
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΎ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

1. Δήλωση Πρωθυπουργού: «Η Θράκη και η Μακεδονία, ιδιαίτερα 

η Κεντρική στο τέλος αυτής της τετραετίας θα έχουν φθάσει 

στην ανώτατη κλίμακα των αναπτυγμένων περιφερειών της 

Ελλάδας».

Εξετάζοντας την εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ σε τρέχουσες 

τιμές από το 1995 μέχρι το 2001 σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία της ΕΣΥΕ και με βάση 100 την Ελλάδα διαπιστώνεται 

ότι:

• Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Β.Ελλάδας συνολικά αυξάνεται 

από το 93% στο 95% της Ελλάδας.

• Διαπιστώνουμε δηλαδή πραγματική σύγκλιση κατά την 

περίοδο αυτή της Β.Ελλάδας.

• Δύο από τις τρεις περιφέρειες της Β. Ελλάδας εμφανίζουν 

αύξηση σε σχέση με το μέσο εθνικό προϊόν, η Δυτική 

Μακεδονία που από 100 πηγαίνει στο 104 και η Κεντρική 

Μακεδονία από 97 στο 100. Η τρίτη Αν.Μακ.Θράκη 

παρουσιάζει σχετική μείωση από 82 στο 79.

• Διαπιστώνουμε ότι η Κεντρική Μακεδονία έχει φθάσει το 

μέσο εθνικό επίπεδο ανάπτυξης της χώρας ενώ συνεχίζει να 

υπάρχει σχετική υστέρηση της Αν.Μακ.Θράκης.

Κατά συνέπεια, η δήλωση του Πρωθυπουργού σε γενικές 

γραμμές επιβεβαιώνεται.

2. Στην ανακοίκωση της Ν.Δημοκρατίας αναφέρεται ότι: «Έξι (6) 

περιφέρειες στις δέκα (10) φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ
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των 15 είναι ελληνικές και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η 

Ανατ.Μακεδονία και Θράκη».

Βάσει των στοιχείων της ΕΕ που δημοσιεύονται στην πρόσφατη 

Β'Έκθεση Προόδου για τη Συνοχή τον Ιανουάριο 2003 και 

αναφέρονται στο κατά κεφαλή ΑΕγχΠ (σε ΠΑΔ) στις 

φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ25 για το έτος 2000 και 

κάνοντας αναγωγή στην ΕΕ των 15 προκύπτει ότι:

• Στις 10 φτωχότερες περιφέρειες στην Ευρώπη των 15 

συμπεριλαμβάνονται 3 ελληνικές περιφέρειες και όχι 6 

περιφέρειες, από τις οποίες μία (1) μόνο ανήκει στη Β.Ελλάδα 

η Αν. Μακ. Θράκη.

• Στις 10 φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ15 η Αν. Μακ. Θράκη 

κατέχει την ένατη θέση ξεκινώντας από τη φτωχότερη.

3. Ενημερωτικά σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία της 

EUROSTAT στηρίζονται στην πληθυσμιακή απογραφή του 

1991.

Η απογραφή του 2001 ως γνωστόν δείχνει μια σημαντική 

αύξηση του μόνιμου πληθυσμού της χώρας η οποία οφείλεται 

στο μεγάλο κύμα μεταναστών που εισέρρευσε κατά την 

προηγούμενη δεκαετία. Η ενσωμάτωση αυτή του ξένου 

πληθυσμού αποτελεί για τη χώρα μας ένα πολύ σημαντικό 

επίτευγμα που πραγματοποιήθηκε χωρίς κοινωνικούς 

κραδασμούς. Βέβαια αυτό έχει σαν συνέπεια η αύξηση αυτή 

του πληθυσμού να μειώνει το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της 

χώρας παρά την πολύ σημαντική αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσιους 

ρυθμούς τα τελευταία χρόνια που ήταν υψηλότεροι του μέσου 

ευρωπαϊκού.
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Να παρατηρήσουμε ότι στην ΕΕ μόνο άλλη μία χώρα είχε να 

ενσωματώσει σημαντικό ποσοστό νέου πληθυσμού, η 

Γερμανία, όπου όμως εκεί πρόκειται για ομοεθνείς, σε αντίθεση 

με την Ελλάδα που η προέλευση των μεταναστών αναφέρεται 

σε πάνω από 85 εθνικότητες.
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