Ηπείρου. Σύμφωνα με το διάγραμμα 38 οι κλάδοι κλειδιά
για την περιφέρεια Ηπείρου είναι οι: Ορυχεία και Λατομεία (Β),
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20), Κατασκευή
προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22),
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23),
Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και
Επισκευή
και
εγκατάσταση
μηχανημάτων
(C31-33),
Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν).

Διάγραμμα 38:

Ακολουθώντας την ίδια λογική με αυτή των κλάδων κλειδιά, στο
διάγραμμα 39 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους
ολικούς
πολλαπλασιαστές.
Η
εικόνα
της
περιφέρειας
διαφοροποιείται σημαντικά και σύμφωνα με το διάγραμμα 39 οι
κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές είναι οι:
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών
και προϊόντων καπνού (C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και
Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M), Δημόσια Διοίκηση,
Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο) και Εκπαίδευση
(P) και Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q).

Οι κλάδοι κλειδιά της περιφέρειας Ηπείρου

Διάγραμμα 39:
Οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς
πολλαπλασιαστές της περιφέρειας Ηπείρου
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Συγκριτική Ανάλυση των Κλαδικών Διασυνδέσεων

εφαρμογή της ανάλυσης εισροών-εκροών (Raa κ.ά; 2007,
Taihyeong & Mokhtarian; 2004, Claus; 2002). Στις έρευνες που
αναφέρονται παραπάνω, ο δείκτης συνδιακύμανσης που
επιλέγεται είναι ο δείκτης Spearman και αυτό διότι είναι κατάλληλος
για τη διερεύνηση μη κανονικά κατανεμημένων δεδομένων.

Τα ευρήματα της περιφερειακής ανάλυσης εισροών-εκροών για τις
τρεις περιφέρειες είναι αρκετά σημαντικά, καθώς, παρά τις
επιμέρους διαφοροποιήσεις, εμφανίζεται μία ομάδα κλάδων η
οποία φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγική
διάρθρωση και των τριών περιφερειών. Προκύπτει λοιπόν, ότι η
ένταση και η έκταση των διακλαδικών σχέσεων των περιφερειών
εμφανίζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Όπως είναι
αναμενόμενο οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου
εμφανίζουν ακόμα περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ως προς
την κλαδική τους διάρθρωση, ενώ η περιφέρεια Αττικής δείχνει να
διαφοροποιείται.

Ο δείκτης συνδιακύμανσης Spearman, για ένα δείγμα {(Χi,Yi),
1<i<n), δίνεται από τη σχέση:
𝑟𝑠 =

̅
̅
∑𝑛
𝑖=1(𝑋−𝑋)(𝑌−𝑌)
2
̅ 2 𝑛
√∑𝑛
𝑖=1(𝑋−𝑋) ∑𝑖=1(𝑌−𝑌)

Ειδικότερα, όταν η διερεύνηση της συνκατανομής των δεδομένων
δε σχετίζεται με τόσο με τις τιμές των δεδομένων αλλά περισσότερο
με τη σειρά κατάταξής τους, τότε κατάλληλος δείκτης θεωρείται ο
συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman:

Για την περαιτέρω διερεύνηση όλων των παραπάνω ευρημάτων
θα εξεταστούν οι συνολικές οριζόντιες και κάθετες κλαδικές
διασυνδέσεις των εξεταζόμενων περιφερειών, οι συνολικοί
ομαλοποιημένοι δείκτες οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης και οι
κλάδοι κλειδιά αυτών. Για να καθοριστεί όμως και το παραγωγικό
μοντέλο μέσα στο οποίοι αυτές οι διασυνδέσεις διαμορφώνονται,
θα εξετάσουμε παράλληλα και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το
σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Για τη διερεύνηση αυτή, αρχικά
θα εξετάσουμε μέσω της κατάλληλης μεθοδολογίας την κατάταξη
των κλάδων στις επιλεγμένες περιφέρειες και στη συνέχεια θα
επικεντρώσουμε περισσότερο στους κλάδους που εμφανίζονται
στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των δεικτών.

6 ∑𝑛 𝑑

𝑖
𝑟𝑠,𝑟𝑎𝑛𝑘 = 1 − 𝑛(𝑛𝑖=1
2 −1)

Όπου di η διαφορά στη σειρά κατάταξης (ονομάζεται και βαθμός
ή τάξη μεγέθους) των τιμών Χi,Yi, δηλαδή di = τάξηXi − τάξηYi .
Για την εκτίμηση της συνδιακύμανσης των εξεταζόμενων μεγεθών
επιλέγεται να εφαρμοστεί ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά
τάξεις του Spearman, αφού στην εξεταζόμενη περίπτωση το
ζητούμενο είναι η συμπεριφορά των αποτελεσμάτων ως προς τη
σειρά κατάταξης των κλάδων και όχι προς τις τιμές τους.

Σύμφωνα με τον Κιντή (1999), η συνδιακύμανση είναι μια πολύ
σημαντική παράμετρος εκτίμησης της συνκατανομής δύο τυχαίων
μεταβλητών, αφού εκφράζει το βαθμό και το είδος της εξάρτησής
τους. Ο συντελεστής διακύμανσης κυμαίνεται στο διάστημα [-1,1].
Από το πρόσημο της συνδιακύμανσης συμπεραίνουμε τη μορφή
της εξάρτησης (το αν είναι θετική ή αρνητική) και από την απόλυτη
τιμή της την ένταση της εξάρτησης.
Ο συντελεστής συνδιακύμανσης χρησιμοποιείται ευρέως για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την
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Η κατάταξη των κλάδων ως προς τις κλαδικές διασυνδέσεις στις
εξεταζόμενες περιφέρειες και στο σύνολο της χώρας
Tα βασικά αποτελέσματα από τη μελέτη των περιφερειών αρχικά
κατατάσσονται με βάση τη σειρά κατάταξης των κλάδων και στη
συνέχεια, η σχέση μεταξύ των διαφορετικών δεικτών που έχουν
εκτιμηθεί προσδιορίζεται με βάση το συντελεστή συνδιακύμανσης
Spearman. Τα μεγέθη τα οποία επιλέγονται να εξεταστούν είναι: Οι
συνολικές κάθετες διασυνδέσεις (BL), οι συνολικές οριζόντιες
διασυνδέσεις (FL), οι ολικές κάθετες διασυνδέσεις (BOL) και οι ολικές
οριζόντιες διασυνδέσεις (FOL).
Στον πίνακα 46 παρουσιάζεται η κατάταξη κλάδων για τις
εξεταζόμενες περιφέρειες και τη χώρα ως προς τα επιλεγμένα
μεγέθη.

Κατάταξη κλάδων για τις εξεταζόμενες περιφέρειες και το
σύνολο της χώρας
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Tα αποτελέσματα από την εκτίμηση του συντελεστή
συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearmanπαρουσιάζονται στον
πίνακα 46. Οι τιμές κοντά στο -1 και στο +1, δηλαδή οι τιμές που
δηλώνουν υψηλότερη ένταση της συνδιακύμανσης, τονίζονται με
πιο έντονο χρώμα.
Από τον Πίνακα 47 προκύπτει ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος
αριθμών υψηλών διακυμάνσεων και μάλιστα μεγάλος αριθμός
από αυτές είναι πολύ κοντά στη μονάδα, γεγονός που σημαίνει ότι
τα εξεταζόμενα μεγέθη μεταβάλλονται θετικά, δηλαδή η διάταξη
των μεγεθών μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση. Αρνητικές
διακυμάνσεις κοντά στο -1 δεν παρατηρούνται. Μάλιστα, οι
αρνητικές τιμές κυμαίνονται στο διάστημα [-0,5,0], γεγονός που
δείχνει ότι δεν εκφράζουν υψηλές αρνητικές συνμεταβολές.

Αποτελέσματα συντελεστή συνδιακύμανσης κατά τάξεις του
Spearman

Συγκεκριμένα, υψηλή συνδιακύμανση (μεγαλύτερη από 0,75)
εμφανίζεται μεταξύ των μεγεθών:
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Των συνολικών κάθετων διασυνδέσεων της χώρας με τις
εξεταζόμενες περιφέρειες, με εξαίρεση την περιφέρεια
Ηπείρου.



Των συνολικών οριζόντιων διασυνδέσεων της χώρας με
όλες τις περιφέρειες



Των ολικών κάθετων διασυνδέσεων της χώρας με όλες
τις περιφέρειες



Των ολικών οριζόντιων διασυνδέσεων της χώρας με
όλες τις περιφέρειες.



Οι ολικές οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις
εμφανίζουν μεταξύ τους υψηλή συνδιακύμανση για όλες
τις εξεταζόμενες χωρικές ενότητες



Τα εξεταζόμενα μεγέθη των περιφερειών Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου εμφανίζουν υψηλή
συνδιακύμανση για τα μεγέθη: οριζόντιες κλαδικές
διασυνδέσεις και οριζόντιοι και κάθετοι ολικοί
πολλαπλασιαστές.

Η υψηλή συνδιακύμανση των οριζόντιων και κάθετων
διασυνδέσεων της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη όλων των
περιφερειών οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι
περιφερειακοί πίνακες εισροών-εκροών είναι εκτιμημένοι και οι
περιφερειακοί τεχνολογικοί συντελεστές εξαρτώνται από τους
αντίστοιχους εθνικούς τεχνολογικούς συντελεστές. Αλλά ακόμα και
στην περίπτωση που εξετάζαμε πρωτογενής πίνακες αυτό το
αποτέλεσμα θα ήταν αναμενόμενο καθώς ο κάθε τεχνολογικός
συντελεστής του εθνικού πίνακα ισούται με τον αντίστοιχο
τεχνολογικό συντελεστή της περιφέρειας συν τον περιφερειακό
συντελεστή εισαγωγών. Οπότε, τα αποτελέσματα αυτά
καθορίζονται από το «τεχνολογικό όριο» που ο εθνικός πίνακας
εισροών-εκροών βάζει στην περιφερειακή ανάλυση.

δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας το έτος 2010 δεν
εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες στην κατάταξή τους ως προς
τα εξεταζόμενα μεγέθη, με εξαίρεση τα μεγέθη που εμφανίζουν
κοινό εννοιολογικό περιεχόμενο.

Από την άλλη, η υψηλή συνδιακύμανση των μεγεθών που
αφορούν τις ολικές διασυνδέσεις οφείλεται στη σχετικά όμοια
παραγωγική δομή των περιφερειών7, οπότε είναι αναμενόμενο να
εμφανίζεται.
Οι υψηλές συνδιακυμάνσεις μεταξύ των μεγεθών των περιφερειών
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος επιβεβαιώνει τα ευρήματα της
προηγούμενης ανάλυσης όπου εμφανίζονταν στις πρώτες θέσεις
της κατάταξης σχεδόν οι ίδιοι κλάδοι.
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται
περιπτώσεις όπου οι οριζόντιες και οι κάθετες διασυνδέσεις μιας
χωρικής ενότητας να εμφανίζουν υψηλή διασύνδεση μεταξύ τους,
γεγονός που δείχνει ότι οι κλάδοι με υψηλές κάθετες διασυνδέσεις
δεν αναμένεται να εμφανίζουν και υψηλές οριζόντιες διασυνδέσεις,
οπότε και ο αριθμός των κλάδων κλειδιά αναμένεται να είναι
σχετικά μικρός.
Προκύπτει
δηλαδή,
ότι,
με
κριτήριο
τον
συντελεστή
συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman, οι κλάδοι οικονομικής
7Πράγματι,

αν εξετάσουμε με τη χρήση του συντελεστή Spearman τη διάρθρωση
της απασχόλησης των εξεταζόμενων περιφερειών θα δούμε ότι είναι υψηλότερος
του 0,9 για τις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαιρέσεις τις περιφέρειες

Πελοποννήσου – Αττικής, Δυτικής Ελλάδος-Αττικής και Ηπείρου-Αττικής, όπου
όμως οι συντελεστές είναι υψηλότεροι από 0,75.
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Οι κλάδοι κλειδιά στις περιφέρειες και στη χώρα
Τέλος, στον πίνακα 48 καταγράφονται οι κλάδοι που εμφανίζονται
στις πρώτες θέσεις της κατάταξης για τα βασικά μεγέθη της
ανάλυσης.
Από τον πίνακα 48 προκύπτει ότι υπάρχει μία ομάδα κλάδων η
οποία έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στη διάρθρωση των
περιφερειακών οικονομιών και προάγει την ένταση των
διακλαδικών σχέσεων. Ιδιαίτερα σημαντικοί αναδεικνύονται οι
κλάδοι Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό (C16), Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές
ύλες
(C22), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές
Δραστηριότητες (Ν), οι οποίοι είναι κλάδοι κλειδιά και για τις τρεις
εξεταζόμενες περιφέρειες, αλλά και ο κλάδος Χαρτοποιία και
κατασκευή χάρτινων προϊόντων, Εκτυπώσεις κλπ (C17-18) ο
οποίος είναι κλάδος κλειδί των περιφερειών Δυτικής Ελλάδος,
Πελοποννήσου και Ηπείρου, καθώς και οι κλάδοι Παραγωγή
βασικών μετάλλων (C24) και Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα (C25) οι οποίοι είναι κλάδοι κλειδιά των
περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Αττικής.
Οπότε, η βελτίωση του πλέγματος των αλληλεξαρτήσεων, κυρίως
των κρίσιμων κλάδων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της
αγοράς καθώς και την ισχύουσα τεχνολογία παραγωγής, μπορεί
να δημιουργήσει στις εξεταζόμενες περιφέρειες μια εσωτερική
δυναμική, ώστε η απόδοση αυτών των δράσεων να είναι η βέλτιστη
οικονομικά και κοινωνικά.
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Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Διακλαδικών Σχέσεων
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5.1.5

Οι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις εξεταζόμενες
περιφέρειες

Η εκτίμηση των πολλαπλασιαστών απασχόλησης στο περιφερειακό
μοντέλο εισροών-εκροών έγινε με βάση την κλαδική διάρθρωση της
απασχόλησης στην ανάλυση κλάδων κατά NACE Rev. 2, η οποία
έχει παρουσιαστεί παραπάνω. Η έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων για
την κατανομή του προϊόντος κατά κλάδο στις εξεταζόμενες
περιφέρειες οδηγεί στην αναγκαιότητα της εκτίμησής του, με
αποτέλεσμα ο άμεσος συντελεστής απασχόλησης για την
περιφέρεια να ισούται με τον εγχώριο άμεσο συντελεστή
απασχόλησης.
Οι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις εξεταζόμενες
περιφέρειες
Στον πίνακα 49 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
εισροών-εκροών ως προς τους οριζόντιους πολλαπλασιαστές
απασχόλησης των εξεταζόμενων περιφερειών, καθώς και του
συνόλου της χώρας. Η διαφορά του άμεσου συντελεστή
απασχόλησης από το συνολικό οριζόντιο πολλαπλασιαστή ισούται
με τον έμμεσο οριζόντιο πολλαπλασιαστή απασχόλησης. Οι έμμεσοι
οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης δείχνουν, το μέγεθος
της μεταβολής της απασχόλησης ενός κλάδου που προκύπτει
εξαιτίας της εξάρτησης της ενδιάμεσης ζήτησης όλων των
υπόλοιπων κλάδων από την παραγωγή του εξεταζόμενου.
Από τον πίνακα 49 προκύπτει ότι οι κλάδοι με τους υψηλότερους
άμεσους συντελεστές απασχόλησης είναι οι: Γεωργία,
Δασοκομία και Αλιεία (Α), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών,
ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-15), Κατασκευή
επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και
εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Χονδρικό και
Λιανικό Εμπόριο (G) και Εκπαίδευση (Ρ).

Οριζόντιοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης για τις
εξεταζόμενες περιφέρειες
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Το διάγραμμα 40 περιέχει τα συγκριτικά αποτελέσματα των έμμεσων
οριζόντιων πολλαπλασιαστών απασχόλησης για τις εξεταζόμενες
περιφέρειες. Η παρουσίαση αυτή επιλέγεται εξαιτίας της ενιαίας τιμής
του διανύσματος των άμεσων συντελεστών σε όλες τις περιφέρειες.
Από το διάγραμμα 40 προκύπτει ότι κλάδοι με τους υψηλότερους
έμμεσους οριζόντιους πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι:
Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία
και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού
(C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G) και
Καταλύματα και εστίαση (Ι).
Για την περιφέρεια Πελοποννήσου οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία
και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού
(C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G) και
Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (Μ).
Για την περιφέρεια Αττικής οι κλάδοι: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών
και προϊόντων καπνού (C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και
Λιανικό Εμπόριο (G) και Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (Μ) και Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική
Κοινωνική Ασφάλιση (Ο).
Για την περιφέρεια Ηπείρου οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
(Α), Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33),
Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G) και Εκπαίδευση
(P).

Διάγραμμα 40:

Παρατηρούμε
ότι
κατά
την
εξέταση
των
οριζόντιων
πολλαπλασιαστών εμφανίζεται μία ομάδα κλάδων η οποία προκαλεί
σημαντικές έμμεσες επιδράσεις στις εξεταζόμενες περιφέρειες. Η
ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους κλάδους Βιομηχανία Τροφίμων,
Ποτών και προϊόντων καπνού (C10-12) – με εξαίρεση την Ήπειρο,
Κατασκευές (F) και Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G).

Οι έμμεσοι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης
στις εξεταζόμενες περιφέρειες
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Οι κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις εξεταζόμενες
περιφέρειες
Στον πίνακα 50 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
εισροών-εκροών ως προς
τους κάθετους πολλαπλασιαστές
απασχόλησης των εξεταζόμενων περιφερειών, καθώς και του
συνόλου της χώρας. Η διαφορά του άμεσου συντελεστή
απασχόλησης από το συνολικό κάθετο πολλαπλασιαστή ισούται με
τον έμμεσο κάθετο πολλαπλασιαστή απασχόλησης. Οι έμμεσοι
κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης δείχνουν, το μέγεθος της
μεταβολής της απασχόλησης ενός κλάδου που προκύπτει από μία
μοναδιαία μεταβολή της ζήτησης του, δηλαδή εξαιτίας της έντασης
των διακλαδικών του σχέσεων και της ενδιάμεσης ζήτησης που
αυτός αναπτύσσει.

Κάθετοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης
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Το διάγραμμα 41 περιέχει τα συγκριτικά αποτελέσματα των έμμεσων
κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης για τις εξεταζόμενες
περιφέρειες. Η παρουσίαση αυτή επιλέγεται εξαιτίας της ενιαίας τιμής
του διανύσματος των άμεσων συντελεστών σε όλες τις περιφέρειες.
Από το διάγραμμα 41 προκύπτει ότι κλάδοι με τους υψηλότερους
έμμεσους κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι:
Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία
και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού
(C10-12), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης,
δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16) και Παραγωγή
βασικών μετάλλων.
Για την περιφέρεια Πελοποννήσου οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία
και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού
(C10-12), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης,
δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16) και Παραγωγή
βασικών μετάλλων.
Για την περιφέρεια Αττικής οι κλάδοι: Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή
προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22),
Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24), Κατασκευή επίπλων, άλλες
μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση
μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33) και Κατασκευές (F).

Διάγραμμα 41:

Για την περιφέρεια Ηπείρου οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
(Α), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης,
δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16)), Κατασκευή
επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και
εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31) και Εκπαίδευση
(P).

Οι έμμεσοι κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις
εξεταζόμενες περιφέρειες
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Παρατηρούμε ότι κατά την εξέταση των κάθετων πολλαπλασιαστών
εμφανίζεται μία ομάδα κλάδων η οποία προκαλεί σημαντικές
έμμεσες επιδράσεις στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και
Πελοποννήσου. Μάλιστα, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης
βρίσκονται οι ίδιοι κλάδοι και για τις δύο περιφέρειες. Στις περιφέρειες
Αττικής και Ηπείρου εμφανίζονται διαφορετικές ομάδες κλάδων με
ισχυρά κάθετα αποτελέσματα αποτελέσματα. Πρέπει όμως να
σημειωθεί ότι η πλειοψηφία αυτών των κλάδων ανήκουν στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας.
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Κλάδοι κλειδιά ως προς την απασχόληση
Από το συνδυασμό των οριζόντιων και κάθετων πολλαπλασιαστών
απασχόλησης προκύπτουν οι κλάδοι κλειδιά ως προς την
απασχόληση, οι κλάδοι δηλαδή οι οποίοι δημιουργούν απασχόληση
πάνω από το μέσο όρο της οικονομίας, τόσο ως προς τις οριζόντιες
όσο και ως προς τις κάθετες σχέσεις που αναπτύσσουν. Πρόκειται
δηλαδή για τους κλάδους στους οποίους η ενδιάμεση ζήτηση και η
ενδιάμεση προσφορά τους κατευθύνεται σε άλλους κλάδους με
σημαντική συνεισφορά στην περιφερειακή απασχόληση.

Διάγραμμα 42:

Στο διάγραμμα 42 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς την
απασχόληση για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Σύμφωνα με το
διάγραμμα 42 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας
είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων,
Ποτών
και
προϊόντων
καπνού
(C10-12),
Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και
δερμάτινων ειδών (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή
προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή επίπλων, άλλες
μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση
μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές (F), Χονδρικό
και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (M), Καταλύματα και εστίαση (Ι), Δημόσια Διοίκηση,
Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (O), Εκπαίδευση (P) και
Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q).

Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος
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Διάγραμμα 43:

Διάγραμμα 44:

Στο διάγραμμα 43 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς την
απασχόληση για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το
διάγραμμα 43 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας
είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων,
Ποτών
και
προϊόντων
καπνού
(C10-12),
Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και
δερμάτινων ειδών
(C13-15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή
προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Χαρτοποιία και κατασκευή
χάρτινων
προϊόντων,
εκτυπώσεις
και
αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων (C17-18), Κατασκευή επίπλων, άλλες
μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση
μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές (F), Χονδρικό
και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (M), Καταλύματα και εστίαση (Ι), Δημόσια Διοίκηση,
Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (O), Εκπαίδευση (P) και
Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q).

Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της
περιφέρειας Πελοποννήσου

Στο διάγραμμα 44 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς την
απασχόληση για την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με το διάγραμμα
44 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας είναι οι:
Γεωργία,
Δασοκομία
και
Αλιεία
(Α),
Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και
δερμάτινων ειδών
(C13-15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή
προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή επίπλων, άλλες
μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση
μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές (F), Χονδρικό
και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (M), Καταλύματα και εστίαση (Ι), Δημόσια Διοίκηση,
Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (O), Εκπαίδευση (P) και
Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q).

Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της
περιφέρειας Αττικής
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Στο διάγραμμα 45 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς την
απασχόληση για την περιφέρεια Ηπείρου. Σύμφωνα με το
διάγραμμα 44 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας
είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων,
Ποτών
και
προϊόντων
καπνού
(C10-12),
Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και
δερμάτινων ειδών
(C13-15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή
προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Χαρτοποιία και κατασκευή
χάρτινων
προϊόντων,
Εκτυπώσεις
και
αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων
(C17-18),
Κατασκευή
επίπλων,
άλλες
μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση
μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές (F), Χονδρικό
και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (M) Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική
Κοινωνική Ασφάλιση (O), Εκπαίδευση (P) και Υγεία και Κοινωνική
Μέριμνα (Q).
Διάγραμμα 45:

Παρατηρούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός κλάδων εμφανίζει υψηλούς
οριζόντιους και κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης
ταυτόχρονα, με σημαντικότερο τον πρωτογενή τομέα ο οποίος
εμφανίζει άλλωστε πολλή υψηλά αποτελέσματα. Επιπλέον, εκτός του
τριτογενή τομέα ο οποίος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό κλάδων με
υψηλούς πολλαπλασιαστές απασχόλησης (συμπεριλαμβάνοντας
το δημόσιο τομέα της οικονομίας) εμφανίζεται μια ομάδα κλάδων
του δευτερογενή τομέα με σημαντικά αποτελέσματα. Παρόλο που τα
πρωτογενή δεδομένα δείχνουν ότι οι κλάδοι αυτοί είναι σχετικά
μικρού μεγέθους, φαίνεται ότι διατηρούν μια ισχυρή δυναμική.

Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας
Ηπείρου

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη συνδυασμένη επίδραση δύο
παραγόντων: Τη σημασία για την οικονομία κλάδων έντασης
υψηλής έντασης εργασίας, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, και το υψηλό μερίδιο απασχόλησης
κλάδων των υπηρεσιών και κυρίως του δημόσιου τομέα. Η
σημαντική συμμετοχή στους κλάδους κλειδιά για την απασχόληση
κλάδων του δευτερογενή τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική και χρήζει
περαιτέρω διερεύνησης.
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Συγκριτική Ανάλυση των πολλαπλασιαστών απασχόλησης
Tα βασικά αποτελέσματα από τη μελέτη των περιφερειών αρχικά
κατατάσσονται με βάση τη σειρά κατάταξης των κλάδων και στη
συνέχεια, η σχέση μεταξύ των διαφορετικών δεικτών που έχουν
εκτιμηθεί προσδιορίζεται με βάση το συντελεστή συνδιακύμανσης
Spearman. Τα μεγέθη τα οποία επιλέγονται να εξεταστούν είναι: Οι
οριζόντιοι έμμεσοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης λ*(ind), και οι
κάθετοι έμμεσοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης λ(ind).
Στον πίνακα 51 παρουσιάζεται η κατάταξη κλάδων για τις
εξεταζόμενες περιφέρειες και τη χώρα ως προς τα επιλεγμένα
μεγέθη.

Κατάταξη κλάδων για τις εξεταζόμενες περιφέρειες και το
σύνολο της χώρας ως προς τους έμμεσους πολλαπλασιαστές απασχόλησης
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Tα
αποτελέσματα
από
την
εκτίμηση
του
συντελεστή
συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman παρουσιάζονται στον
πίνακα 52. Οι τιμές κοντά στο -1 και στο +1, δηλαδή οι τιμές που
δηλώνουν υψηλότερη ένταση της συνδιακύμανσης, τονίζονται με
πιο έντονο χρώμα.
Από τον Πίνακα 52 προκύπτει ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος
αριθμών υψηλών διακυμάνσεων και μάλιστα μεγάλος αριθμός από
αυτές είναι πολύ κοντά στη μονάδα, γεγονός που σημαίνει ότι τα
εξεταζόμενα μεγέθη μεταβάλλονται θετικά, δηλαδή η διάταξη των
μεγεθών μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση. Αρνητικές
διακυμάνσεις κοντά στο -1 δεν παρατηρούνται. Μάλιστα, οι
αρνητικές τιμές κυμαίνονται στο διάστημα [-0,5,0], γεγονός που
δείχνει ότι δεν εκφράζουν υψηλές αρνητικές συνμεταβολές.
Συγκεκριμένα, υψηλή συνδιακύμανση (μεγαλύτερη από 0,75)
εμφανίζεται μεταξύ:

Συντελεστής Spearman για τους συνολικούς και έμμεσους
πολλαπλασιαστές απασχόλησης



Των έμμεσων κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης
για τις εξεταζόμενες περιφέρειες μεταξύ τους και με το
σύνολο
της
χώρας
Των
συνολικών
κάθετων
διασυνδέσεων της χώρας με όλες τις περιφέρειες



Των
έμμεσων
οριζόντιων
πολλαπλασιαστών
απασχόλησης για τις εξεταζόμενες περιφέρειες μεταξύ
τους και με το σύνολο της χώρας Των συνολικών κάθετων
διασυνδέσεων της χώρας με όλες τις περιφέρειες



Τα
όλα
εξεταζόμενα
μεγέθη
των
περιφερειών
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου εμφανίζουν
ιδιαίτερα υψηλή συνδιακύμανση μεταξύ τους.

Η υψηλή συνδιακύμανση των οριζόντιων και κάθετων έμμεσων
πολλαπλασιαστών της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη όλων των
περιφερειών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ομοιότητα στη
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διάρθρωση της απασχόλησης στη χώρα και στις εξεταζόμενες
περιφέρειες8.

εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές
(F) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I),
Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση
(O), Εκπαίδευση (P) και Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q) οι οποίοι
είναι κλάδοι κλειδιά και για τις τρεις εξεταζόμενες περιφέρειες.

Οι υψηλές συνδιακυμάνσεις μεταξύ των μεγεθών των περιφερειών
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου επιβεβαιώνει τα
ευρήματα της προηγούμενης ανάλυσης όπου εμφανίζονταν στις
πρώτες θέσεις της κατάταξης σχεδόν οι ίδιοι κλάδοι.

Οπότε, η βελτίωση του πλέγματος των αλληλεξαρτήσεων των
κλάδων
με
υψηλούς
πολλαπλασιαστές
απασχόλησης,
λαμβάνοντας υπόψη και στην περίπτωση αυτή, το μέγεθος της
αγοράς καθώς και την ισχύουσα τεχνολογία παραγωγής, μπορεί να
δημιουργήσει στις εξεταζόμενες περιφέρειες μια εσωτερική δυναμική,
ώστε η απόδοση τους να είναι η βέλτιστη οικονομικά και κοινωνικά,
δηλαδή να βελτιώσει την παραγωγική διάρθρωσή τους και να
τονώσει την απασχόληση.

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται
περιπτώσεις όπου οι οριζόντιοι και οι κάθετοι έμμεσοι
πολλαπλασιαστές μιας χωρικής ενότητας να εμφανίζουν υψηλή
διασύνδεση μεταξύ τους, γεγονός που δείχνει ότι οι κλάδοι με υψηλό
κάθετο έμμεσο πολλαπλασιαστές δεν αναμένεται να εμφανίζουν και
υψηλό οριζόντιο έμμεσο πολλαπλασιαστή.
Οι κλάδοι κλειδιά ως προς την απασχόληση στις περιφέρειες και
στη χώρα
Τέλος, στον πίνακα 53 καταγράφονται οι κλάδοι που εμφανίζονται
στις πρώτες θέσεις της κατάταξης για τους πολλαπλασιαστές
απασχόλησης, καθώς και οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση.
Από τον πίνακα 53 προκύπτει ότι υπάρχει μία ομάδα κλάδων η οποία
έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στη διάρθρωση της απασχόλησης
στις εξεταζόμενες περιφέρειες. Ιδιαίτερα σημαντικοί αναδεικνύονται
οι κλάδοι Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή
επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και

8Πράγματι,

αν εξετάσουμε με τη χρήση του συντελεστή Spearman τη διάρθρωση
της απασχόλησης των εξεταζόμενων περιφερειών θα δούμε ότι είναι υψηλότερος
του 0,9 για τις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαιρέσεις τις περιφέρειες
Πελοποννήσου – Αττικής, Δυτικής Ελλάδος-Αττικής και Ηπείρου-Αττικής, όπου όμως

οι συντελεστές είναι υψηλότεροι από 0,75.
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Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Πολλαπλασιαστών Απασχόλησης
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5.1.6

Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων στις εξεταζόμενες
περιφέρειες

Η εκτίμηση των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων στο
περιφερειακό μοντέλο εισροών-εκροών έγινε με βάση διάρθρωση
της απασχόλησης στην ανάλυση κλάδων κατά NACE Rev. 2
καθώς και την κατανομή σε επαγγέλματα σύμφωνα με την
κατάταξη ISCO-08. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της
μεθοδολογίας εκτίμησης των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων
είναι ένας πίνακας διαστάσεων 33Χ45, ο οποίος εμφανίζει
δυσχέρειες στη δυνατότητα ανάλυσής του. Για το λόγο αυτό, τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μορφή διανύσματος, όπου
αθροίζοντας κατά γραμμές τον εν λόγο πίνακα γίνεται η εκτίμηση
ενός πολλαπλασιαστή ανά επάγγελμα. Οι πολλαπλασιαστές αυτοί
δίνουν μία γενική εικόνα της δυναμικής του επαγγέλματος στην
περιφερειακή οικονομία. Εκτός από τους άμεσους και συνολικούς
πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων, παρουσιάζονται και οι έμμεσοι
πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων, οι οποίοι αποτυπώνουν την
επίδραση στην απασχόληση του συγκεκριμένου επαγγέλματος
εξαιτίας της έντασης των διακλαδικών σχέσεων της οικονομίας.

154

Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων της περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος παρουσιάζονται στο διάγραμμα 46. Σύμφωνα με αυτό, τα
επαγγέλματα με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι τα:
Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή
ιδιωτικών επιχειρήσεων (3), Εκπαιδευτικοί (7), Ειδικευμένοι επί των
πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες (14), Υπάλληλοι
γραφείου (15), Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών
υπηρεσιών (17), Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα (19), Γεωργοί πολυκαλλιεργητές (22), Τεχνίτες
ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων
(27), Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες
μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα (42) και Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί
κ.π.α.ε. (44).

Διάγραμμα 46:

Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων
περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
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Οι
πολλαπλασιαστές
επαγγελμάτων
της
περιφέρειας
Πελοποννήσου παρουσιάζονται στο διάγραμμα 47. Σύμφωνα με
αυτό, τα επαγγέλματα με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές
είναι τα: Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών
δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων (3), Εκπαιδευτικοί (7),
Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας
(12), Υπάλληλοι γραφείου (15), Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα (19), Γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως στην
καλλιέργεια
δένδρων,
αμπέλων,
κλπ
(21),
Γεωργοί
πολυκαλλιεργητές (22), Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης
κτιρίων και άλλων δομικών έργων (27), Οδηγοί μέσων μεταφοράς
και χειριστές κινητού εξοπλισμού (41), Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί
βοηθοί κ.π.α.ε. (42).

Διάγραμμα 47: Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων περιφέρειας
Πελοποννήσου
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Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων της περιφέρειας Αττικής
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 48. Σύμφωνα με αυτό, τα
επαγγέλματα με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι τα:
Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή
ιδιωτικών επιχειρήσεων (3), Εκπαιδευτικοί (7) Τεχνολόγοι και τεχνικοί
βοηθοί των επιστημών της φυσικής (11), Ειδικευμένοι επί των
πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες (14), Υπάλληλοι
γραφείου (15), Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών
υπηρεσιών (17), Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα (19), Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων
και άλλων δομικών έργων (27), Χύτες μετάλλων, συγκολλητές,
ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών,
σιδηρουργοί (28), Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε. (42).

Διάγραμμα 48:

Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων περιφέρειας Αττικής

157

Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων της περιφέρειας Ηπείρου
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 49. Σύμφωνα με αυτό, τα
επαγγέλματα με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι τα:
Εκπαιδευτικοί (7), Υπάλληλοι γραφείου (15), Ειδικευμένοι
κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι κ.π.α.ε. (23) και Ανειδίκευτοι εργάτες
ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών (44).
Από τη διερεύνηση των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων
προκύπτει ότι εμφανίζεται μια ομάδα επαγγελμάτων με σημαντική
παρουσία αλλά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε όλες τις
εξεταζόμενες περιφέρειες.

Διάγραμμα 49:

Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων περιφέρειας Ηπείρου
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5.2

Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής

5.2.1

Μεθοδολογικό Πλαίσιο

Η Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής (Shift-ShareAnalysis) είναι ένα
μοντέλο διερεύνησης των αιτιών μεταβολής των χαρακτηριστικών
μιας περιφέρειας κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου.
Προτάθηκε από τον Dunn (1959) και τους Perloff, Dunn, Lampard
και Muth (1960) και αποτελεί μια περιγραφική τεχνική διαχωρισμού
των περιφερειακών μεταβολών της απασχόλησης σε ομάδες
δεικτών οι οποίες εκφράζουν την ειδίκευση των περιφερειών και τη
χωρική συμπεριφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων που
αναπτύσσουν
σε
μια
συγκεκριμένη
περίοδο
(Παπαδασκαλόπουλος, 2000).

Ανάλογα με τη φύση του εξεταζόμενου προβλήματος η ανάλυση
Σύγκλισης-Συμμετοχής μπορεί να εφαρμοστεί για το σύνολο μιας
χωρικής ενότητας (περιφέρειας ή νομού) αλλά και για να
διερευνήσει την εξέλιξη των κλαδικών χαρακτηριστικών της χωρικής
ενότητας.

Παρόλο που η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει δεχτεί έντονη κριτική,
κυρίως για ελλείψεις στην θεωρητική της τεκμηρίωση (Stilwell, 1970
και Fotopoulos & Spence, 1999), χρησιμοποιείται ευρέως στην
Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση, κυρίως στη διερεύνηση των
μεγεθών που σχετίζονται με την περιφερειακή απασχόληση, αφού
προσφέρει μία εποπτική και πλήρη εικόνα για τις διαχρονικές
μεταβολές που εμφανίζονται, σε επίπεδο περιφερειών και κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας (Sirakaya κ.ά, 2002, ECB, 2004 και
Mayor & Lopez, 2008). Η Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής
χρησιμοποιείται σε μια σειρά από μελέτες σχετικά με:

Η συνιστώσα εθνικής συμμετοχής μιας περιφέρειας δείχνει την
μεταβολή της απασχόλησης στην περιφέρεια που θα λάμβανε
χώρα, εάν αυτή μεταβαλλόταν με τον ίδιο ρυθμό που μεταβάλλεται
η απασχόληση σε εθνικό επίπεδο. Σε κλαδικό, η συνιστώσα εθνικής
συμμετοχής του κλάδου μιας περιφέρειας δείχνει πόσο θα
μεταβαλλόταν η απασχόληση του κλάδου στην περιφέρεια, αν
αυτή μεταβαλλόταν με τον ίδιο ρυθμό που μεταβλήθηκε η
αντίστοιχη συνολική απασχόληση σε επίπεδο χώρας.

Η μεταβολή ενός περιφερειακού μεγέθους (π.χ. της απασχόληση)
είναι δυνατόν να διακριθεί στις εξής συνιστώσες:
τη συνιστώσα της εθνικής συμμετοχής και
τη συνιστώσα της απόκλισης.

Η συνιστώσα απόκλισης αντιπροσωπεύει κάθε είδους αποκλίσεις
μεταξύ της μεταβολής της περιφερειακής απασχόλησης και της
συνιστώσας εθνικής συμμετοχής. Η συνιστώσα αυτή είναι θετική
σε αναπτυγμένες περιφέρειες και αρνητική σε λιγότερο
αναπτυγμένες και φθίνουσες περιφέρειες.

Τον προσδιορισμό των αιτίων των μεταβολών των περιφερειακών
μεγεθών,
Την ταξινόμηση των περιφερειών,

Η συνιστώσα
συνιστώσες:

Τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού προτύπου μιας περιφέρειας
Την ex post αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής
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απόκλισης

αποτελείται

από

δύο

επιμέρους

τη συνιστώσα ομολογικής απόκλισης, η οποία εκτιμάει
το ποσοστό της απόκλισης η οποία οφείλεται στην
κλαδική διάρθρωση. Θετική τιμή της συνιστώσας
ομολογικής απόκλισης αναμένεται σε περιφέρειες για τις
οποίες
στη
διαμόρφωση
της
περιφερειακής
απασχόλησης έχουν υψηλή συμμετοχή κλάδοι οι οποίοι



αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο με υψηλότερο ρυθμό
από το μέσο. Κατ’ αντιστοιχία αρνητική τιμή της
συνιστώσας ομολογικής απόκλισης αναμένεται σε
περιφέρειες με υψηλή συμμετοχή στη διαμόρφωση της
απασχόλησης κλάδων με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης.
τη συνιστώσα διαφορικής απόκλισης, η οποία εκτιμάει
το ποσοστό της περιφερειακής απόκλισης η οποία
οφείλεται στο ρυθμό ανάπτυξης των κλάδων της
περιφέρειας σε σχέση με την εθνική οικονομία. Θετική
τιμή της συνιστώσας διαφορικής απόκλισης αναμένεται
όταν ο ρυθμός ανάπτυξης των κλάδων της περιφέρειας
που διαμορφώνουν την απασχόληση είναι υψηλότερος
από τον αντίστοιχο εθνικό. κλάδων της περιφέρειας
θετικό ρυθμό μεγέθυνσης ορισμένων κλάδων, οπότε οι
περιφέρειες αυτές εμφανίζουν τοπικά πλεονεκτήματα
στην ανάπτυξη ορισμένων κλάδων.

𝛥𝛴𝑟 = ∑( 𝐴𝑖𝑟𝑡 − 𝐴𝑖𝑟0
𝑖

𝐴𝑖𝑛𝑡
)
𝐴𝑖𝑛0

Air η απασχόληση του κλάδου i στη περιφέρεια r
Ain η απασχόληση του κλάδου i στο σύνολο της χώρας
Ar η συνολική απασχόληση της περιφέρειας r
An η συνολική απασχόληση της χώρας,
Και με τους δείκτες 0 και t ορίζονται το αρχικό και το τελικό έτος της
ανάλυσης, αντίστοιχα
Στην περίπτωση που η ανάλυση εφαρμοστεί και σε επίπεδο κλάδων
τότε:
Mir = EΣir + OΣir + ΔΣir

Σύμφωνα με την Ανάλυση Απόκλισης – Συμμετοχής (αναλυτικά βλ.
Παπαδασκαλόπουλος, 2000), αν Mr είναι η μεταβολή της
απασχόλησης της περιφέρειας r μεταξύ των ετών 0 και t, τότε:

𝛦𝛴𝑖𝑟 = 𝐴𝑖𝑟0

𝐴𝑛𝑡
− 𝐴𝑖𝑟0
𝐴𝑛0

𝐴𝑖𝑛𝑡 𝐴𝑛𝑡
𝛰𝛴𝑖𝑟 = 𝐴𝑖𝑟0 (
−
)
𝐴𝑖𝑛0 𝐴𝑛0

𝑀𝑟 = 𝛦𝛴𝑟 + 𝑂𝛴𝑟 + 𝛥𝛴𝑟 ,όπου
ΕΣrη εθνική συνιστώσα της περιφέρειας r
ΟΣrη ομολογική συνιστώσα της περιφέρειας r και

𝛥𝛴𝑖𝑟 = 𝐴𝑖𝑟𝑡 − 𝐴𝑖𝑟0

ΔΣrη διαφορική συνιστώσα της περιφέρειας r

𝐴𝑖𝑛𝑡
𝐴𝑖𝑛0

Mir: η μεταβολή της απασχόλησης του κλάδου i στην περιφέρεια r

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία οι παραπάνω συνιστώσες σε επίπεδο
περιφέρειας προσδιορίζονται από τις σχέσεις:

ΕΣir: η συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής του κλάδου i της
περιφέρειας r

𝐴𝑛𝑡
𝛦𝛴𝑟 = 𝐴𝑟0
− 𝐴𝑟0
𝐴𝑛0

ΟΣir: η συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης του κλάδου i στην
περιφέρεια r

𝐴𝑖𝑛𝑡 𝐴𝑛𝑡
𝛰𝛴𝑟 = ∑( 𝐴𝑖𝑟0 (
−
))
𝐴𝑖𝑛0 𝐴𝑛0

ΔΣir: η συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης του κλάδου i στην
περιφέρεια r

𝑖
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Περιφερειακός
Κριτήρια Boudeville
Τύπος
1

ΟΣ>0, ΔΣ>0

2

ΟΣ<0, ΔΣ>0 και |ΟΣ|<|ΔΣ|

3

ΟΣ>0, ΔΣ<0 και |ΟΣ|>|ΔΣ|

4

ΟΣ<0, ΔΣ>0 και |ΟΣ|>|ΔΣ|

5

ΟΣ>0, ΔΣ<0 και |ΟΣ|<|ΔΣ|

6

ΟΣ<0, ΔΣ<0

5.2.2

Χαρακτηριστικά Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιφέρεια αν ταπτυσσόμεν η ταχύτερα από το
μέσο της χώρας με σύν θεση κλάδων και τοπικούς
παράγον τας που προσφέρουν πλεον εκτήματα.
Περιφέρεια αν ταπτυσσόμεν η ταχύτερα από το
μέσο της χώρας εξαιτίας των θετικών τοπικών
παραγόν των , παρά τη μη ευν οϊκή παραγωγική
διάρθρωση. Χρειάζεται βελτίωση της παραγωγικής
Περιφέρεια αν ταπτυσσόμεν η ταχύτερα από το
μέσο της χώρας εξαιτίας ευν οικής διάρθρωσης
παρά τους αρν ητικούς τοπικούς παράγον τες.
Περιφέρεια αν ταπτυσσόμεν η πιο αργά από το
μέσο της χώρας, εξαιτίας της μη ευν οϊκής
διάρθρωσης της παραγωγής, παρά τους θετικούς
τοπικούς παράγον τες. Χρειάζεται βελτίωση της
παραγωγικής διάρθρωσης.
Περιφέρεια αν ταπτυσσόμεν η πιο αργά από το
μέσο της χώρας, εξαιτίας των μη ευν οϊκών
τοπικών παραγόν των , παρά την ευν οϊκή
παραγωγική διάρθωση. Χρειάζεται βελτίωση των
Περιφέρεια αν ταπτυσσόμεν η πιο αργά από το
μέσο της χώρας, εξαιτίας των μη ευν οϊκών
τοπικών παραγόν των και της μη ευν οϊκής
παραγωγικής διάρθρωσης. Χρειάζεται βελτίωση

Κατάταξη Περιφερειών

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας ΣύγκλισηςΣυμμετοχής χρησιμοποιείται η κατάταξη περιφερειών κατά
Boudeville (1966) και Stilwell (1969). H κατάταξη αυτή είναι ένα
εργαλείο για την εξήγηση των μορφών της περιφερειακής
μεγέθυνσης, τη διάγνωση περιφερειακών προβλημάτων, το
σχεδιασμό περιφερειακής πολιτικής, την αξιολόγηση και επιλογή
της.
Η κατάταξη αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική
ερμηνεία της ομολογικής και διαφορικής συνιστώσας.
Συγκεκριμένα, μία θετική τιμή της ομολογικής συνιστώσας μιας
περιφέρειας εκφράζει τη δυνατότητα της περιφέρειας να
προσελκύει ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους, να δημιουργεί
δηλαδή πόλους ανάπτυξης. Από την άλλη, μία θετική τιμή της
διαφορικής συνιστώσας μιας περιφέρειας συνδέεται με την
ικανότητά της να διευκολύνει κάποιους κλάδους να αναπτυχθούν
ταχύτερα από ότι σε άλλες περιφέρειες. Οι θετικές τιμές της
διαφορικής συνιστώσας συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με υψηλού
επιπέδου περιφερειακές υποδομές, οι οποίες δημιουργούν
συγκριτικά
πλεονεκτήματα
για
την
ανάπτυξη
της
περιφέρειας( μεταφορικές υποδομές που αυξάνουν την
προσπελασιμότητα και μειώνουν το κόστος μεταφορών, εδαφικές
και κλιματικές ιδιαιτερότητες οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη
κάποιων κλάδων κλπ).

πηγή: Boudeville (1966) και Stilwell (1969)

Κατάταξη περιφερειών κατά Boudeville

Η κατάταξη κατά Boudeville και Stiwell (πίνακας 54) ορίζει έξι
τύπους περιφερειών, με βάση το μέγεθος και το πρόσημο της
διαφορικής και ομολογικής απόκλισης και αποτελεί εργαλείο
ερμηνείας των αιτιών που επηρεάζουν την απασχόληση στους
τομείς των περιφερειών .
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5.2.3

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας γίνεται σε δύο διακριτά χωρικά
επίπεδα:
Για όλες τις περιφέρειες της χώρας (σύνολο περιφερειακών
οικονομιών)
Για τις εξεταζόμενες περιφέρεις (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα,
Αττική και Ηπείρου) σε κλαδικό επίπεδο.
Τα δεδομένα για την απασχόληση (σε επίπεδο περιφερειών και
κλάδων) που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τους
περιφερειακούς λογαριασμούς της Eurostat και είναι διαθέσιμα για
την περίοδο 2000-2013. Παρόλο στην εφαρμογή της Ανάλυσης
Σύγκλισης-Συμμετοχής λαμβάνονται χρησιμοποιούνται το αρχικό
και το τελικό έτος της εξεταζόμενης περιόδου, στην παρούσα
μελέτη τη περίοδος χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους έτσι ώστε η
περίοδος πριν και μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης να
εξετάζονται χωριστά. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να
εξετάσουμε εις βάθος την επίδραση του συνολικού οικονομικού
περιβάλλοντος (σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο) στις
εξεταζόμενες χωρικές ενότητες και τους περιφερειακούς κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας και να εντοπίσουμε πιθανούς
θύλακες ανάπτυξης ή κάποιες δραστηριότητες που να εμφανίζουν
ιδιαίτερη αντοχή στις οικονομικές πιέσεις.
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Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής σε επίπεδο περιφερειών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2000-2008)
Συνιστώσα
Εθνικής
Συμμετοχής

Συνιστώσα
Ομολογικής
Απόκλισης

2,88

ΕΣ
30,30

ΟΣ
-19,03

-8,39

6

81,09

90,92

-9,16

-0,67

6

Μεταβολή
Απασχόλησης
Μ
Αν. Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία

Συνιστώσα
Διαφορικής
Απόκλισης
ΔΣ

7,95

12,67

-2,02

-2,70

6

Ήπειρος

11,56

16,17

-2,04

-2,58

6

Θεσσαλία

37,40

35,25

-17,75

19,90

2

Ιόνια Νησιά

11,31

10,76

-2,60

3,15

2

Δυτική Ελλάδα

14,66

33,90

-17,09

-2,15

6

Στερέα Ελλάδα

27,24

25,87

-8,04

9,42

2

Πελοπόννησος

15,36

28,86

-19,28

5,78

4

281,58

201,04

108,70

-28,17

3

Βόρειο Αιγαίο

11,29

8,25

-0,87

3,91

2

Νότιο Αιγαίο

28,26

15,45

3,70

9,11

1

Κρήτη

31,97

34,15

-14,54

12,36

4

Αττική

Η ανάλυση θα γίνει για όλες τις περιφέρειες της χώρας για τις
περιόδους 2000-2008 και 2008-2013.

Περιφερειακός
Τύπος

Στον πίνακα 55 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
για το σύνολο των περιφερειών της χώρας για το σύνολο της
περιόδου 2000-2008.
Η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι θετική για όλες τις
περιφέρειες το εξεταζόμενο διάστημα, γεγονός αναμενόμενο αφού
το μέγεθος αυτό εξαρτάται από την μεταβολή της συνολικής
απασχόλησης της χώρας. Όμως το γεγονός ότι σε πέντε από τις
δεκατρείς περιφέρειες (και συγκεκριμένα στις περιφέρειες
Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Βορείου
Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου) η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι
μικρότερη από τη μεταβολή της απασχόλησης (Μ), δείχνει ότι μόνο
στις συγκεκριμένες περιφέρειες η απασχόληση αυξάνεται με ρυθμό
μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας, κατά το υπό εξέταση
διάστημα.

πηγή: ιδία επεξεργασία

Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής για τις περιφέρειες της
Ελληνικής Οικονομίας (2000-2008)

Η Συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης η οποία εκφράζει την
επίδραση της τομεακής διάρθρωσης στη μεταβολή της
απασχόλησης στην περιφέρεια, είναι θετική μόνο σε δύο
περιφέρειες (Αττική και Νότιο Αιγαίο). Αυτό δείχνει, ότι η κλαδική
διάρθρωση των οικονομιών των περιφερειών, έχει στη μεγάλη
πλειοψηφία των περιπτώσεων (στις 11 από τις 13 περιφέρειες),
αρνητική επίδραση στη μεταβολή της απασχόλησης τους. Πιο
αναλυτικά, το εύρημα αυτό δείχνει ότι i) η κλαδική διάρθρωση της
πλειοψηφίας των περιφερειών αποκλίνει σημαντικά από την
κλαδική διάρθρωση της συνολικής οικονομία και ii) οι ισχυρότεροι
κλάδοι στις περισσότερες περιφέρειες είναι κλάδοι οι οποίοι δεν
έχουν ισχυρό βαθμό ανάπτυξης για το σύνολο της οικονομίας.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εύρημα αυτό πρέπει να μελετηθεί
περαιτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της περιφέρειας
Αττικής, η οποία συγκεντρώνει το 40% περίπου της απασχόλησης
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(το έτος 2008), οπότε καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κλαδική
διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας.
Από την άλλη πλευρά, η Συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης, η
οποία εκφράζει την επίδραση τοπικών παραγόντων στην
ανάπτυξη της περιφέρειας, είναι θετική για 7 από τις 13 περιφέρειες.
Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι κλάδοι
σε εθνικό επίπεδο αναπτύσσονται σε αυτές τις 7 περιφέρειες, ενώ
στις υπόλοιπες περιφέρειες δεν αναπτύσσονται με την ίδια ένταση.
Τα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε
παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής, αλλά χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης. Για τις ανάγκες της μελέτης η περαιτέρω αυτή
διερεύνηση θα εντοπιστεί στις εξεταζόμενες περιφέρειες (Δυτική
Ελλάδα, Πελοπόννησος και Αττική).
Από την κατάταξη των περιφερειακών στους αντίστοιχους
περιφερειακούς τύπους παρατηρούμε ότι κατά το εξεταζόμενο
διάστημα παρατηρούμε ότι μόνο η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
κατατάσσεται στον τύπο 1. Οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων
Νήσων Στερεάς Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου είναι τύπου 2, οπότε
παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής τους χαρακτηρίζονται από μη
ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση. Η περιφέρεια Αττικής είναι τύπου 3,
οπότε χαρακτηρίζεται από μη ευνοϊκούς τοπικούς παράγοντες. Οι
περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης είναι τύπου 4, εμφανίζουν
δηλαδή ευνοϊκούς τοπικούς παράγοντες, αλλά η δυσμενής
κλαδική τους διάρθρωση δημιουργεί χαμηλούς σε σχέση με τη
χώρα ρυθμούς ανάπτυξης. Οι υπόλοιπες περιφέρειες είναι τύπου
6, εμφανίζουν δηλαδή δυσμενή κλαδική διάρθρωση και επιπλέον
έχουν δυσμενή περιφερειακά χαρακτηριστικά.
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Στον πίνακα 56 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
για το σύνολο των περιφερειών της χώρας για το σύνολο της
περιόδου 2008-2013. Η δραματική μείωση της απασχόλησης στη
χώρα κατά την εξεταζόμενη περίοδο η οποία φτάνει στο 18,31% για
το σύνολο της οικονομίας αλλά ξεπερνάει το 50% στον κλάδο
κατασκευών και αγγίζει το 30% στη μεταποίηση διαφοροποιεί
σημαντικά και τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε επίπεδο
περιφερειών ως εξής: Αν η συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι
έχει απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από την απόλυτη μεταβολή της
απασχόλησης τότε η μείωση της απασχόλησης στην περιφέρεια
είναι αναλογικά μικρότερη από ότι στο σύνολο της οικονομίας της
χώρας. Αυτή η διαφορά οδηγεί υποχρεωτικά σε θετικές τιμές του
αθροίσματος της ομολογικής και της διαφορικής συνιστώσας.
Όμως, σε αυτή την περίπτωση, μία θετική τιμή της ομολογικής
συνιστώσας θα δείχνει παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας
ανόμοια με αυτή της χώρας, ενώ θετική τιμή της διαφορικής
συνιστώσας θα δείχνει ότι οι ισχυρότεροι κλάδοι των υπό εξέταση
περιφερειών δεν έχουν πληγεί αναλογικά τόσο πολύ όσο οι κλάδοι
αυτοί στο σύνολο της χώρας .

Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής για τις περιφέρειες της
Ελληνικής Οικονομίας (2008-2013)

Στην περίπτωση αυτή το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η
κλαδική διάρθρωση και τα περιφερειακά χαρακτηριστικά πιθανά
να οδηγούν σε μικρότερου βαθμού αρνητική επίδραση, παρόλα
αυτά με δεδομένο ότι η απασχόληση μειώνεται σε όλες τις
περιφέρειες και για όλους τους κλάδους, δεν θεωρείται ότι η
κατάταξη των περιφερειών που αναλύθηκε παραπάνω είναι το
κατάλληλο εργαλείο για την περαιτέρω διερεύνηση. Οπότε για την
περίοδο 2008-2013 δεν θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας κατάταξης
των περιφερειών.
Η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι αρνητική για όλες τις
περιφέρειες το διάστημα 2008-2013, γεγονός αναμενόμενο αφού
το μέγεθος αυτό εξαρτάται από την μεταβολή της συνολικής
απασχόλησης της χώρας κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Όμως το
γεγονός ότι
σε οκτώ από τις δεκατρείς περιφέρειες (και
συγκεκριμένα στις περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης,
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Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος,
Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου) η Συνιστώσα
Εθνικής Συμμετοχής είναι κατ’ απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερη από τη
μεταβολή της απασχόλησης (Μ), δείχνει ότι μόνο στις
συγκεκριμένες περιφέρειες η απασχόληση μειώνεται με ρυθμό
μικρότερο από το μέσο όρο της χώρας, κατά το υπό εξέταση
διάστημα.
Η Συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης η οποία εκφράζει την
επίδραση της τομεακής διάρθρωσης στη μεταβολή της
απασχόλησης στην περιφέρεια, είναι θετική σε επτά περιφέρειες
(Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής
Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης). Αυτό
δείχνει, ότι στις συγκεκριμένες περιφέρειες οι κλάδοι με την
ισχυρότερη θέση εμφάνισαν επλήγησαν λιγότερο από ότι οι κλάδοι
με ισχυρότερη θέση της εθνικής οικονομίας. Δηλαδή, στην
εξεταζόμενη περίπτωση, εξαιτίας της μείωσης της απασχόλησης
σε ολόκληρη την οικονομία, οι θετικές τιμές της Ομολογικής
Συνιστώσας σημαίνουν κλαδική διάρθρωση ανόμοια με αυτή της
χώρας.
Από την άλλη πλευρά, η Συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης, η
οποία εκφράζει την επίδραση τοπικών χαρακτηριστικών στην
ανάπτυξη της περιφέρειας, είναι θετική για 7 από τις 13 περιφέρειες.
Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι ο συγκεκριμένες περιφέρειες
χαρακτηρίζονται από κλάδους στους οποίους η μείωση της
απασχόλησης είναι μικρότερη από την αντίστοιχη μείωση των
κλάδων στη χώρα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αρκετά σημαντικό,
και οι κλάδοι αυτοί θα πρέπει να διερευνηθούν. Στο πλαίσιο της
έρευνας η διερεύνηση θα γίνει εις βάθος για τις εξεταζόμενες
περιφέρειες.
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Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής
δραστηριότητας

κατά

κλάδο

οικονομικής

Η κλαδική ανάλυση για τις εξεταζόμενες περιφέρειες θα γίνει στην
κλαδική κατάταξη που παρουσιάζεται στον πίνακα 57.

Κατάταξη κλάδων κατά NACERev. 2 (σε 10 κλάδους)
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Στον πίνακα 58 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
σύγκλισης-συμμετοχής για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος, Αττικής και Ηπείρου κατά κλάδο, για το διάστημα 20002008.
Η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι θετική για όλους τους
κλάδους των εξεταζόμενων περιφερειών καθώς εξαρτάται από το
πρόσημο της μεταβολής της απασχόλησης της χώρας. Επιπλέον
όμως για τους κλάδους G-I, L, M-N, O-Q και R-U της περιφέρειας
Πελοποννήσου, τους κλάδους F, G-I, L, M-N, O-Q και R-U της
περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τους κλάδους F, J, L, M-N, O-Q και RUτης περιφέρειας Αττικής και τους κλάδους F, L, R-U της
περιφέρειας Ηπείρου, η μεταβολή της απασχόλησης είναι
μεγαλύτερη από τη συνιστώσα ΕΣ. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι οι
συγκεκριμένοι κλάδοι των περιφερειών αναπτύσσονται ταχύτερα
από το μέσο όρο της οικονομίας. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει
το γεγονός ότι οι κλάδοι οι οποίοι εμφανίζουν αυτή τη δυναμική
ανήκουν κυρίως στον τριτογενή τομέα και κυρίως σε κλάδους που
περιλαμβάνουν δημόσιες υπηρεσίες, ενώ για τις περιφέρειες
Δυτικής Ελλάδος, Αττικής και Ηπείρου ο κλάδος των κατασκευών
είναι επίσης ταχύτατα αναπτυσσόμενος.
Η Συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης εκφράζει στην περίπτωση
της κατά κλάδο ανάλυσης τη δυναμική του εξεταζόμενου κλάδου
σε σχέση με τη δυναμική του συνόλου της ελληνικής οικονομίας.
Οπότε το πρόσημο της συγκεκριμένης συνιστώσας αναμένεται να
είναι ενιαίο κατά την κλαδική ανάλυση. Πράγματι, οι κλάδοι με
θετικό πρόσημο της συνιστώσας ομολογικής απόκλισης είναι οι F,
G-I, J, L, M-N, O-Q και R-U. Με βάση αυτό το εύρημα
προσδιορίζουμε τους κλάδους που εμφανίζουν υψηλότερο ρυθμό
ανάλυσης από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά τη
δεδομένη περίοδο. Στους κλάδους αυτούς περιλαμβάνονται οι
κατασκευές καθώς και κλάδοι του τριτογενή τομέα.
Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής κατά κλάδο (2000-2008)
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Η Συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης κατά την κλαδική ανάλυση
εκφράζει τη δυναμική του εξεταζόμενου κλάδου μιας περιφέρειες σε
σχέση με την αντίστοιχη συμπεριφορά του κλάδου για το σύνολο
της χώρας Στην περίπτωση αυτή τα ευρήματα διαφοροποιούνται.
Στην περιφέρεια Πελοποννήσου θετικό πρόσημο έχουν οι κλάδοι A,
B-E, G-I και L, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος οι κλάδοι Β-Ε, G-I,
M-N, O-Q, στην περιφέρεια Αττικής οι κλάδοι Β-Ε, F, J, K, R-U, ενώ
στην περιφέρεια Ηπείρου οι κλάδοι A, B-E, K, L, R-U. Είναι
ενδιαφέρον το εύρημα ότι στην περίπτωση αυτή στους κλάδους με
την υψηλότερη επίδοση, πέρα από κλάδους του τριτογενή τομέα,
περιλαμβάνονται και οι κλάδοι της μεταποίησης αλλά και του
πρωτογενή τομέα (για την Πελοπόννησο και την Ήπειρο). Αυτό
σημαίνει ότι τα τοπικά περιφερειακά χαρακτηριστικά (τοπικοί
παράγοντες) κατά την εξεταζόμενη περίοδο ευνόησαν την
ανάπτυξη των συγκεκριμένων κλάδων.

δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο διάστημα είναι οι G-I και L, οι
οποίοι είναι τύπου 1 και οι Μ-Ν, Ο-Qκαι R-Uπου είναι τύπου 3.
Οπότε, παρά την αρνητική της κλαδική διάρθρωση, η περιφέρεια
Πελοποννήσου εμφανίζει θετικούς τοπικούς παράγοντες σε
ιδιαίτερα σχετικούς με κλάδους του τριτογενή τομέα, κατά το
εξεταζόμενο διάστημα.
Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι περιφερειακού τύπου 6
(δηλαδή ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ<0 και ΔΣ<0). Η αρνητική τιμή της
ομολογικής συνιστώσας της περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό
οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α (πρωτογενής
τομέας) στην περιφέρεια και στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει
ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από τον εθνικό. Ομοίως, το
αρνητικό πρόσημο της διαφορικής συνιστώσας οφείλεται στην
υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α στην απασχόληση της
περιφέρειας και στο γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι
μικρότερος από αυτόν της οικονομίας. Παρά τη σημασία του
κλάδου Α (ο οποίος είναι τύπου 6 για την περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος), οι περισσότερο δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο
διάστημα είναι οι G-I, M-Nκαι Ο-Q, οι οποίοι είναι τύπου 1 και οι F,
Lκαι R-Uπου είναι τύπου 3. Όμως, η χαμηλή συμμετοχή των εν λόγω
κλάδων στο περιφερειακό προϊόν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εμφανίζει εμφανίζει δυσμενή κλαδική
διάρθρωση και αρνητικούς τοπικούς παράγοντες κατά το
εξεταζόμενο διάστημα.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κατά την περίοδο
2000-2008 η περιφέρεια Πελοποννήσου ανήκει στον περιφερειακό
τύπο 4, οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου στον
περιφερειακό τύπο 6 και η περιφέρεια Αττικής στον περιφερειακό
τύπο 3. Η κλαδική ανάλυση, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 57
διευκολύνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών και
προσφέρει επιπλέον την αντίστοιχη κατάταξη κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας.
Η περιφέρεια Πελοποννήσου που είναι περιφερειακού τύπου 4
(δηλαδή για ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ<0, ΔΣ>0 και |ΟΣ|>|ΔΣ|). Η
ομολογική συνιστώσα της περιφέρειας επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α (πρωτογενής τομέας)
στην περιφέρεια και στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει ρυθμό
ανάπτυξης χαμηλότερο από τον εθνικό. Ομοίως, το θετικό
πρόσημο της ομολογικής συνιστώσας οφείλεται στην υψηλή
συμμετοχή του κλάδου Α στην απασχόληση της περιφέρειας και
στο γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι υψηλότερος από
αυτόν της οικονομίας. Παρά τη σημασία του κλάδου Α (ο οποίος
είναι τύπου 4 για την περιφέρεια Πελοποννήσου), οι περισσότερο

Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι περιφερειακού τύπου 6
(δηλαδή ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ<0 και ΔΣ<0). Η αρνητική τιμή της
ομολογικής συνιστώσας της περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό
οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α (πρωτογενής
τομέας) στην περιφέρεια και στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει
ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από τον εθνικό. Ομοίως, το
αρνητικό πρόσημο της διαφορικής συνιστώσας οφείλεται στην
υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α στην απασχόληση της
περιφέρειας και στο γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι
μικρότερος από αυτόν της οικονομίας. Παρά τη σημασία του
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κλάδου Α (ο οποίος είναι τύπου 6 για την περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος), οι περισσότερο δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο
διάστημα είναι οι G-I, M-Nκαι Ο-Q, οι οποίοι είναι τύπου 1 και οι F,
Lκαι R-Uπου είναι τύπου 3. Όμως, η χαμηλή συμμετοχή των εν λόγω
κλάδων στο περιφερειακό προϊόν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εμφανίζει δυσμενή κλαδική
διάρθρωση και αρνητικούς τοπικούς παράγοντες κατά το
εξεταζόμενο διάστημα.

διάστημα είναι οι L, M-N και R-U που είναι τύπου 1 καθώς και ο F
που είναι τύπου 2. Όμως, η χαμηλή συμμετοχή των εν λόγω
κλάδων στο περιφερειακό προϊόν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει δυσμενή κλαδική διάρθρωση και
αρνητικούς τοπικούς παράγοντες κατά το εξεταζόμενο διάστημα.
Επιχειρώντας μια συνολική ερμηνεία των αποτελεσμάτων για την
περίοδο 2000-2008, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η
μεταβολή της απασχόλησης επηρεάσθηκε κυρίως από την
συνολική δυναμική της οικονομίας και, σε μικρότερο βαθμό, από
την ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση των περιφερειών. Πρέπει όμως να
σημειωθεί ότι τα περιφερειακά χαρακτηριστικά (τοπικές συνθήκες)
φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στη συνολική μεταβολή της
απασχόλησης. Το εύρημα αυτό τονίζει τη σημασία της
περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης ως ένα βασικό στοιχείο για
την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Η περιφέρεια Αττικής που είναι περιφερειακού τύπου 3 (δηλαδή
ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ>0, ΔΣ<0 και |ΟΣ|>|ΔΣ|). Η θετική τιμή της
ομολογικής συνιστώσας της περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό
οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή των κλάδων Μ-N, O-Qκαι R-U
(Κλάδοι των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν το δημόσιο τομέα)
αλλά και στον κλάδο κατασκευών (F). Tο αρνητικό πρόσημο της
διαφορικής συνιστώσας οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή των
κλάδων G-Iκαι Ο-Qστο γεγονός ότι παρά το υψηλό μερίδιό τους
στο σχηματισμό της απασχόλησης στην περιφέρεια Αττικής, ο
ρυθμός ανάπτυξής του είναι μικρότερος από αυτόν των
αντίστοιχων κλάδων στην οικονομία οικονομίας. Παρά τη σημασία
του κλάδου Α (ο οποίος είναι τύπου 6 για την περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος), οι περισσότερο δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο
διάστημα είναι οι F, Jκαι R-U, οι οποίοι είναι τύπου 1 και οι L, M-Nκαι
O-Qπου είναι τύπου 3.
Το διάστημα 2000-2008 η περιφέρεια Ηπείρου είναι περιφερειακού
τύπου 6 (δηλαδή ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ<0 και ΔΣ<0). Η αρνητική
τιμή της ομολογικής συνιστώσας της περιφέρειας σε μεγάλο
βαθμό οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α
(πρωτογενής τομέας) στην περιφέρεια και στο γεγονός ότι ο
κλάδος αυτός έχει ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από τον εθνικό.
Ομοίως, το αρνητικό πρόσημο της διαφορικής συνιστώσας
οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α στην απασχόληση
της περιφέρειας και στο γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι
μικρότερος από αυτόν της οικονομίας. Παρά τη σημασία του
κλάδου Α, οι περισσότερο δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο
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Στον πίνακα 59 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης
σύγκλισης-συμμετοχής για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος, Αττικής και Ηπείρου κατά κλάδο, για το διάστημα 20082013. Και στην περίπτωση της κλαδικής ανάλυσης, εξαιτίας της
ραγδαίας μείωσης της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας
αλλά και κατά κλάδο για το εξεταζόμενο διάστημα, η ερμηνεία των
αποτελεσμάτων ακολουθεί διαφορετική λογική και δεν
ακολουθείται η κατάταξη των περιφερειών που χρησιμοποιήθηκε
στα προηγούμενα.
Η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι αρνητική για όλες τις
περιφέρειες το διάστημα 2008-2013, γεγονός αναμενόμενο εξαιτίας
της μείωσης της απασχόλησης στη χώρα. Επιπλέον όμως στους
κλάδους: A, G-I, J, K, M-N, O-Q της περιφέρειας Πελοποννήσου,
Α, J και Κ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Α, J, K, M-N, O-Q και
R-U της περιφέρειας Αττικής και Β-Ε, F, K και M-N της περιφέρειας
Ηπε΄ρου η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι κατ’ απόλυτο
μέγεθος μεγαλύτερη από τη μεταβολή της απασχόλησης (Μ),
δείχνει ότι συγκεκριμένους κλάδους η απασχόληση μειώνεται με
ρυθμό μικρότερο από το μέσο όρο της χώρας, κατά το υπό
εξέταση διάστημα. Παρατηρούμε ότι οι κλάδοι αυτοί ανήκουν στον
τριτογενή τομέα, συμπεριλαμβάνουν κλάδους του δημοσίου, αλλά
επίσης, στους κλάδους αυτούς περιλαμβάνεται και ο πρωτογενής
τομέας (κλάδος Α)
Η Συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης η οποία εκφράζει την
επίδραση της τομεακής διάρθρωσης στη μεταβολή της
απασχόλησης στην περιφέρεια, εμφανίζει ενιαία συμπεριφορά ως
προς το πρόσημό της ανά κλάδο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, αρνητικές τιμές της Ομολογικής
συνιστώσας εμφανίζονται στους κλάδους B-E, F και L, δηλαδή
στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών και της
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Προκύπτει δηλαδή για τους
κλάδους στους οποίους η μείωση της απασχόλησης είναι
εντονότερη από ότι στο σύνολο της οικονομίας
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Η Συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης κατά την κλαδική ανάλυση
εκφράζει τη δυναμική του εξεταζόμενου κλάδου μιας περιφέρειες σε
σχέση με την αντίστοιχη συμπεριφορά του κλάδου για το σύνολο
της χώρας Στην περίπτωση αυτή τα ευρήματα διαφοροποιούνται.
Στην περιφέρεια Πελοποννήσου αρνητικό πρόσημο έχουν οι
κλάδοι A, και J, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αρνητικό
πρόσημο εμφανίζουν οι κλάδοι F, G-I, M-N, O-Q, στην περιφέρεια
Αττικής όλοι οι κλάδοι εκτός από τους J και O-Q εμφανίζουν
αρνητικό πρόσημο, ενώ στην περιφέρεια Ηπείρου αρνητικό
πρόσημο έχουν οι κλάδοι A, J, K και R-U. Στην περίπτωση αυτή, το
θετικό πρόσημο δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι συρρικνώθηκαν
σε μικρότερο βαθμό από το μέσο όρο του κλάδου στην εθνική
οικονομία. Οπότε, οι περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ηπείρου εμφανίζουν έναν σημαντικό αριθμό κλάδων που
επηρεαζόμενοι από τις τοπικές συνθήκες διατήρησαν την
απασχόλησή τους σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο όρο.

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η ομολογική συνιστώσα είναι
θετική, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη θετική
συμβολή των κλάδων Α και Ο-Q. Οπότε, και στην περίπτωση αυτή,
η παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας, συνέβαλε έτσι ώστε η
ποσοστιαία μείωση της απασχόλησης να είναι μικρότερη από
αυτή του συνόλου της εθνικής οικονομίας. Το αρνητικό πρόσημο
της διαφορικής συνιστώσας, οφείλεται κυρίως στην αρνητική
συνεισφορά των κλάδων F, G-I, M-Nκαι Ο-Q. Οι κλάδοι αυτοί
χαρακτηρίζονται από ποσοστιαία μείωση της απασχόλησης
μεγαλύτερη από την εθνική και εξαιτίας του μεγάλου τους μεγέθους
χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα για την περιφέρεια. Οπότε, η
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος χαρακτηρίζεται από αρνητικά τοπικά
χαρακτηριστικά, κατά την περίοδο 2008-2013.
Στην περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια που εξαιτίας του μεγέθους της
επηρεάζει τα αποτελέσματα της χώρας τόσο η ομολογική, όσο και
η διαφορική συνιστώσα είναι αρνητικές. Η αρνητική ομολογική
συνιστώσα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους B-Eκαι F,
τους κλάδους δηλαδή που χαρακτηρίζονται από ποσοστιαία
μείωση της απασχόλησης υψηλότερη από το μέσο όρο της
οικονομίας και είναι κλάδοι που συνεισφέρουν σημαντικά στην
απασχόληση της περιφέρειας Αττικής. Η τιμή της διαφορικής
συνιστώσας επηρεάζεται αρνητικά από τους κλάδους B-E, F, G-I
και R-U, οι οποίοι έχουν ποσοστιαία μείωση της απασχόλησής τους
στην περιφέρεια μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στην οικονομία.

Πιο ειδικά, στην περιφέρεια Πελοποννήσου η ομολογική
συνιστώσα είναι θετική για το εξεταζόμενο διάστημα γεγονός που
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α
στη διαμόρφωση της απασχόλησης της περιφέρειας. Οπότε,
παρά την οικονομική κρίση, η παραγωγική διάρθρωση της
περιφέρειας οδήγησε σε μείωση της απασχόλησης μικρότερη ως
ποσοστό από το σύνολο της οικονομίας. Το θετικό πρόσημο της
διαφορικής συνιστώσας οφείλεται στην επίδραση των κλάδων F,
G-I, O-Qκαι R-U. Αντιθέτως, εδώ ο κλάδος Α επιδρά αρνητικά και
μάλιστα η επίδρασή του είναι ισχυρή. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η
ποσοστιαία μείωση της απασχόλησης στον κλάδο Α της
περιφέρειας ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη ποσοστιαία
μείωση του κλάδου στη χώρα. Οπότε, εδώ, παρόλη τη θετική
συνεισφορά του κλάδου Α στην ομολογική συνιστώσα, η αρνητική
του συμπεριφορά στη διαφορική δείχνει ότι τα τοπικά
χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού επιβάρυναν, στο περιβάλλον
της οικονομικής κρίσης, την εικόνα της περιφέρειας.

Στην περιφέρεια Ηπείρου η ομολογική συνιστώσα είναι οριακά
αρνητική για το εξεταζόμενο διάστημα εξαιτίας του μεγάλου
βαθμού συμμετοχής του κλάδου Α στην περιφερειακή
απασχόληση. Η παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας
οδήγησε σε οριακή μείωση της απασχόλησης, σχεδόν ίσο με αυτό
της εθνικής οικονομίας. Το θετικό πρόσημο της διαφορικής
συνιστώσας οφείλεται στην επίδραση των κλάδων J-I και M-N, κατά
κύριο λόγο. Και στην περίπτωση της Ηπείρου ο κλάδος Α επιδρά
αρνητικά, οπότε, και στην περίπτωση αυτή, η αρνητική του
συμπεριφορά στη διαφορική δείχνει ότι τα τοπικά χαρακτηριστικά
172

του κλάδου αυτού επιβάρυναν, στο περιβάλλον της οικονομικής
κρίσης, την εικόνα της περιφέρειας, παρόλη τη θετική συνεισφορά
του κλάδου Α στην ομολογική συνιστώσα.

χαρακτηριστικά συνδέονται με τη μείωση της απασχόλησης στην
πλειοψηφία των κλάδων.

Συμπεράσματα
Επιχειρώντας μια συνολική ερμηνεία
μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής:

των

αποτελεσμάτων

Για την περίοδο 2000-2008,, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι
η μεταβολή της απασχόλησης επηρεάσθηκε κυρίως από την
συνολική δυναμική της οικονομίας και, σε μικρότερο βαθμό, από
την ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση των περιφερειών. Πρέπει όμως να
σημειωθεί ότι τα περιφερειακά χαρακτηριστικά (τοπικές συνθήκες)
φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στη συνολική μεταβολή της
απασχόλησης. Το εύρημα αυτό τονίζει τη σημασία της
περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης ως ένα βασικό στοιχείο για
την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
Για την περίοδο 2008-2013 η μεταβολή της απασχόλησης Για την
περίοδο 2008-2013 η μεταβολή της απασχόλησης επηρεάστηκε σε
πολύ υψηλό βαθμό από το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον και τη
δραματική αύξηση της ανεργίας στο σύνολο της οικονομίας.
Μάλιστα, τα ευρήματα δείχνουν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ
των περιφερειών που εξετάζονται. Η παραγωγική διάρθρωση των
περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου
φαίνεται ότι «προστατεύει» κάποιους κλάδους, εξαιτίας της
διαφοροποίησής του από το σύνολο της χώρας. Αντιθέτως, για
την περιφέρεια Αττικής, της οποίας η παραγωγική διάρθρωση είναι
πιο κοντά σε αυτή του συνόλου της οικονομίας εμφανίζει
σημαντική μείωση σε όλους τους κλάδους. Επιπλέον, κατά το
διάστημα αυτό, τα τοπικά χαρακτηριστικά των μικρότερων
περιφερειών φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις καταφέρνουν να
διατηρήσουν να στηρίξουν ως ένα βαθμό την απασχόληση
κάποιων κλάδων, αντιθέτως στην περιφέρεια Αττικής τα τοπικά
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Στην προηγηθείσα ανάλυση καταδείχθηκε ότι η χώρα βρίσκεται
στην παρούσα φάση σε μια θετική αναπτυξιακή προοπτική, καθώς
ολοκληρώνονται σημαντικοί οδικοί άξονες με σύγχρονη
κατασκευή και ορθολογικά συστήματα διαχείρισης της
κυκλοφορίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι η σημαντική επέκταση των
οδικών δικτύων της χώρας σε χιλιόμετρα συνοδεύεται από
σοβαρές ποιοτικές μεταβολές σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι,
αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο και αποκτά την δυνατότητα να
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες, και κυρίως
ασφάλεια στις μετακινήσεις και μείωση των ατυχημάτων. Οι
εξελίξεις αυτές συνάδουν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της προτεραιότητας που έχει θέσει τα τελευταία χρόνια για τα
Ευρωπαϊκά οδικά δίκτυα.
Η καθυστέρηση ολοκλήρωσής των μεγάλων οδικών έργων στη
χώρα έχει επιδράσει αρνητικά τόσο στην εξυπηρέτηση των
χρηστών, όσο και γενικότερα στην αναπτυξιακή διαδικασία της
χώρας. Στην παρούσα μελέτη καταδείχθηκε με διάφορες
προσεγγίσεις και μεθόδους η μεγάλη σημασία των νέων οδικών
δικτύων, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Για το
λόγο αυτό, θα πρέπει η Πολιτεία στο εξής, να συνεχίσει να κινείται
προς αυτή την κατεύθυνση του ευρύτερου εκσυγχρονισμού και
της επέκτασης του οδικού δικτύου της χώρας με στόχο αυτό να
πληροί τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα υποδομών και
διαχείρισης.
Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε
σημαντική μείωση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αρνητική
πίεση στην ρευστότητα των νοικοκυριών εξαιτίας της αντίστοιχης
μείωσης που επήλθε στο εισόδημά τους. Επίσης αυτή την περίοδο
σημειώνονται μεγάλα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, με
αποτέλεσμα τη ριζική αναδιάρθρωση της καταναλωτικής
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συμπεριφοράς της μέσης οικογένειας προς αγαθά βασικών
αναγκών. Έτσι, οι μετακινήσεις τους περιορίστηκαν. Μέσα από τη
μελέτη φανερώνεται πως το εισόδημα και οι τιμές των καυσίμων
αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που
επιδρούν στη κινητικότητα. Στα έτη 2014-2016 η ανακοπή του
πτωτικού ρυθμού του ΑΕΠ και η εμφάνιση κάποιων ενδείξεων προς
την ανάκαμψη –η οποία όμως τελικά δεν συντελέστηκε- έδωσε μια
μικρή
ώθηση
στους
κυκλοφοριακούς
φόρτους
των
αυτοκινητόδρομων, σε ποσοστά της τάξης του 2%-3 %. Ως
αποτέλεσμα αυτού προκύπτει η διαπίστωση ότι οποιαδήποτε
αναμενόμενη βελτίωση στους κυκλοφοριακούς φόρτους μπορεί
να προέλθει μόνο από την ανάπτυξη της οικονομίας.

προσαρμογής
των
αναπτυξιακών
προγραμμάτων
της
περιφέρειας σε αυτές τις νέες συνθήκες και το ίδιο ισχύει και για
τους κλάδους της τοπικής οικονομίας και τις επιχειρήσεις.
Επομένως, προκύπτει ότι αποτελεί αντικείμενο μεγίστης σημασίας
η συστηματική παρακολούθηση, η συλλογή και η αξιοποίηση
δεδομένων για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τους
αυτοκινητόδρομους της χώρας.
Η αναγκαιότητα αυτή για την ορθολογική και συστηματική
παρακολούθηση αυτών των στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται με ενιαίο και πιστοποιημένο τρόπο για
όλους τους αυτοκινητόδρομους και από ένα ενιαίο κέντρο, το
οποίο θα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία (know how) αλλά
και όλα τα απαραίτητα εργαλεία, έτσι ώστε οι αναλύσεις και οι
προτάσεις οι οποίες θα προκύπτουν να είναι ακριβείς και προς την
σωστή κατεύθυνση.

Επομένως, στη μελέτη διαπιστώνεται μια ισχυρή αλληλεξάρτηση
των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν την αναπτυξιακή
διαδικασία της χώρας (ΑΕΠ, ανεργία, τιμές καταναλωτικών
αγαθών, επιχειρηματικό κλίμα κλπ) και της κινητικότητας στο
οδικό δίκτυο της χώρας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι στα
τελευταία δυο έως τρία χρόνια της οικονομικής κρίσης η
χρηματοδότηση των συγκοινωνιακών έργων της χώρας με
ευρωπαϊκά κεφάλαια συνέβαλε στον περιορισμό και την ανάσχεση
της ύφεσης, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντική ανάσα στην
αγορά εργασίας με την απασχόληση στην κατασκευή των
αυτοκινητόδρομων
και
των
σιδηρόδρομων
χιλιάδες
εργαζόμενους, κύρια στην περιφέρεια.

Είναι αυτονόητο ότι τα δύο υπάρχοντα παρατηρητήρια οδικών
αξόνων (ΠΟΑΔΕΠ και Παρατηρητήριο της Εγνατίας οδού)
μπορούν να αποτελέσουν μια κατάλληλη βάση για την εφαρμογή
των παραπάνω προτάσεων, καθώς ακολουθούν τα διεθνή
πρότυπα διαχείρισης δεδομένων τέτοιας φύσης, όπως η κατάρτιση
και η ενημέρωση συγκοινωνιακών, κοινωνικών και οικονομικών
δεικτών, η εκπόνηση μελετών και η χρήση γεωπληροφοριακών
συστημάτων (GIS).
Επίσης, προς την ίδια κατεύθυνση βελτίωσης των υπηρεσιών
οδικών μεταφορών, προτείνεται η κατά το δυνατόν ομογενοποίηση
της τηλεματικής και των ευφυών συστημάτων που εφαρμόζονται
από τις εταιρίες διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων, με σκοπό την
ορθότερη καταγραφή των δεδομένων που προκύπτουν, αλλά και
την αύξηση της συγκρισιμότητας των δεδομένων που προκύπτουν
από διαφορετικούς αυτοκινητόδρομους. Με τον τρόπο αυτό θα
καταστεί δυνατή η ορθότερη και πολύπλευρη εξαγωγή
συμπερασμάτων και πολιτικών. Επίσης, πολύ σημαντικό
αποτέλεσμα της ομογενοποίησης αυτής είναι ότι θα υπάρξει

Γενικότερα, αυτή η πολλαπλή αλληλεξάρτηση, οικονομίας και
συγκοινωνιακών έργων, μπορεί να έχει ευρύτερες διαστάσεις για
την ελληνική περιφέρεια, όπου η χαμηλή στάθμη ή η ανυπαρξία
υποδομών αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την ανάπτυξη και
τη σύγκλιση με το κέντρο. Η συστηματική και συνδυασμένη μελέτη
των στοιχείων αυτών μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα
τόσο για την Πολιτεία (σχεδιασμός συγκοινωνιακής πολιτικής και
κατασκευής έργων υποδομής), αλλά και στις ίδιες της εταιρίες
διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων. Επιπρόσθετα, τα έργα
συγκοινωνιακής
υποδομής
προσφέρουν
δυνατότητες
176

ομοιογένεια και στα μηνύματα τα οποία δέχονται οι χρήστες στους
αυτοκινητόδρομους (σήμανση, ευφυή συστήματα κλπ.)
βελτιώνοντας έτσι την κατανόηση και την χρήση τους και ως εκ
τούτου την οδική ασφάλεια και την άνεση των χρηστών.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω προτεινόμενες
βελτιώσεις, εκτός από την βελτίωση των οδικών δικτύων,
εντάσσονται και σε μια ακόμη χρήσιμη παράμετρο που έχει
προκύψει τα τελευταία χρόνια. Με δεδομένο ότι η χώρα βρίσκεται
στη δίνη μιας έντονης οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζει από
γενικότερη άποψη προβλήματα ρευστότητας, η αναγκαιότητα
παρακολούθησης από το κράτος της πορείας των έργων
υποδομής που χρηματοδοτεί και τις επιδράσεις τους στην
ελληνική οικονομία κατά τη λειτουργία τους γίνεται πιο επιτακτική,
μια αναγκαιότητα που στο παρελθόν δεν είχε επαρκώς
αναγνωριστεί. Επιβάλλεται δηλαδή, υπό τις παρούσες συνθήκες,
μια μεγαλύτερη προσοχή και μια πολύ πιο συγκεκριμένη
προσέγγιση από ότι στο παρελθόν, στην αντικειμενική εκτίμηση
των επιδράσεων αυτών και συνακόλουθα της αποδοτικότητας των
επενδύσεων στις συγκοινωνιακές υποδομές Με τον τρόπο αυτό,
θα είναι δυνατή η λήψη ορθότερων επενδυτικών επιλογών με
γνώμονα την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση
των
χρημάτων
των
φορολογουμένων.
Μια
τέτοια
ορθολογικοποίηση στον τομέα των μεγάλων συγκοινωνιακών
έργων απαιτεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, και μια καλύτερη
οργάνωση και συνεργασία, στο σύνολο της χώρας, των
συστημάτων και των φορέων παρακολούθησης και αξιολόγησης
όλων των παραπάνω δεδομένων.
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