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Κνηλωληθννηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο
 Βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ 2014, ηνΑΕΠ/θάη. αλέξρεηαη ζην 61% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-28 (ζρεδόλ ίζν κε ηνλ
ζηαζκηζκέλν κέζν όξν ησλ ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ κεηάβαζεο -61,5%) θαη επνκέλσο ε Πεξηθέξεηα κεηαπίπηεη
defacto ζηελ θαηεγνξία ησλ «ιηγόηεξν αλεπηπγκέλωλ πεξηθεξεηώλ»
 Δκθαλίδεη ηε κεγαιύηεξε, καδί κε ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, πνζνζηηαία κείωζε ΑΕΠ/θάη.(25%),θαηά ηελ
πεξίνδν 2010-2014, από όιεο ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο
 Δκθαλίδεη αλεξγία27%, από ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηε ρώξα, θαη πνζνζηό αύμεζεο αλεξγίαο 114% κεηαμύ
2010-2014 (ην πέκπην κεγαιύηεξν πνζνζηό κεηαμύ ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο)
 Με βάζε ηνλ πεξηθεξεηαθό δείθηε θνηλωληθήο πξνόδνπ (RSPI) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαηαιακβάλεη ηελ
πξνηειεπηαία ζέζε κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ θαη ηελ 253εζέζε κεηαμύ ησλ 272 πεξηθεξεηώλ ηεο ΔΔ-28.
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Σν πξόβιεκα ηωλ Οηλνθύηωλ/ρεκαηαξίνπ
 Σν παξαγόκελν ΑΔΠ ζηελ πεξηνρή Οηλνθύησλ/ρεκαηαξίνπ αθνξά θαηά θύξην ιόγν ηελ Αηηηθή. Πξάγκαηη, ελώ ην
ΑΕΠ ηεο Βνησηίαο κεηαμύ 2002-2013 ππεξέβαηλε ην ΑΔΠ ηεο ηεξεάο, θαηά28% έωο 46%, ην δεισζέλ κέζν
εηζόδεκα ζε Οηλόθπηα/ρεκαηάξη ππεξέβαηλε αληηζηνίρσο κόλν θαηά1% έωο 9% ην κέζν εηζόδεκα ηεο
Πεξηθέξεηαο.
 Δθηηκάηαη όηη ην ΑΔΠ ηεο ηεξεάο Διιάδαο ζα ήηαλ θαηά 6 έωο 12% ρακειόηεξν από ην εκθαληδόκελν ηα
ηειεπηαία 15 ρξόληα, εάλ δελ ζπλππνινγηδόηαλ ζε απηό ην παξαγόκελν ΑΔΠ ζηελ πεξηνρή
Οηλνθύησλ/ρεκαηαξίνπ.
 Με βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα εθηίκεζε, ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζα ήηαλ
πεξηθέξεηα “phasingout”, κε όιεο ηηο ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηόζν από ην ΔΠΑ 2007-13 όζν
θαη από ην ΔΠΑ 2014-2020.
 ηελ πεξίπησζε απηή ε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ζην ΠΕΠ 2007-2013 εθηηκάηαη όηη ζα ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 750 εθ.€ αληί
ησλ 455 εθ.€.
 Οκνίσο, αλ επσθειείην ηεο κέζεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζηα ΠΔΠ ησλ Πεξηθεξεηώλ Μεηάβαζεο πξώελ
phasingout , ην ΠΔΠ ηεξεάο 2014-2020 ζα ειάκβαλε θνηλνηηθή ζπλδξνκή πεξί ηα 300 εθ.€ αληί ησλ ζεκεξηλώλ95
εθ.€
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Αλαδήηεζε αληίζηνηρωλ πεξηπηώζεωλ ζηε ΕΕ-28

Η ηεξεά Διιάδα απνηειεί κάιινλ κνλαδηθή πεξίπηωζε ζηελ ΕΕ-28. Η «έμαξζε» ηνπ ΑΔΠ κηαο πεξηνρήο NUTSIII
(Βνησηία)ζε ζρέζε κε ηε ινηπή πεξηνρή NUTSII δελ εληνπίδεηαη ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Πεξηθέξεηαο ή ζε ζεκαληηθό αζηηθό
θέληξν –όπσο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο ηεο ΔΔ-28 -αιιά ζε κηα πξώελ αγξνηηθή πεξηνρή ηεο.
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4 Η Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο ζηηο δηαδνρηθέο πξνγξακκαηηθέο
πεξηόδνπο ηωλ Δηαξζξωηηθώλ Σακείωλ


Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηεξεάο Διιάδαο από ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία κεηώλεηαη ζεκαληηθά από ηελ Πξνγξακκαηηθή

Πεξίνδν 2007– 2013 θαη κεηά


Σν ΠΔΠ ηεξεάο, από 8,31% ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ θέινπο ζην Β΄ΚΠ, θαηαιήγεη ζην 2,11% ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ

θέινπο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020


ηελ

Πεξηθέξεηα

ηεξεάο

Διιάδαο

αλαινγεί

από

ην

ΔΠΑ

2014-2020,

γηα

όιε

ηελ

πεξίνδν,

θνηλνηηθή ζπλδξνκή 474€/θάη. έλαληη κέζνπ όξνπ:
o 1063 €/θάη. ησλ Πεξηθεξεηώλ Μεηάβαζεο
o 596 €/θάη. ησλ πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηώλ
o 1.605 €/θάη. ησλ ιηγόηεξν αλεπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηώλ
 Απηό ζπλεπάγεηαη όηη πξνβιέπνληαη 321 εθ.€ ιηγόηεξα απ’ όζα ζα ηεο αλαινγνύζαλ αλ ειάκβαλε ην κέζν πνζό αλά
θάηνηθν ησλ πεξηθεξεηώλ κεηάβαζεο
 Αληηζηνίρσο, αλ πεξηνξηζζνύκε ζηελ πεξίνδν 2017-2020, ηεο αλαινγεί θνηλνηηθή ζπλδξνκή 232 €/θάη. έλαληη κέζνπ
όξνπ:



o

518 €/θάη. ησλ Πεξηθεξεηώλ Μεηάβαζεο

o

279 €/θάη. ησλ πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηώλ

o

784 €/θάη. ησλ πεξηζζζόηεξν αλεπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηώλ

Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020, πξνβιέπνληαη 156 εθ.€ ιηγόηεξα απ’ όζα ζα ηεο αλαινγνύζαλ αλ

ειάκβαλε ην κέζν πνζό αλά θάηνηθν ησλ πεξηθεξεηώλ κεηάβαζεο

5 Άιιεο επηπηώζεηο ηεο θαηάηαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο ζε
θαηεγνξίεο αλεπηπγκέλωλ πεξηθεξεηώλ
Σν ζηαηηζηηθά απμεκέλν ΑΔΠ/θάη. ηεο ηεξεάο Διιάδαο επεξεάδεη, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο, ηνπο
Χάξηεο Πεξηθεξεηαθώλ Δληζρύζεσλ, ηνπο Αλαπηπμηαθνύο Νόκνπο, ηα Μέζα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Σερληθήο θαη νξηζκέλεο
θαηεγνξίεο δαλείσλ ηεο ΔΣΔπ
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6 ελάξηα θαηαλνκήο πόξωλ ΕΠΑ 2014-2020 κε βάζε επίθαηξα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία θαη ζπλππνινγηζκό, ή κε, ηνπ παξαγόκελνπ ΑΕΠ ζηα
Οηλόθπηα/ρεκαηάξη
ύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ πόξσλ ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020, ζηε ηεξεά Διιάδα αληηζηνηρνύλ
ζπλνιηθά 254 εθ.€
Πξώην ζελάξην: Δάλ ν ππνινγηζκόο ζηεξηδόηαλ ζε ζηνηρεία 2011-2013 θαη ζπλέρηδε λα ζεσξείηαη «Πεξηθέξεηα
Μεηάβαζεο» ζα ηεο αληηζηνηρνύζαλ:
o

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020: 416 εθ.€ ( 157 εθ.€ πεξηζζόηεξα)

o

γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020 : 237 εθ.€ ( 110 εθ.€ πεξηζζόηεξα)

Δεύηεξν ζελάξην:Δάλ ν ππνινγηζκόο είρε γίλεη κε ζηνηρεία 2007-2010 ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ην παξαγόκελν ΑΔΠ ζε
Οηλόθπηα/ρεκαηάξη, ζα ηεο αληηζηνηρνύζαλ:
o

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020: 301 εθ.€ (42 εθ.ε πεξηζζόηεξα)

o

γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020: 172 εθ. € ( 45 εθ.€ πεξηζζόηεξα)

Σξίην ζελάξην:Δάλ ν ππνινγηζκόο ζηεξηδόηαλ ζε ζηνηρεία 2011-2013, ε ηεξεά ζεσξείην «ιηγόηεξν αλεπηπγκέλε
πεξηθέξεηα» θαη ζπκπεξηιακβαλόηαλ ην ΑΔΠ Οηλνθύησλ/ρεκαηαξίνπ, ζα ηεο αληηζηνηρνύζαλ:
o

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020: 1,26 δηζ.€

o

γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020 : 720 εθ.€

Σέηαξην ζελάξην:Δάλ ν ππνινγηζκόο ππνινγηζκόο ζηεξηδόηαλ ζε ζηνηρεία 2011-2013, ε ηεξεά ζεσξείην «ιηγόηεξν
αλεπηπγκέλε πεξηθέξεηα» θαη δελ ζπκπεξηιακβαλόηαλ ην ΑΔΠ Οηλνθύησλ/ρεκαηαξίνπ, ζα ηεο αληηζηνηρνύζαλ:
o

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020: 1,37 δηζ.€

o

γηα ηελ πεξίνδν 2017-2020: 786 εθ.€
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7 Υξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο γηα ηελ πεξίνδν 20142020 νη νπνίεο δελ θαιύπηνληαη από ηελ πθηζηάκελε θαηαλνκή ηωλ πόξωλ
Κατηγοπία Παπέμβασηρ

Ύψορ αναγκαίαρ ππόσθετηρ στήπιξηρ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛHΣΩΝ

25.000.000,00€

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛHΣΩΝ

50.000.000,00€

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ -ΟΜΒΡΙΑ

10.000.000,00€

ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΔΙΑ

30.000.000,00€

ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΡΔΤΗ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ

15.000.000,00€

ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΗΡΙΞΗ
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130.000.000,00€

