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Πρώτη απογραφή της καταστροφής ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Αγνωστες, ανυπολόγιστες και αλυσιδωτές είναι οι οικονομικές συνέπειες από την τραγική καταστροφή 

που επιτελείται στην Πελοπόννησο και τους νομούς Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, και 

τη Ν. Εύβοια αλλά και την Αχαΐα που επλήγη πρόσφατα από την πύρινη λαίλαπα. Οι 7 νομοί παράγουν περί

που το 8% του συνόλου του ελληνικού ΑΕΠ, που ανέρχεται σήμερα στα 208 δισ. ευρώ.

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΝΤΟΜΙΝΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οικονομική καταστροφή απειλεί 
το 8% του ελληνικού ΑΕΠ
Τ Η Σ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ,
Τ Η Σ  ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ 
Κ Α Ι ΤΗ Σ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Ο παραγωγικός ιστός στα τε
λευταία θύματα των φονικών 
πυρκαγιών, που στηρίζονται 

σε σημαντικό βαθμό στη γεωργία, την 
κτηνοτροφία καιτοντουρισμό, έχεικα- 
ταστραφεί ολοκληρωτικά, προκαλώ- 
ντας έντονη ανησυχία για την επόμε
νη ημέρα που θα κληθούν να αντιμε
τωπίσουν οι κάτοικοι της περιοχής 
αλλά και όλης της Ελλάδας, καθώς συ
μπολίτες μας βρίσκονται σε κατάστα
ση οικονομικής καταστροφής.

Εντονη ανησυχία προκαλεί το ότι 
η ανάκαμψη για η ς πληγείσες οικο
νομίες δεν είναι ορατή. Οι ζημιές ακόμη 
δεν έχουν καταγραφεί. Ωστόσο, είναι 
βέβαιο όη οι καλλιεργήσιμες εκτά
σεις ελαιοδέντρων και άλλων αγρο
τικών καλλιεργειών απαιτούν χρόνια 
για να επανέλθουν -αν αυτό καταστεί 
δυνατό. Την ίδια ώρα το μεγάλο συ
γκριτικό πλεονέκτημα του -απαρά
μιλλου σε πολλές περιπτώσεις- φυσι
κού κάλλους το οποίο καθιστούσε ης 

περιοχές αυτές πόλο έλ
ξης τουριστών σε πα
γκόσμιο επίπεδο έχει α
πονευρωθεί.

Το δημοσιονομικό 
κόστος για την ανακού
φιση των πληγέντων και 
την παροχή των πρώ
των μέτρων βοήθειας υ
πολογίζεται ήδη σε αρ
κετές εκατοντάδες ευ
ρώ που ξεκινούν από τα 
200 εκατ. ευρώ και μπο
ρούν να ανέλθουν σε δι
πλάσια νούμερα. Το κό
στος για το συνολυτό σχέ

διο αποκατάστασης και ανασυγκρό
τησης των πληγεισών περιοχών δεν έ
χει ακόμη υπολογιστεί αλλά οι πρώ
τες εκημήσεις κυβερνητικών στελεχών 
μιλούν για δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ποσά που έρχονται 
να προστεθούν σε μία ήδη δημοσιο
νομικά βεβαρημένη οικονομία η ο
ποία μάλιστα, ύστερα από πολλά χρό
νια εκμετάλλευσης πόρων από τα κοι
νοτικά ταμεία, δεν έχει πλέον να προσ-

Το 8% του ελλη- 

ηνικού ΑΕΠ, ήτοι 

208 δισ. ευρώ, πα- 

ράγεται στους 

νομούς Ηλείας, Λα

κωνίας, Μεσσηνίας, 

Αρκαδίας, Κοριν

θίας, Ν. Εύβοιας, 

αλλά και Αχαΐας, 

που έπληγησαν.

[Φ ο ρ ο λ ο γ ικ ά  στοιχεία κ α το ίκ ω ν τ η ς  Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο υ !
Τ  ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜ ΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΗΛΩΘΕΝ

ΕΙΣΟΔΗΜ Α
ΜΕΣΟ

ΕΙΣΟΔΗΜ Α
ΙΔ ΙΟ Κ ΤΗ ΤΑ

ΑΚ ΙΝ ΗΤΑ

Αρκαδίας 44.290 515.198.000 11.632,38 36.178
Αχαΐας 147.586 1.973.117.000 13.369,27 103.956
Ηλείας 65.624 680.157.000 10.364,46 52.161
Κορινθίας 69.840 838.627.000 12.007,83 54.234
Λακωνίας 46.153 417.807.000 9.052,65 38.075
Μεσσηνίας 78.447 839.565.000 10.702,32 63.745

Πηγή: ΓΓΠΣ. Στοιχεία οικονομικού έτους 2005 και Δηλώσεις Ε9 που υποβλήθηκαν το 2005.

»  Ακόμη πιο φτωχοί γίνονται οι φορολογούμενοι της Πελοποννήσου. Τα εισοδήματα που δηλώνουν είναι πολύ 
μικρότερα από το μέσο εισόδημα που δηλώνει το σύνολο των Ελλήνων. Το μέσο εισόδημα ανέρχεται μόλις 
στα 9.896,77 ευρώ ενώ το συνολικό εισόδημα των 5,5 εκατ. φορολογούμενων φθάνει τα 13.749 ευρώ.

»  Το 77% ή 7 στους 10 κατέχουν ακίνητη περιουσία. Πολλά όμως από τα ακίνητα αυτά παραδόθηκαν στην πυρά.

δοκά σε σημαντική οικονομική βοήθεια 
από την Ε.Ε. από το 2013 και μετά. Οι 
συνέπειες από την κρίση, κυρίως στην 
Πελοπόννησο, δεν θα αφήσουν αλώ
βητη την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΚΟΣΤΟΣ »  Εκτός από το σημαντικό 
δημοσιονομικό κόστος που θα κληθεί 
να πληρώσει ο προϋπολογισμός, θα δια- 
ταραχθεί η συνολική αναπτυξιακή δυ
ναμική της χώρας, καθώς το πλέον πι
θανότερο είναι ότι θα γίνει -και δικαί
ως- αναδιάταξη στη διανομή πόρων, 
με σειρά άμεσων επιπτώσεων. Υπάρ
χουν φόβοι -και δεν είναι αδικαιολό
γητοι- για μεγάλα τμήματα του πλη
θυσμού που θα εξαναγκαστούν σε ε
σωτερική μετακίνηση προς άγραν ερ
γασίας, ανεβάζοντας τους δείκτες α
νεργίας τόσο για τον ελληνικό πλη
θυσμό όσο και για τον πληθυσμό οι
κονομικών μεταναστών που απασχο
λούνταν τα τελευταία χρόνια στις πε
ριοχές της Πελοποννήσου. Η ακρί
βεια θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανό 
ότι θα ενταθεί - με αιχμή τα γεωργικά 
προϊόντα - καθώς ορισμένοι θα επι
χειρήσουν να κερδοσκοπήσουν, ιδίως 
στο λάδι και σε άλλα συναφή προϊόντα. 
Την ίδια ώρα βαδίζουμε, όπως όλα 
δείχνουν, σε αύξηση των εισαγωγών 
ιδίως για προϊόντα όπως το λάδι κα
θώς το 26% της παραγωγής προέρχε
ται από την Πελοπόννησο.

Η συμμετοχή στο ΑΕΠ
τω ν  π λ η γ έ ν τ ω ν  νο μ ώ ν

8 . Νομός Εύβοιας: 1,6%

5 ,  Νομός Αργολίδας

1. Νομός Κορινθίας: 1,7%
Γεωργία: 8,6% ίου εγχώριου 
ΑΕΠ, δευτερογενής τομέας 
48,9%, τριτογενής 42,5%

3. Νομός Ηλείας: 0,9%
Γεωργία: 21,6% του εγχώριου 
ΑΕΠ, Υπηρεσίες κυρίως 
τουρισμός 62,2%

6 . Νομός Μεσσηνίας: 1,1%
Γεωργία: 17,6% του εγχώριου 
ΑΕΠ,δευτερογενής τομέας 
9,4%, υπηρεσίες 73,0%

2. Νομός Αχαΐας: 2,2%
Γεωργία: 9,4% του εγχώριου 
ΑΕΠ, υπηρεσίες 64,0%, 
μεταποίηση 26,6%

4. Νομός Αρκαδίας: 0,9%
Γεωργία: 10,4% του εγχώριου 
ΑΕΠ,δευτερογενής τομέας 
30,9%, τριτογενής 58,7%

7. Νομός Λακωνίας: 0,6%
Γεωργία: 22,5% του εγχώριου ΑΕΠ, 
μεταποίηση 7,5%, υπηρεσίες 70,0%

Γεωργία
Ο Ο αγροτικός
πληθυσμός της Πελο
ποννήσου αντιπρο
σωπεύει το 11,7% του 
αγροτικού πληθυ
σμού της χώρας. Οι 
καλλιεργούμενες ε
κτάσεις αντιστοιχούν 
στο 10,3% των καλ
λιεργούμενων εκτά
σεων της χώρας.

Ο Τα βασικά γε
ωργικά προϊόντα εί
ναι: εσπεριδοειδή 
(46% της παραγω
γής στην Ελλάδα), ε
λαιόλαδο (26%), πα
τάτες (14%). Τα κυ- 
ριότερα κτηνοτροφι- 
κά προϊόντα είναι: μα
λακό τυρί (10,2%), 
λιωμένο βούτυρο 
(7,5%), γάλα (6,4%) 
και κρέας (6%).

Τουρισμός
Ο Η περιοχή της
Πελοποννήσου, τα τε
λευταία χρόνια, απο
τελούσε έναν από 
τους τουριστικούς 
προορισμούς, με τις 
σημαντικότερες προ
οπτικές, τόσο σε επί
πεδο προσέλκυσης ε
πισκεπτών, όσο και σε 
επίπεδο τουριστικών 
επενδύσεων.

Ο Στους 7 νο
μούς της Πελοπον
νήσου, το 2006, 
πραγματοποιήθηκαν
3.100.000 διανυκτε- 
ρεύσεις στις 711 μο
νάδες. Από τις μονά
δες αυτές οι 10 είναι 
5*, οι 79 μονάδες 4* 
και 173 μονάδες 3*. 
Επίσης, λειτουργούν
24.000 δωμάτια με
47.000 κλίνες.


