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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΑΝΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ: 

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΚΛΙΗ-ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

Περιγραθή ηης μεθόδοσ ηης προζαρμοζμένης, βάζει ηοσ εμπορίοσ, 

ανάλσζης απόκλιζης-ζσμμεηοτής 

Η (παξαδνζηαθή) αλάιπζε απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο, κνινλφηη ζηεξείηαη ζεσξεηηθνχ 

ππνβάζξνπ, ζεσξείηαη βαζηθφ εξγαιείν ηεο πεξηθεξεηαθήο επηζηήκεο γηα ηελ εξκελεία ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ κεγεζψλ (θαη δε ηεο απαζρφιεζεο), ηε δηάγλσζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο (Παπαδαζθαιφπνπινο, 2000˙ Esteban, 2000˙ Ψπράξεο θαη Καδάδεο, 2002˙ 

Πνιχδνο, 2011). Η κεηαβνιή ηνπ εμεηαδφκελνπ κεγέζνπο (ελ πξνθεηκέλσ ηεο 

απαζρφιεζεο) εθιακβάλεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεηαβνιψλ ηξηψλ 

ζπληζησζψλ: ηεο εζληθήο (national component), ηεο νκνινγηθήο (industry mix) θαη ηεο 

δηαθνξηθήο (competitive shift).  

Η εζληθή ζπληζηψζα θαλεξψλεη ηε κεηαβνιή ηεο πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο ε νπνία ζα 

είρε ζεκεησζεί εθφζνλ απηή εκθάληδε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο κε ηελ αληίζηνηρε 

εζληθή.  

Η νκνινγηθή ζπληζηψζα θαλεξψλεη ην ηκήκα ηεο απφθιηζεο ηεο κεηαβνιήο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο, ζε ζρέζε κε απηή ηεο εζληθήο, ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ 

θιαδηθή ζχλζεζε ηεο πεξηθέξεηαο. Σε πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη θιάδνη 

ησλ νπνίσλ ε απαζρφιεζε ζην εζληθφ επίπεδν απμάλεηαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ απηφλ 

ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο, ε νκνινγηθή ζπληζηψζα εκθαλίδεηαη ζεηηθή ελψ ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε ε νκνινγηθή ζπληζηψζα εκθαλίδεηαη αξλεηηθή.  

Η δηαθνξηθή ζπληζηψζα θαλεξψλεη ην ηκήκα ηεο απφθιηζεο ηεο κεηαβνιήο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο, ζε ζρέζε κε απηή ηεο εζληθήο, ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ 

χπαξμε ηνπηθψλ πιενλεθηεκάησλ ή κεηνλεθηεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σε πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη θιάδνη ησλ νπνίσλ ε 

απαζρφιεζε ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απμάλεηαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ζην εζληθφ, ε δηαθνξηθή ζπληζηψζα εκθαλίδεηαη ζεηηθή ελψ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ε δηαθνξηθή ζπληζηψζα εκθαλίδεηαη αξλεηηθή.  

Η παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο 

Markusen θ.ά. (1991) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηπαξέιζνπλ ηελ θξηηηθή αλαθνξηθά κε 
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ηε κε θαηαιιειφηεηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο σο πξφηππν γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο 

κεηαβνιέο, ππφ ην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ ηεο εληεηλφκελεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη 

ηεο δηεζλνπνίεζεο. Η ηξνπνπνίεζε ηελ νπνία πξφηεηλαλ νη ζπγγξαθείο βαζίδεηαη ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο παξακέηξνπ ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εζληθή θαη ζηελ 

νκνινγηθή ζπληζηψζα ηεο παξαδνζηαθήο κεζφδνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε 

επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε κέζνδν ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ 

εκπνξίνπ, αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ε νπνία θαηέζηε πιήξσο θαηαλνεηή κε ηε 

κειέηε ησλ Noponen θ.ά. (1998)1 θαη εθαξκφδεηαη ελ πξνθεηκέλσ.  

Έζησ E  ε απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν i  θαη ζηελ πεξηθέξεηα r , γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 

ην έηνο 0  κέρξη ην έηνο t . Η κεηαβνιή ηεο πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε:  
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Σχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή αλάιπζε απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο, ε κεηαβνιή ηεο 

πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο δχλαηαη λα απνδνκεζεί σο ην άζξνηζκα ηεο εζληθήο, ηεο 

νκνινγηθήο θαη ηεο δηαθνξηθήο ζπληζηψζαο κέζσ ηεο ζρέζεο: 
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Η πξνζαξκνζκέλε, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, αλάιπζε απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο εδξάδεηαη ζηε 

ζρέζε: 

 Q D X M  

Όπνπ: 

 Q  είλαη ε αμία ηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ),  

                                                           

1  Στθ μελζτθ των Markusen κ.ά. (1991) επιςθμάνκθκαν κάποια τυπογραφικά λάκθ τα οποία προκάλεςαν τον 
επιςτθμονικό διάλογο (Dinc and Haynes, 1998a and 1998b,

 
Noponen κ.ά. 1998), αναφορικά με τθν 

αποςαφινιςθ των τεχνικϊν λεπτομερειϊν, για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ τθσ μεκόδου (βλ. και 
Fotopoulos κ.ά. 2010 για τθ ςφνοψθ τθσ ςχετικισ επιςτθμονικισ ςυηιτθςθσ).  
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D  ε αμία ηεο εγρψξηαο δήηεζεο,  

X  ε αμία ησλ εμαγσγψλ θαη  

M  ε αμία ησλ εηζαγσγψλ.  

Η εζληθή ζπληζηψζα ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, αλάιπζεο απφθιηζεο-

ζπκκεηνρήο παίξλεη ηε κνξθή:  
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q  είλαη ε κεηαβνιή ηνπ κεηαπνηεηηθνχ πξντφληνο ζην εζληθφ επίπεδν.  

Η κεηαβνιή απηή δχλαηαη λα αλαιπζεί κέζσ ηεο ζρέζεο: 
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M
είλαη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ, ζην εζληθφ επίπεδν.  

Η ηειηθή κνξθή ηεο εζληθήο ζπληζηψζαο ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, 

αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο είλαη ε ζρέζε: 
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Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο λ αληηπξνζσπεχεη ηελ παξάκεηξν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο.  

Η νκνινγηθή ζπληζηψζα ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, αλάιπζεο απφθιηζεο-

ζπκκεηνρήο παίξλεη ηε κνξθή: 
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νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ, 

αληίζηνηρα, ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ ζην εζληθφ επίπεδν.  

Η ηειηθή κνξθή ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, 

αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο είλαη ε ζρέζε: 
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Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο αληηπξνζσπεχεη ηελ παξάκεηξν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ ζην εζληθφ επίπεδν.  

Η δηαθνξηθή ζπληζηψζα ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, αλάιπζεο απφθιηζεο-

ζπκκεηνρήο παξακέλεη ακεηάβιεηε, ζε ζρέζε κε απηή ηεο παξαδνζηαθήο αλάιπζεο, 

δηαηεξψληαο ηε κνξθή:  
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Βαζηθή ππφζεζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, αλάιπζεο απφθιηζεο-

ζπκκεηνρήο είλαη ε δηαρξνληθά ζηαζεξή ζρέζε κεηαμχ πξντφληνο θαη απαζρφιεζεο κε ηελ 

παξάκεηξν ηεο παξαγσγηθφηεηαο λα «δηνξζψλεη» ηηο φπνηεο «αλαληηζηνηρίεο» 

παξαηεξνχληαη ζηελ ελ ιφγσ ζρέζε.  

Η κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζηε κεηαβνιή ηεο πεξηθεξεηαθήο 

απαζρφιεζεο πξνζδίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο ηηκέο ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζε απηέο ησλ παξακέηξσλ ησλ εμαγσγψλ, ησλ εηζαγσγψλ θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

 Η ζεηηθή ηηκή ησλ εμαγσγψλ ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ζπλεπάγεηαη φηη: 
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Η ζρέζε απηή αλαθέξεηαη ζην εζληθφ επίπεδν θαη δχλαηαη λα εξκελεπηεί είηε σο 

αχμεζε ησλ θιαδηθψλ εμαγσγψλ κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

νηθνλνκίαο εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη ζεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην δεχηεξν, είηε σο αχμεζε ησλ θιαδηθψλ εμαγσγψλ θαη κείσζε 

απηψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ κφλν ν πξψηνο παξάγνληαο είλαη 

ζεηηθφο είηε σο κείσζε ησλ θιαδηθψλ εμαγσγψλ κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ 
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ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη αξλεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην δεχηεξν. 

 Η αξλεηηθή ηηκή ησλ εμαγσγψλ ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ζπλεπάγεηαη φηη: 

0 0
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Η ζρέζε απηή αλαθέξεηαη ζην εζληθφ επίπεδν θαη δχλαηαη λα εξκελεπηεί είηε σο 

αχμεζε ησλ θιαδηθψλ εμαγσγψλ κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο 

εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη ζεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 

ην δεχηεξν, είηε σο κείσζε ησλ θιαδηθψλ εμαγσγψλ θαη αχμεζε απηψλ ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ κφλν ν δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ζεηηθφο είηε σο 

κείσζε ησλ θιαδηθψλ εμαγσγψλ κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο 

εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη αξλεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα είλαη κηθξφηεξνο 

απφ ην δεχηεξν.  

 Η ζεηηθή ηηκή ησλ εηζαγσγψλ ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ζπλεπάγεηαη φηη: 

0 0
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Η ζρέζε απηή αλαθέξεηαη ζην εζληθφ επίπεδν θαη δχλαηαη λα εξκελεπηεί είηε σο 

αχμεζε ησλ θιαδηθψλ εηζαγσγψλ κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

νηθνλνκίαο, εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη ζεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην δεχηεξν, είηε σο αχμεζε ησλ θιαδηθψλ εηζαγσγψλ θαη κείσζε 

απηψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ κφλν ν πξψηνο παξάγνληαο είλαη 

ζεηηθφο είηε σο κείσζε ησλ θιαδηθψλ εηζαγσγψλ κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ 

ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη αξλεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην δεχηεξν.  

 Η αξλεηηθή ηηκή ησλ εηζαγσγψλ ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ζπλεπάγεηαη φηη: 

0 0
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Η ζρέζε απηή αλαθέξεηαη ζην εζληθφ επίπεδν θαη δχλαηαη λα εξκελεπηεί είηε σο 

αχμεζε ησλ θιαδηθψλ εηζαγσγψλ κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο 

εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη ζεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 

ην δεχηεξν, είηε σο κείσζε ησλ θιαδηθψλ εηζαγσγψλ θαη αχμεζε απηψλ ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ κφλν ν δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ζεηηθφο είηε σο 

κείσζε ησλ θιαδηθψλ εηζαγσγψλ κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

νηθνλνκίαο εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη αξλεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ην δεχηεξν.  
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 Η ζεηηθή ηηκή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ζπλεπάγεηαη φηη: 

( ) ( ) 0i ie q e q , ζρέζε ε νπνία ππνδειψλεη φηη: ( ) ( ) 0i iq e q e . 

Η ζρέζε απηή αλαθέξεηαη ζην εζληθφ επίπεδν θαη δχλαηαη λα εξκελεπηεί είηε σο 

αχμεζε ηεο θιαδηθήο παξαγσγηθφηεηαο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

νηθνλνκίαο εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη ζεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην δεχηεξν, είηε σο αχμεζε ηεο θιαδηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

κείσζε απηήο ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ κφλν ν πξψηνο παξάγνληαο 

είλαη ζεηηθφο είηε σο κείσζε ηεο θιαδηθήο παξαγσγηθφηεηαο κηθξφηεξε απφ απηή 

ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη αξλεηηθνί, κε ηνλ 

πξψην λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην δεχηεξν.  

 Η αξλεηηθή ηηκή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ππνδειψλεη φηη: 

( ) ( ) 0i ie q e q , ζρέζε ε νπνία ππνδειψλεη φηη: ( ) ( ) 0i iq e q e . 

Η ζρέζε απηή αλαθέξεηαη ζην εζληθφ επίπεδν θαη δχλαηαη λα εξκελεπηεί είηε σο 

αχμεζε ηεο θιαδηθήο παξαγσγηθφηεηαο κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

νηθνλνκίαο εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη ζεηηθνί, κε ηνλ πξψην λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ην δεχηεξν, είηε σο κείσζε ηεο θιαδηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

αχμεζε απηήο ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ κφλν ν δεχηεξνο παξάγνληαο 

είλαη ζεηηθφο είηε σο κείσζε ηεο θιαδηθήο παξαγσγηθφηεηαο κεγαιχηεξε απφ απηή 

ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο εθφζνλ θαη νη δχν παξάγνληεο είλαη αξλεηηθνί, κε ηνλ 

πξψην λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην δεχηεξν.  

Παράθεζη και ερμηνεία αποηελεζμάηφν 

Σηελ παξνχζα ελφηεηα, ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε κεηαβνιή ηεο 

απαζρφιεζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο απνηηκάηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο (trade-adjusted 

shift-share analysis). Η αλάιπζε θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν 2008-2010 θαη δηεμάγεηαη, 

γηα ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο ηεο παξαγσγήο (πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο, ηξηηνγελήο), 

ζην ρσξηθφ επίπεδν NUTS II2. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία 

γηα ηελ απαζρφιεζε ηα νπνία έρνπλ παξζεί απφ ηε EUROSTAT, ζηνηρεία γηα ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο) ηα νπνία έρνπλ παξζεί απφ ηνλ ΟΟΣΑ θαη 

ζηνηρεία γηα ην ΑΔΠ ηα νπνία έρνπλ παξζεί, επίζεο, απφ ηνλ ΟΟΣΑ. Τα ζηνηρεία γηα ηελ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην ΑΔΠ είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ, ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 

                                                           
2  Δυςτυχϊσ, θ ζλλειψθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων δεν επιτρζπει τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου ςε κατϊτερα 

χωρικά και κλαδικά επίπεδα.  
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έηνπο 2000 (έρεη γίλεη απνπιεζσξηζκφο βάζεη απνπιεζσξηζηψλ νη νπνίνη έρνπλ παξζεί 

απφ ηελ Παγθφζκηα Τξάπεδα).  

Τα απνηειέζκαηα ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, αλάιπζεο απφθιηζεο-

ζπκκεηνρήο (Πίνακας θάλμα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-1 - Πίνακας 

θάλμα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-8) θαλεξψλνπλ ηελ αξλεηηθή εζληθή 

επίδξαζε (αξλεηηθή εζληθή ζπληζηψζα) αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο, 

ηφζν ζην ζχλνιφ ηεο φζν γηα ηνπο επηκέξνπο ηνκείο παξαγσγήο, ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδαο. Η επίδξαζε απηή αληαλαθιά ην δπζρεξέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν έρεη 

δηακνξθσζεί γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξντνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ 

αδπλακία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα αληαπεμέιζνπλ επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ. 

Σε νξηζκέλεο απφ ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο ε αξλεηηθή εζληθή ζπληζηψζα αληηζηαζκίδεηαη 

είηε πιήξσο (Ήπεηξνο, Γπηηθή Διιάδα, Βφξεην Αηγαίν) είηε ελ κέξεη απφ ηε ζεηηθή 

νκνινγηθή ζπληζηψζα (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία–Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Ιφληα Νεζηά, 

Γπηηθή Διιάδα, Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν, Κξήηε) ή/θαη απφ ηε ζεηηθή δηαξζξσηηθή 

ζπληζηψζα (Γπηηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Γπηηθή Διιάδα, Σηεξεά Διιάδα, Αηηηθή, Βφξεην 

Αηγαίν). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη ειιεληθέο πεξηθέξεηεο εκθαλίδνπλ ζεηηθή 

νκνινγηθή ζπληζηψζα αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή θαη 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη αξλεηηθή νκνινγηθή ζπληζηψζα αλαθνξηθά ηε κεηαβνιή ηεο 

απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο. Η αξλεηηθή νκνινγηθή ζπληζηψζα ε 

νπνία εκθαλίδεηαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα αλαδεηθλχεη ηηο πηέζεηο ηηο νπνίεο πθίζηαληαη νη 

θιάδνη ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα θαη δε νη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξηθή ζπληζηψζα εκθαλίδνληαη κηθηά απνηειέζκαηα, κε κφιηο δχν 

πεξηθέξεηεο (Ήπεηξνο, Γπηηθή Διιάδα) λα εκθαλίδνπλ ζεηηθέο ηηκέο θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο 

παξαγσγήο. Σηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ 

(Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Γπηηθή Διιάδα, Σηεξεά Διιάδα, Αηηηθή, Νφηην Αηγαίν, Κξήηε) 

εκθαλίδεη ζεηηθέο ηηκέο θαη ζηελ νκνινγηθή θαη ζηε δηαθνξηθή ζπληζηψζα. Αλάινγν 

θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία–

Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Γπηηθή Διιάδα, Αηηηθή, Βφξεην 

Αηγαίν). Αληηζέησο, ζην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο αξθεηέο πεξηθέξεηεο (Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία–Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Αηηηθή, Κξήηε) –νη νπνίεο, σζηφζν, 

δελ ζπληζηνχλ ηελ πιεηνλφηεηα– εκθαλίδνπλ αξλεηηθέο ηηκέο θαη ζηελ νκνινγηθή θαη ζηε 

δηαθνξηθή ζπληζηψζα.  



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
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Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-1:  Απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 

γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο (ζπλνπηηθή παξνπζίαζε), πεξίνδνο 2008-2010 

NUTSII ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΟΜΟΛΟΓΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

GR11 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ -8.100 -8.755 2.825 -2.169 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -37.100 -28.378 -2.083 -6.638 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -4.100 -3.954 -845 699 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ -9.000 -10.998 2.274 -276 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ 2.300 -5.027 830 6.497 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -5.200 -3.479 1.214 -2.935 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2.000 -10.400 3.022 9.378 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -8.100 -8.239 -636 775 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -14.000 -9.464 5.352 -9.887 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ -75.800 -63.867 -14.448 2.515 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2.500 -2.666 628 4.538 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -5.800 -4.548 -30 -1.222 

GR43 ΚΡΖΣΖ -8.900 -9.524 1.897 -1.273 

 ΔΛΛΑΓΑ -169.300 -169.300 0 0 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-2:  Απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 

γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (ζπλνπηηθή παξνπζίαζε), πεξίνδνο 2008-

2010 

NUTSII ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΟΜΟΛΟΓΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

GR11 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ 1.400 -2.120 5.765 -2.245 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 3.200 -3.379 9.188 -2.610 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 500 -687 1.868 -681 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ 9.500 -2.239 6.089 5.650 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ 2.300 -936 2.544 691 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -1.100 -576 1.565 -2.090 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 5.500 -2.087 5.675 1.912 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 3.500 -1.556 4.231 825 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -6.900 -2.866 7.795 -11.829 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ 2.700 -568 1.545 1.723 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 400 -353 959 -207 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 1.700 -293 798 1.196 

GR43 ΚΡΖΣΖ 10.300 -1.533 4.170 7.663 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
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 ΔΛΛΑΓΑ 33.000 -19.192 52.192 0 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-3:  Απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 

γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα (ζπλνπηηθή παξνπζίαζε), πεξίνδνο 2008-

2010 

NUTSII ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΟΜΟΛΟΓΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

GR11 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ -10.300 -1.845 -5.582 -2.872 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -39.600 -7.006 -21.195 -11.399 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -4.500 -1.262 -3.819 581 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ -15.500 -2.417 -7.312 -5.771 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ -3.100 -1.110 -3.358 1.369 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -200 -546 -1.651 1.997 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ -4.400 -2.024 -6.121 3.745 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -2.700 -2.391 -7.233 6.925 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -1.600 -1.701 -5.144 5.245 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ -64.500 -14.232 -43.052 -7.216 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -300 -449 -1.359 1.508 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2.600 -887 -2.684 6.172 

GR43 ΚΡΖΣΖ -7.800 -1.868 -5.650 -283 

 ΔΛΛΑΓΑ -151.900 -37.739 -114.161 0 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-4: Απνηειέζκαηα ηεο πξνζαξκνζκέλεο βάζεη 

ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα (ζπλνπηηθή παξνπζίαζε), πεξίνδνο 2008-2010 

NUTSII ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΟΜΟΛΟΓΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

GR11 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ 800 -4.790 2.641 2.948 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -700 -17.993 9.923 7.370 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -100 -2.005 1.106 799 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ -3.000 -6.342 3.497 -156 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ 3.100 -2.982 1.644 4.437 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -3.900 -2.358 1.300 -2.843 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 900 -6.290 3.469 3.721 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -8.900 -4.292 2.367 -6.975 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -5.500 -4.897 2.701 -3.303 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ -14.000 -49.067 27.059 8.008 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
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GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2.400 -1.864 1.028 3.236 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -10.100 -3.368 1.857 -8.590 

GR43 ΚΡΖΣΖ -11.400 -6.123 3.377 -8.654 

 ΔΛΛΑΓΑ -50.400 -112.369 61.969 0 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-5:  Απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 

γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο (αλαιπηηθή παξνπζίαζε), πεξίνδνο 2008-2010 

NUTSII ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΗΣΩΑ ΟΜΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΗΣΩΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΔΓΥ. ΕΖΣ. ΔΞΑΓ. (-) ΔΗΑΓ. ΠΑΡΑΓΩΓ. ΔΓΥ. ΕΖΣ. ΔΞΑΓ. (-) ΔΗΑΓ. ΠΑΡΑΓΩΓ. 

GR11 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ 

-8.100 -31.339 -15.770 34.049 4.305 -10.637 2.668 9.702 1.092 -2.169 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -37.100 -101.581 -51.115 110.365 13.953 -36.913 1.849 36.887 -3.906 -6.638 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -4.100 -14.155 -7.123 15.379 1.944 -10.199 275 10.294 -1.215 699 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ -9.000 -39.367 -19.809 42.771 5.407 -13.280 2.555 12.449 549 -276 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ 2.300 -17.996 -9.055 19.552 2.472 -5.826 1.021 5.505 130 6.497 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -5.200 -12.453 -6.267 13.530 1.711 -454 848 95 725 -2.935 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2.000 -37.227 -18.733 40.446 5.114 -8.540 2.670 7.560 1.332 9.378 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -8.100 -29.492 -14.840 32.042 4.051 -18.146 1.049 18.072 -1.611 775 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -14.000 -33.878 -17.047 36.808 4.653 -9.226 4.148 7.618 2.812 -9.887 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ -75.800 -228.614 -115.038 248.382 31.402 -34.344 -5.377 37.402 -12.129 2.515 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2.500 -9.543 -4.802 10.368 1.311 -486 472 291 351 4.538 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -5.800 -16.281 -8.193 17.689 2.236 -1.496 169 1.454 -157 -1.222 

GR43 ΚΡΖΣΖ -8.900 -34.091 -17.154 37.039 4.683 -6.651 1.821 6.000 727 -1.273 

 ΔΛΛΑΓΑ -169.300 -606.017 -304.946 658.420 83.242 -156.197 14.167 153.329 -11.299 0 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-6: Απνηειέζκαηα ηεο πξνζαξκνζκέλεο βάζεη 

ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (αλαιπηηθή παξνπζίαζε), πεξίνδνο 2008-2010 

NUTSII ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΗΣΩΑ ΟΜΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΗΣΩΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΔΓΥ. ΕΖΣ. ΔΞΑΓ. (-) ΔΗΑΓ. ΠΑΡΑΓΩΓ. ΔΓΥ. ΕΖΣ. ΔΞΑΓ. (-) ΔΗΑΓ. ΠΑΡΑΓΩΓ. 

GR11 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 
ΘΡΑΚΖ 1.400 -7.589 -3.819 8.245 1.042 -1.822 3.745 234 3.609 -2.245 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 3.200 -12.095 -6.086 13.140 1.661 -2.904 5.969 372 5.752 -2.610 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 500 -2.459 -1.237 2.671 338 -590 1.213 76 1.169 -681 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ 9.500 -8.014 -4.033 8.707 1.101 -1.925 3.955 247 3.811 5.650 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ 2.300 -3.349 -1.685 3.639 460 -804 1.653 103 1.593 691 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -1.100 -2.060 -1.037 2.238 283 -495 1.017 63 980 -2.090 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 5.500 -7.469 -3.759 8.115 1.026 -1.794 3.686 230 3.552 1.912 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
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GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 3.500 -5.569 -2.802 6.050 765 -1.337 2.748 171 2.648 825 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -6.900 -10.260 -5.163 11.148 1.409 -2.464 5.064 316 4.879 -11.829 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ 2.700 -2.033 -1.023 2.209 279 -488 1.004 63 967 1.723 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 400 -1.263 -635 1.372 173 -303 623 39 600 -207 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 1.700 -1.050 -528 1.141 144 -252 518 32 499 1.196 

GR43 ΚΡΖΣΖ 10.300 -5.489 -2.762 5.964 754 -1.318 2.709 169 2.610 7.663 

 ΔΛΛΑΓΑ 33.000 -68.700 -34.569 74.640 9.437 -16.498 33.905 2.115 32.670 0 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-7: Απνηειέζκαηα ηεο πξνζαξκνζκέλεο βάζεη 

ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα (αλαιπηηθή παξνπζίαζε), πεξίνδνο 2008-2010 

NUTSII ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΘΝΙΚΖ ΤΝΙΣΩΑ ΟΜΟΛΟΓΙΚΖ ΤΝΙΣΩΑ ΓΙΑΦΟΡΙΚΖ 
ΤΝΙΣΩΑ 

ΔΓΥ. ΕΖΣ. ΔΞΑΓ. (-) ΔΙΑΓ. ΠΑΡΑΓΩΓ. ΔΓΥ. ΕΖΣ. ΔΞΑΓ. (-) ΔΙΑΓ. ΠΑΡΑΓΩΓ. 

GR11 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ -10.300 -6.605 -3.324 7.177 907 -22.293 -1.838 23.560 -5.012 -2.872 

GR12 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -39.600 -25.080 -12.620 27.248 3.445 -84.641 -6.977 89.453 -19.030 -11.399 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -4.500 -4.519 -2.274 4.910 621 -15.251 -1.257 16.118 -3.429 581 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ -15.500 -8.652 -4.354 9.400 1.188 -29.201 -2.407 30.861 -6.565 -5.771 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ -3.100 -3.974 -2.000 4.318 546 -13.412 -1.106 14.174 -3.015 1.369 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -200 -1.954 -983 2.123 268 -6.594 -544 6.969 -1.482 1.997 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ -4.400 -7.243 -3.645 7.870 995 -24.446 -2.015 25.836 -5.496 3.745 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -2.700 -8.559 -4.307 9.299 1.176 -28.887 -2.381 30.529 -6.494 6.925 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -1.600 -6.087 -3.063 6.614 836 -20.544 -1.693 21.712 -4.619 5.245 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ -64.500 -50.943 -25.635 55.348 6.998 -171.929 -14.172 181.704 -38.654 -7.216 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -300 -1.608 -809 1.747 221 -5.427 -447 5.736 -1.220 1.508 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2.600 -3.176 -1.598 3.451 436 -10.720 -884 11.330 -2.410 6.172 

GR43 ΚΡΖΣΖ -7.800 -6.685 -3.364 7.263 918 -22.562 -1.860 23.845 -5.073 -283 

 ΔΛΛΑΓΑ -151.900 -135.087 -67.975 146.768 18.555 -455.906 -37.581 481.825 -102.500 0 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-8:  Απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 

γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα (αλαιπηηθή παξνπζίαζε), πεξίνδνο 2008-2010 

NUTSII 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΘΝΙΚΖ ΤΝΙΣΩΑ ΟΜΟΛΟΓΙΚΖ ΤΝΙΣΩΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ 
ΤΝΗΣΩΑ 

ΔΓΥ. ΕΖΣ. ΔΞΑΓ. (-) ΔΙΑΓ. ΠΑΡΑΓΩΓ. ΔΓΥ. ΕΖΣ. ΔΞΑΓ. (-) ΔΙΑΓ. ΠΑΡΑΓΩΓ. 

GR11 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ 800 -17.145 -8.627 18.628 2.355 13.478 761 -14.092 2.495 2.948 

GR12 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -700 -64.407 -32.409 69.976 8.847 50.632 2.857 -52.939 9.372 7.370 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -100 -7.177 -3.611 7.798 986 5.642 318 -5.899 1.044 799 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ -3.000 -22.701 -11.423 24.663 3.118 17.846 1.007 -18.659 3.303 -156 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
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GR21 ΖΠΔΗΡΟ 3.100 -10.672 -5.370 11.595 1.466 8.390 473 -8.772 1.553 4.437 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -3.900 -8.440 -4.247 9.169 1.159 6.635 374 -6.937 1.228 -2.843 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 900 -22.514 -11.329 24.461 3.093 17.699 999 -18.506 3.276 3.721 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -8.900 -15.364 -7.731 16.693 2.110 12.078 682 -12.628 2.236 -6.975 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -5.500 -17.530 -8.821 19.046 2.408 13.781 778 -14.409 2.551 -3.303 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ -14.000 -175.637 -88.380 190.824 24.125 138.074 7.791 -144.364 25.558 8.008 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2.400 -6.672 -3.357 7.249 916 5.245 296 -5.484 971 3.236 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -10.100 -12.055 -6.066 13.097 1.656 9.477 535 -9.908 1.754 -8.590 

GR43 ΚΡΖΣΖ -11.400 -21.916 -11.028 23.812 3.010 17.229 972 -18.014 3.189 -8.654 

 ΔΛΛΑΓΑ -50.400 -402.230 -202.401 437.012 55.250 316.207 17.843 -330.612 58.531 0 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Άθξσο δηαθσηηζηηθή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επεμήγεζεο ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ 

απνβαίλεη ε απνδφκεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ησλ εμαγσγψλ (Πίνακας θάλμα! 

Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-9), ησλ εηζαγσγψλ (Πίνακας θάλμα! Γελ 

ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-10) θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νκνινγηθήο 

ζπληζηψζαο (Πίνακας θάλμα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-11).  

Η απνδφκεζε ησλ ηηκψλ ηεο παξακέηξνπ ησλ εμαγσγψλ ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο 

θαλεξψλεη φηη ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο ε επίδξαζε ηεο ηνκεαθήο ζχλζεζεο είλαη 

αξλεηηθή αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ 

(Πίνακας θάλμα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-9).  

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-9: Απνδφκεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο νκνινγηθήο 

ζπληζηψζαο ηεο πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, πεξίνδνο 2008-2010 
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NUTSII ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΣΡΙΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

(1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) 

GR11 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ -13.102 -15.770 2.668 -73 -3.819 3.745 -5.161 -3.324 -1.838 -7.867 -8.627 761 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -49.266 -51.115 1.849 -117 -6.086 5.969 -19.597 -12.620 -6.977 -29.552 -32.409 2.857 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -6.848 -7.123 275 -24 -1.237 1.213 -3.531 -2.274 -1.257 -3.293 -3.611 318 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ -17.254 -19.809 2.555 -78 -4.033 3.955 -6.761 -4.354 -2.407 -10.416 -11.423 1.007 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ -8.035 -9.055 1.021 -32 -1.685 1.653 -3.105 -2.000 -1.106 -4.897 -5.370 473 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -5.419 -6.267 848 -20 -1.037 1.017 -1.527 -983 -544 -3.872 -4.247 374 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ -16.063 -18.733 2.670 -72 -3.759 3.686 -5.660 -3.645 -2.015 -10.330 -11.329 999 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -13.792 -14.840 1.049 -54 -2.802 2.748 -6.688 -4.307 -2.381 -7.050 -7.731 682 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -12.899 -17.047 4.148 -99 -5.163 5.064 -4.756 -3.063 -1.693 -8.044 -8.821 778 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
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GR30 ΑΣΣΗΚΖ -120.415 -115.038 -5.377 -20 -1.023 1.004 -39.807 -25.635 -14.172 -80.589 -88.380 7.791 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -4.330 -4.802 472 -12 -635 623 -1.257 -809 -447 -3.061 -3.357 296 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -8.023 -8.193 169 -10 -528 518 -2.482 -1.598 -884 -5.531 -6.066 535 

GR43 ΚΡΖΣΖ -15.333 -17.154 1.821 -53 -2.762 2.709 -5.224 -3.364 -1.860 -10.056 -11.028 972 

 ΔΛΛΑΓΑ -290.779 -304.946 14.167 -665 -34.569 33.905 -105.556 -67.975 -37.581 -184.558 -202.401 17.843 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Τν ζπκπέξαζκα απηφ ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε «ζπκπεξηθνξά» ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ηνκεαθήο ζχλζεζεο ζηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα, ζην εζληθφ επίπεδν, δχλαηαη λα απνηηκεζεί ζε 

φξνπο κεηαβνιήο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Τν ζεηηθφ πξφζεκν 

ηεο παξακέηξνπ (εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο πιελ ηεο Αηηηθήο) πξνθχπηεη απφ ην 

φηη ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχεηαη ε θάζε πεξηθέξεηα 

είλαη, ζην εζληθφ επίπεδν, κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ. Τν 

αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο παξακέηξνπ (εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο) 

πξνθχπηεη απφ ην φηη ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχεηαη ε 

(θάζε) πεξηθέξεηα είλαη, ζην εζληθφ επίπεδν, κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζην ζχλνιν 

ησλ ηνκέσλ. Η αξλεηηθή επίδξαζε ησλ εμαγσγψλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

πθίζηαηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Σηελ πξψηε πεξίπησζε, σζηφζν, δχλαηαη λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ζε ζρεηηθνχο φξνπο ε επίδξαζε είλαη ζεηηθή θαζψο ε αξλεηηθή επίδξαζε 

είλαη αζζελέζηεξε ζηηο πεξηθέξεηεο απ’ φηη ζηε ρψξα. Σπλεπψο, ζε φιεο ηηο ειιεληθέο 

πεξηθέξεηεο ε επίδξαζε ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ησλ εμαγσγψλ ζηε κεηαβνιή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο είλαη αξλεηηθή. Δηδηθά γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο ε ελ 

ιφγσ επίδξαζε είλαη αξλεηηθή ηφζν ζε απφιπηνπο φζν θαη ζε ζρεηηθνχο φξνπο.  

Αλάινγα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα ηνπο επηκέξνπο ηνκείο παξαγσγήο θαζψο γηα 

ηνλ θαζέλα απφ απηνχο ε επίδξαζε ησλ εμαγσγψλ ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ζηε 

κεηαβνιή ηεο ηνκεαθήο απαζρφιεζεο ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ είλαη αξλεηηθή. 

Ωζηφζν, γηα φιεο ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, ε ελ ιφγσ αξλεηηθή επίδξαζε είλαη ζεηηθή ζε 

ζρεηηθνχο φξνπο αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή θαη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα. Σην δεπηεξνγελή ηνκέα, ε επίδξαζε είλαη αξλεηηθή ηφζν ζε απφιπηνπο 

φζν θαη ζε ζρεηηθνχο φξνπο, γηα φιεο ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο.  

Η απνδφκεζε ησλ ηηκψλ ηεο παξακέηξνπ ησλ εηζαγσγψλ ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο 

θαλεξψλεη φηη ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο ε επίδξαζε ηεο ηνκεαθήο ζχλζεζεο είλαη 

ζεηηθή αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ 

(Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-10). 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
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Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-10:  Απνδφκεζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο 

νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ηεο πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, πεξίνδνο 2008-2010 
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NUTSII ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

(1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) 

GR11 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ -43.751 -34.049 9.702 -8.479 -8.245 234 -30.737 -7.177 23.560 -4.535 -18.628 -14.092 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -147.252 -110.365 36.887 -13.513 -13.140 372 -116.702 -27.248 89.453 -17.037 -69.976 -52.939 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ -25.673 -15.379 10.294 -2.747 -2.671 76 -21.027 -4.910 16.118 -1.898 -7.798 -5.899 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ -55.220 -42.771 12.449 -8.954 -8.707 247 -40.261 -9.400 30.861 -6.005 -24.663 -18.659 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ -25.057 -19.552 5.505 -3.742 -3.639 103 -18.492 -4.318 14.174 -2.823 -11.595 -8.772 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ -13.625 -13.530 95 -2.302 -2.238 63 -9.091 -2.123 6.969 -2.232 -9.169 -6.937 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ -48.006 -40.446 7.560 -8.345 -8.115 230 -33.706 -7.870 25.836 -5.956 -24.461 -18.506 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -50.114 -32.042 18.072 -6.222 -6.050 171 -39.828 -9.299 30.529 -4.064 -16.693 -12.628 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ -44.426 -36.808 7.618 -11.464 -11.148 316 -28.325 -6.614 21.712 -4.637 -19.046 -14.409 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ -285.784 -248.382 37.402 -2.272 -2.209 63 -237.052 -55.348 181.704 -46.460 -190.824 -144.364 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -10.659 -10.368 291 -1.411 -1.372 39 -7.483 -1.747 5.736 -1.765 -7.249 -5.484 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ -19.143 -17.689 1.454 -1.173 -1.141 32 -14.781 -3.451 11.330 -3.189 -13.097 -9.908 

GR43 ΚΡΖΣΖ -43.038 -37.039 6.000 -6.133 -5.964 169 -31.108 -7.263 23.845 -5.797 -23.812 -18.014 

 ΔΛΛΑΓΑ -811.749 -658.420 153.329 -76.756 -74.640 2.115 -628.593 -146.768 481.825 -106.400 -437.012 -330.612 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

 Τν ζπκπέξαζκα απηφ ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε «ζπκπεξηθνξά» ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ηνκεαθήο ζχλζεζεο ζηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα, ζην εζληθφ επίπεδν, δχλαηαη λα απνηηκεζεί ζε 

φξνπο κεηαβνιήο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Τν αξλεηηθφ 

πξφζεκν ηεο παξακέηξνπ πξνθχπηεη απφ ην φηη ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ζηνπο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχεηαη ε (θάζε) πεξηθέξεηα είλαη, ζην εζληθφ επίπεδν, κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ. Σπλεπψο, ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο ε 

επίδξαζε ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ησλ εηζαγσγψλ ζηε κεηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

απαζρφιεζεο είλαη ζεηηθή, ηφζν ζε απφιπηνπο φζν θαη ζε ζρεηηθνχο φξνπο.  

Αλάινγα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα ηνλ πξσηνγελή θαη ην δεπηεξνγελή ηνκέα, 

εηδηθφηεξα. Τα απνηειέζκαηα γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, σζηφζν, δηαθέξνπλ θαζψο ην 

ζεηηθφ πξφζεκν ηεο παξακέηξνπ (εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο) πξνθχπηεη απφ ην 

φηη ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ζηνλ ηνκέα είλαη, ζην εζληθφ επίπεδν, κηθξφηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δχλαηαη λα ππνζηεξηρζεί φηη 
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ζε ζρεηηθνχο φξνπο ε επίδξαζε είλαη αξλεηηθή θαζψο ε ζεηηθή επίδξαζε είλαη αζζελέζηεξε 

ζηηο πεξηθέξεηεο απ’ φηη ζηε ρψξα.  

Η πηνζέηεζε ηεο ππφζεζεο πεξί ζηαζεξήο αλαινγίαο ζηε ζπζρέηηζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηνπ πξντφληνο ππνδειψλεη φηη νη αιιαγέο ζηηο εμαγσγέο, ζηηο εηζαγσγέο θαη, θπζηθά, ζηελ 

εγρψξηα δήηεζε3, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, κεηαθξάδνληαη ζε αιιαγέο 

ζηελ πεξηθεξεηαθή απαζρφιεζε βάζεη ηεο ηνκεαθήο ζχλζεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ. Η 

παξάκεηξνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο επέρεη δηνξζσηηθφ ξφιν θαζψο ζηελ πξάμε ην πξντφλ 

κεηαβάιιεηαη κε ξπζκφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ ηεο απαζρφιεζεο.  

Η απνδφκεζε ησλ ηηκψλ ηεο παξακέηξνπ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νκνινγηθήο 

ζπληζηψζαο θαλεξψλεη φηη ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο ην πξντφλ κεηψλεηαη κε 

ξπζκφ κηθξφηεξν απφ απηφλ ηεο απαζρφιεζεο4 θαη, ζπλεπψο, ε παξαγσγηθφηεηα 

απμάλεηαη (ηδηνηχπσο) (Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-11).  

Τν ζεηηθφ πξφζεκν ηεο παξακέηξνπ (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία–Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, 

Ιφληα Νεζηά, Γπηηθή Διιάδα, Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν, Κξήηε) πξνθχπηεη απφ ην φηη ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχεηαη ε θάζε πεξηθέξεηα 

είλαη, ζην εζληθφ επίπεδν, κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνκέσλ. Τν 

αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο παξακέηξνπ (Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Σηεξεά 

Διιάδα, Αηηηθή, Νφηην Αηγαίν) πξνθχπηεη απφ ην φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχεηαη ε θάζε πεξηθέξεηα είλαη, ζην εζληθφ επίπεδν, 

κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνκέσλ. Η αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηε κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο πθίζηαηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

ηνπιάρηζηνλ βξαρπρξνλίσο5. Σηελ πεξίπησζε ηνπ αξλεηηθνχ πξνζήκνπ, σζηφζν, δχλαηαη 

λα ππνζηεξηρζεί φηη ζε ζρεηηθνχο φξνπο ε επίδξαζε είλαη ζεηηθή θαζψο ε αξλεηηθή 

επίδξαζε είλαη αζζελέζηεξε ζηηο πεξηθέξεηεο απ’ φηη ζηε ρψξα. Υπφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα, 

βεβαίσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζε ζρεηηθνχο φξνπο θαζψο ε 

απψιεηα ζέζεσλ απαζρφιεζεο νδεγεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε ηε ρψξα, ζε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (έζησ θαη αλ απηή ε αχμεζε είλαη ηδηφηππε) ζηηο ελ ιφγσ 

πεξηθέξεηεο.  

                                                           
3  Και οι τρεισ αυτζσ παράμετροι (εξαγωγζσ, ειςαγωγζσ, εγχϊρια ηιτθςθ) είναι εκφραςμζνεσ ςε όρουσ 

προϊόντοσ.  

4  Στθν υπό εξζταςθ περίοδο, το προϊόν μειϊνεται και ςτο ςφνολο και ςε κάκε τομζα παραγωγισ. Επίςθσ, 
μειϊνονται θ ςυνολικι απαςχόλθςθ και θ απαςχόλθςθ του δευτερογενι και του τριτογενι τομζα. 
Αντίκετθ τάςθ ακολουκεί θ απαςχόλθςθ του πρωτογενι τομζα παραγωγισ θ οποία αυξάνεται.  

5  Κακότι μακροχρονίωσ, θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ (όταν, βζβαια, ςυνδυάηεται με αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ) κεωρείται κριτιριο ανταγωνιςτικότθτασ μιασ οικονομίασ (Kamarianakis and Le Gallo 2003).  
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Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-11: Απνδφκεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ηεο πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο 

ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, πεξίνδνο 2008-2010 
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NUTSII ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

(1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) (1) (2) (1)-(2) 

GR11 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ 5.397 4.305 1.092 4.651 1.042 3.609 

-4.105 907 -5.012 4.850 2.355 2.495 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 10.047 13.953 -3.906 7.413 1.661 5.752 -15.585 3.445 -19.030 18.219 8.847 9.372 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 729 1.944 -1.215 1.507 338 1.169 -2.808 621 -3.429 2.030 986 1.044 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ 5.957 5.407 549 4.912 1.101 3.811 -5.377 1.188 -6.565 6.421 3.118 3.303 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ 2.602 2.472 130 2.053 460 1.593 -2.469 546 -3.015 3.019 1.466 1.553 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 2.436 1.711 725 1.263 283 980 -1.214 268 -1.482 2.387 1.159 1.228 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 6.446 5.114 1.332 4.578 1.026 3.552 -4.501 995 -5.496 6.369 3.093 3.276 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2.441 4.051 -1.611 3.413 765 2.648 -5.319 1.176 -6.494 4.346 2.110 2.236 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 7.465 4.653 2.812 6.289 1.409 4.879 -3.783 836 -4.619 4.959 2.408 2.551 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ 19.273 31.402 -12.129 1.246 279 967 -31.657 6.998 -38.654 49.683 24.125 25.558 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 1.662 1.311 351 774 173 600 -999 221 -1.220 1.887 916 971 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2.080 2.236 -157 644 144 499 -1.974 436 -2.410 3.410 1.656 1.754 

GR43 ΚΡΖΣΖ 5.410 4.683 727 3.364 754 2.610 -4.154 918 -5.073 6.200 3.010 3.189 

 ΔΛΛΑΓΑ 71.943 83.242 -11.299 42.107 9.437 32.670 -83.944 18.555 -102.500 113.781 55.250 58.531 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ πξσηνγελή θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη ζε 

φιεο ηηο πεξηθέξεηεο. Η ελ ιφγσ αχμεζε νθείιεηαη είηε ζε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζε 

κηθξφηεξε κείσζε ηνπ πξντφληνο είηε ζε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζε κεγαιχηεξε 

αχμεζε ηνπ πξντφληνο. Σε θάζε πεξίπησζε, ην πξφζεκν ηεο παξακέηξνπ είλαη ζεηηθφ 

θαζψο ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ηνκέα είλαη, ζην εζληθφ επίπεδν, κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνκέσλ. Αλαθνξηθά κε ην δεπηεξνγελή ηνκέα, ε 

παξαγσγηθφηεηα κεηψλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαζψο ην πξντφλ κεηψλεηαη κε ξπζκφ 

κεγαιχηεξν απφ απηφλ ηεο απαζρφιεζεο. Σε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ην πξφζεκν ηεο 

παξακέηξνπ είλαη αξλεηηθφ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε, ζην εζληθφ επίπεδν, ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ηνκέα θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζην ζχλνιν 

ησλ ηνκέσλ.  
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ύνουη ηης προζαρμοζμένης, βάζει ηοσ εμπορίοσ, ανάλσζης 

απόκλιζης-ζσμμεηοτής 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζαξκνζκέλεο, βάζεη ηνπ εκπνξίνπ, αλάιπζεο απφθιηζεο-

ζπκκεηνρήο, θαη κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ηελ νπνία πξφηεηλε ν Boudeville (1966) (Πίνακας 

Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-12, Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν 

θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-13), πξνθχπηεη φηη νη πεξηθέξεηεο ηεο Ηπείξνπ, ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ εκθαλίδνπλ επλντθή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη ζεηηθνχο 

ηνπηθνχο παξάγνληεο, νη πεξηθέξεηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο–Θξάθεο, ηεο Θεζζαιίαο, 

ηεο Κξήηεο, ησλ Ινλίσλ Νεζηψλ θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ εκθαλίδνπλ επλντθή ηνκεαθή 

δηάξζξσζε θαη αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο, νη πεξηθέξεηεο ηεο Σηεξεάο Διιάδαο, ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Αηηηθήο εκθαλίδνπλ δπζκελή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη ζεηηθνχο 

ηνπηθνχο παξάγνληεο, θαη νη πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ 

εκθαλίδνπλ δπζκελή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο. Γηα ηηο 

πεξηθέξεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ δπζκελή ηνκεαθή δηάξζξσζε απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ 

ηνκεαθήο αλαδηάξζξσζεο θαη γηα ηηο πεξηθέξεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ αξλεηηθνχο 

ηνπηθνχο παξάγνληεο απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο6. 

Δηδηθά γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα πξνθχπηεη φηη ε Θεζζαιία, ε Ήπεηξνο, 

ε Γπηηθή Διιάδα, ε Σηεξεά Διιάδα, ε Αηηηθή, ην Νφηην Αηγαίν θαη ε Κξήηε εκθαλίδνπλ 

επλντθή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη ζεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη 

φηη νη πεξηθέξεηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο–Θξάθεο, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, ησλ Ινλίσλ Νεζηψλ θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ 

εκθαλίδνπλ επλντθή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ε ηνκεαθή δηάξζξσζε, αλαθνξηθά 

κε ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα είλαη επλντθή. Σπλεπψο νη ηνπηθνί παξάγνληεο 

είλαη εθείλνη νη επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (ε 

νπνία είλαη ζεηηθή γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο).  

Δηδηθά γηα ηελ απαζρφιεζε ζην δεπηεξνγελή ηνκέα πξνθχπηεη φηη ηα Ιφληα Νεζηά, ε Γπηηθή 

Διιάδα, ε Πεινπφλλεζνο, ην Βφξεην Αηγαίν, ην Νφηην Αηγαίν, ε Γπηηθή Μαθεδνλία, ε 

Ήπεηξνο θαη ε Σηεξεά Διιάδα εκθαλίδνπλ δπζκελή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη ζεηηθνχο 

ηνπηθνχο παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη φηη νη πεξηθέξεηεο ηεο Αλαηνιηθήο 

                                                           
6  Ο Boudeville (1966) εςτίαςε ςτθ διενζργεια υποδομϊν, κακότι οι υποδομζσ ιταν –και εξακολουκοφν να 

είναι– το πιο διαδεδομζνο μζςο άςκθςθσ περιφερειακισ πολιτικισ. Ωςτόςο, οι υποδομζσ δεν είναι το 
μοναδικό μζςο άςκθςθσ περιφερειακισ πολιτικισ. Για μια αναλυτικι παρουςίαςθ βλ. Πετράκοσ και 
Ψυχάρθσ (2004).  
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Μαθεδνλίαο–Θξάθεο, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Αηηηθήο θαη ηεο 

Κξήηεο εκθαλίδνπλ δπζκελή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ε ηνκεαθή δηάξζξσζε, 

αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε ζην δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη δπζκελήο. Σπλεπψο νη 

ηνπηθνί παξάγνληεο είλαη εθείλνη νη επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηεο νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ηνπ 

δεπηεξνγελή ηνκέα (ε νπνία είλαη αξλεηηθή γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο).  

Δηδηθά γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα πξνθχπηεη φηη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία, ε 

Γπηηθή Μαθεδνλία, ε Αηηηθή, ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία–Θξάθε, ε Ήπεηξνο, ε Γπηηθή Διιάδα 

θαη ην Βφξεην Αηγαίν εκθαλίδνπλ επλντθή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη ζεηηθνχο ηνπηθνχο 

παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη φηη ε Θεζζαιία, ηα Ιφληα Νεζηά, Σηεξεά Διιάδα, ε 

Πεινπφλλεζνο, ην Νφηην Αηγαίν θαη ε Κξήηε εκθαλίδνπλ επλντθή ηνκεαθή δηάξζξσζε θαη 

αξλεηηθνχο ηνπηθνχο παξάγνληεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο ε ηνκεαθή δηάξζξσζε, αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη 

επλντθή. Σπλεπψο νη ηνπηθνί παξάγνληεο είλαη εθείλνη νη επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηεο 

νκνινγηθήο ζπληζηψζαο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα (ε νπνία είλαη ζεηηθή γηα φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο).  

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-12:  Τππνινγία θαηάηαμεο πεξηθεξεηψλ 

θαηά Boudeville βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο 

απφθιηζεο 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ 
ΣΤΠΟ 

ΤΝΙΣΩΔ ΑΠΟΚΛΙΖ-ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1 

 
 ομολογική ζσνιζηώζα θεηική 

 διαθορική ζσνιζηώζα θεηική 

 ομολογική ζσνιζηώζα μεγαλύηερη ηης διαθορικής ζσνιζηώζας, καη’ απόλσηες ηιμές  

 εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

 θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

2 

 
 ομολογική ζσνιζηώζα θεηική 

 διαθορική ζσνιζηώζα θεηική 

 ομολογική ζσνιζηώζα μικρόηερη ηης διαθορικής ζσνιζηώζας, καη’ απόλσηες ηιμές  

 εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

 θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

3 

 
 ομολογική ζσνιζηώζα θεηική 

 διαθορική ζσνιζηώζα αρνηηική 

 ομολογική ζσνιζηώζα μεγαλύηερη ηης διαθορικής ζσνιζηώζας, καη’ απόλσηες ηιμές 

 εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

 αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

4 

 
 ομολογική ζσνιζηώζα αρνηηική 

 διαθορική ζσνιζηώζα θεηική 

 ομολογική ζσνιζηώζα μικρόηερη ηης διαθορικής ζσνιζηώζας, καη’ απόλσηες ηιμές 

 δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

 θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

5 

 
 ομολογική ζσνιζηώζα αρνηηική 

 διαθορική ζσνιζηώζα θεηική 

 ομολογική ζσνιζηώζα μεγαλύηερη ηης διαθορικής ζσνιζηώζας, καη’ απόλσηες ηιμές 

 δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

 θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
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6 

 
 ομολογική ζσνιζηώζα θεηική 

 διαθορική ζσνιζηώζα αρνηηική 

 ομολογική ζσνιζηώζα μικρόηερη ηης διαθορικής ζσνιζηώζας, καη’ απόλσηες ηιμές 

 εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

 αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

7 

 
 ομολογική ζσνιζηώζα αρνηηική 

 διαθορική ζσνιζηώζα αρνηηική 

 ομολογική ζσνιζηώζα μεγαλύηερη ηης διαθορικής ζσνιζηώζας, καη’ απόλσηες ηιμές 

 δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

 αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

8 

 
 ομολογική ζσνιζηώζα αρνηηική 

 διαθορική ζσνιζηώζα αρνηηική 

 ομολογική ζσνιζηώζα μικρόηερη ηης διαθορικής ζσνιζηώζας, καη’ απόλσηες ηιμές 

 δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

 αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

Πθγι: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεξεργαςία 

Πίνακας Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-13: Σπλνπηηθή παξάζεζε θαη 

ηαμηλφκεζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο θαηά Boudeville βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο, πεξίνδνο 2008-2010 

NUTSII ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΣΡΙΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

        

GR11 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΡΑΚΖ 
3 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
3 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
7 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
2 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR12 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 8 
δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
3 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
7 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
1 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR13 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 5 
δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
3 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
5 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
1 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR14 ΘΔΑΛΗΑ 3 
εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
1 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
7 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
3 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR21 ΖΠΔΗΡΟ 2 
εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες  
1 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
5 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
2 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR22 ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 6 
εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
6 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
4 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
6 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR23 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2 
εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
1 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
4 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
2 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 4 
δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
1 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
5 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
6 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 6 
εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
6 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
4 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
6 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR30 ΑΣΣΗΚΖ 5 
δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
2 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
7 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
1 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR41 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2 
εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
3 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
4 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
2 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR42 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 8 
δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
2 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
4 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
6 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 

GR43 ΚΡΖΣΖ 3 
εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
2 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

θεηικοί ηοπικοί παράγονηες 
7 

δσζμενής ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
6 

εσνοϊκή ηομεακή διάρθρωζη 

αρνηηικοί ηοπικοί παράγονηες 
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Πεγή: ΙΠΑ (2011), Ιδία επεμεξγαζία 
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 Υάρηης Σθάικα! Γελ ππάξρεη θείκελν θαζνξηζκέλνπ ζηπι ζην έγγξαθν.-1:  Ταμηλφκεζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Διιάδαο θαηά Boudeville βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζαξκνζκέλεο βάζεη ηνπ εκπνξίνπ αλάιπζεο 

απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο, πεξίνδνο 2008-2010 
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