
Σχέδιο για Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα : 
«Πρώτη ενδιάμεση έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. 

Συμπεράσματα και νέα βήματα». (30/1/2002)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ανακοίνωση με θέμα «Πρώτη 
ενδιάμεση έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Συμπεράσματα και νέα 
βήματα». Στην έκθεση αυτή παρέχεται μια επικαιροποιημένη ανάλυση της κοινωνικής 
και οικονομικής συνοχής, υπό το φως της διεύρυνσης με τις 10 νέες χώρες, ενώ τίθεται 
επίσης το περίγραμμα της συζήτησης που θα ακολουθήσει σχετικά με το μέλλον των 
πολιτικών συνοχής μετά το 2006.

Γενικές επισηιιάνσεις
Στην ανάλυση επισημαίνεται η σημαντική πτώση στο μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ αν 
υπολογισθεί για την Ευρώπη των 25, η βελτίωση των επιδόσεων στην ΕΕ-15 σε ότι 
αφορά στην απασχόληση και την ανεργία, η διατήρηση των ανισοτήτων σε όρους 
εισοδήματος και απασχόλησης στις υποψήφιες χώρες, παρά τις αναμενόμενες 
ενθαρρυντικές επιδόσεις για το ρυθμό ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 
Επισημαίνεται πάντως ότι, στην έκθεση δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις από το 
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αλλά ούτε από την εφαρμογή του ΕΥΡΩ. Επιπλέον, 
σε σχέση με το μέλλον των πολιτικών συνοχής εντοπίζονται μια σειρά από σημαντικές 
προκλήσεις όπως το μέγεθος των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και η 
οικονομική ανάπτυξη μετά τη διεύρυνση, η πόλωση στην αγορά εργασίας και κοινωνία, 
η αύξηση των αναγκών σε δεξιότητες, η επίμονη ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, η 
ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων ως 
απάντηση στις δημογραφικές εξελίξεις και η αυξανόμενη πίεση λόγω μετανάστευσης και 
κινητικότητας.

Προτεραιότητες
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ότι αφορά στις προτεραιότητες για την 
ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής μετά το 2006 :
• θα πρέπει να συνεχισθεί η στόχευση στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές,
• οι σημερινές περιοχές του Στόχου 1 στην ΕΕ-15, δεν θα πρέπει να στερηθούν της 

στήριξης, ειδικά στην περίπτωση που αυτό οφείλεται σε στατιστικούς λόγους 
εξαιτίας της διεύρυνσης,

• σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα και οι ευκαιρίες 
οι οποίες προκύπτουν στις αστικές περιοχές, σε περιοχές υπό οικονομική 
αναδιάρθρωση, σε περιοχές με γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα ή σε 
διασυνοριακές περιοχές.

Οικονορικές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών συνογιίς -  Ελλάδα :
• Μεταξύ 1998 και 2002 ο μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα θα είναι 

κατά υψηλότερος του αντίστοιχου ρυθμού της ΕΕ-15 (Ελλάδα : 3,7%, ΕΕ : 
2,2%). # 3% •

• Η σύγκλιση με την ΕΕ-15 γίνεται πραγματικότητα και η Ελλάδα εμφανίζει τη 
δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών συνοχής, μετά την Ιρλανδία, κατά την



τελευταία πενταετία (βλ. Πίνακα 1). Η τάση αυτή αποτελεί μια σταθερή πορεία, 
καθότι σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η Ελλάδα μείωσε σημαντικά 
την απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη και από το 57,4% του μέσου κατά κεφαλή 
ΑΕΠ το 1990 έφτασε στο 70,7% το 2001.

Πίνακας 1. Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ (Ρ PS) (EU 15=10 3)
Ε λλάδα Ισπα νία Π ορ τογα λία Ιρλα νδ ία Ε Ε -12*

1997 65,9 79,9 74,7 103,6 104,5
2002 72,5 83,2 73,7 122,1 103,9
Δ ια φ ορ ά
2 0 02-1997

6,6 3,3 - ι ,ο 18,5 -0 ,6

* Περιλαμβάνει και την Ιρλανδία

Η Ελλάδα έχει τη μικρότερη περιφερειακή ανισότητα μεταξύ 13 χωρών της Ένωσης 
σύμφωνα με το δείκτη του κατά κεφαλή εισοδήματος (σε PPS), ενώ είναι η μοναδική 
από τις χώρες συνοχής η οποία εμφανίζει μείωση της^ανισότητας μεταξύ 1995 και 
1999 (βλ. Πίνακα 2).

Πίνακας 2. Ανισότητες στο κατά κεφαλή ΑΕΠ με βάση την ισοτιμία 
αγοραστικής δύναμης ________________ _______________

1995 1999
Ε λλά δα 10,4 9,7
Ισπα νία 16,8 18,9
Ιρλανδία 13,8 17,4
Π ορ τογα λία 16,0 19,1
Ε Ε -15  (εκ τός N ew  L an der) 28,7 28,4

• Μεταξύ 1995 και 1999 όλες οι ελληνικές περιφέρειες βελτίωσαν το κατά κεφαλή 
ΑΕΠ τους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Κεντρική Μακεδονία, η 
Δυτική Μακεδονία, το Β. Αιγαίο, το Ν. Αιγαίο και η Ήπειρος (η ψ «η  φτωχότερη 
περιοχή της σημερινής Ευρώπης στην ΕΕ-25).

• Σε μια διευρυμένη Ευρώπη των 27, η Ελλάδα θα ανήκε στην ομάδα χωρών μαζί με 
την Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Σλοβακία και Τσεχία στις οποίες το κατά κεφαλή 
ΑΕΠ θα αποτελεί το 87% του μέσου κοινοτικού όρου της ΕΕ-27.

• Το ποσοστό απασχόληση^-ΐίτην Ελλάδα είναι κάτω από^ο-στόχο της Λισσαβώνας, 
ωστόσο μια ελληνική περιφέρρατΤ) Κρήτη, είναι μεταξύ των 58 περιφερειών με το 
υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης (λΟ,Ι^τ·''"”"̂  •

• Με βάση το μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ των 3 τελευταίων ετών, δύο ελληνικές 
περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) έχουν ξεπεράσει το 75% του αντίστοιχου 
μέσου όρου της ΕΕ-15.


