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1. Αναπηςξιακά Υαπακηηπιζηικά ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ
Γεωγπαθικά / Γεωθςζικά Χαπακηηπιζηικά
Η Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ραξαθηεξίδεηαη από ηελ θεληξηθή – αλαηνιηθή ζέζε ηεο
ζηνλ επεηξσηηθό θνξκό ηεο Υώξαο, κε έθηαζε 14.307 ηεηξ. ρικ. (14.004 ρεξζαία
θαη 303 λεζησηηθά), πεξηιακβάλνληαο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Λάξηζαο,
Μαγλεζίαο / πνξάδσλ, Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ.
Έρεη ζηξαηεγηθή θεληξνβαξηθή θαη εύθνια πξνζπειάζηκε γεσγξαθηθή ζέζε, θαζώο
ζπλδέεηαη κε ην βαζηθό νδηθό θαη ζηδεξνδξνκηθό άμνλα ηεο Υώξαο (ΠΑΘΔ / Ν – Β)
θαη βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά κηθξή απόζηαζε από ην βόξεην όξην ηεο Πεξηθέξεηαο
δηέξρεηαη ε Δγλαηία Οδόο.
Σόζν ηα γεσγξαθηθά, όζν θαη ηα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο
Θεζζαιίαο, κε νξεηλνύο όγθνπο θαη κεγάιεο πεδηλέο εθηάζεηο, θαζώο θαη κε αθηέο
θαη κηθξό λεζησηηθό ζύκπιεγκα, απνηεινύλ ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα
γηα ηελ εζσηεξηθή ρσξηθή θαη θνηλσληθό – νηθνλνκηθή ζπλνρή θαη ρσξνηαμηθή
νινθιήξσζή ηεο.
Δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξόζθαηεο απνγξαθήο (2011) ν ζπλνιηθόο
πιεζπζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ήηαλ 732.762 άηνκα1, απνηειώληαο ην
6,78%, ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Υώξαο.
Σν δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2013 ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο,
ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, έθζαλε ηα 725.357
άηνκα. Καηά ηελ πεξίνδν 2001 – 2013 ν πιεζπζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκό 0,06%, δείρλνληαο νπζηαζηηθή πιεζπζκηαθή
ζηαζηκόηεηα, όηαλ ν αληίζηνηρνο ξπζκόο γηα ην ζύλνιν ηεο Υώξαο ήηαλ 0,4%. Η
θαηάζηαζε πιεζπζκηαθήο ζηαζηκόηεηαο πξνδηαγξάθεη ραξαθηεξηζηηθά Πεξηθέξεηαο
πνπ έρεη απνιέζεη ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ αλαπηπμηαθνύ δπλακηζκνύ ηεο, ελώ ζε
ζπλδπαζκό θαη κε ηα ειηθηαθά ραξαθηεξηζηηθά, απηή ε απώιεηα θαίλεηαη πην
έληνλα.
Η νπζηαζηηθή ζηαζηκόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζπγθαιύπηεη ζεκαληηθέο αλαδηαξζξώζεηο ζηηο θαηεγνξίεο
ησλ ειηθηώλ. Παξαηεξείηαη ππνρώξεζε ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ κεηαμύ 20 σο 40
εηώλ θαη ελίζρπζε εθείλσλ κεηαμύ 40 θαη 50 εηώλ θαη ησλ άλσ ησλ 65 εηώλ.
Μεηαμύ 2008 θαη 2013 ππάξρεη ζεκαληηθή ππνρώξεζε ζηηο λεώηεξεο ειηθηαθά
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, ελώ εληζρύνληαη νη ειηθίεο άλσ ησλ 40 εηώλ.
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Ανηίζηοισα, ηα ζηοισεία ηηρ Έπεςναρ Επγαηικού Δςναμικού ηηρ ΕΛ.ΣΤΑΤ. δίνοςν εκηίμηζη ηος πληθςζμού ηηρ Πεπιθέπειαρ
Θεζζαλίαρ 720.399 άηομα, δηλαδή απόκλιζη ίζη με 0,017%. Η ελάσιζηη αςηή απόκλιζη μεηαξύ ηων ζηοισείων ηηρ
δειγμαηοληπηικήρ έπεςναρ και ηηρ απογπαθήρ πληθςζμού επιηπέπει να αξιοποιηθούν ηα πλέον ππόζθαηα ζηοισεία ηηρ Έπεςναρ
Επγαηικού Δςναμικού, ηόζο για ηα δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Πεπιθέπειαρ, όζο και για ηην αγοπά επγαζίαρ.
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Απνηέιεζκα απηνύ ηνπ γεγνλόηνο είλαη ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ εξγάζηκεο ειηθίαο
(15-65 εηώλ), ζρεδόλ θαηά 8.000 άηνκα ή θαηά 1,7%. Μείσζε παξαηεξείηαη δε, ζηα
άηνκα πξνζρνιηθήο ειηθίαο, απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ γελλήζεσλ, όπσο θαη
ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ησλ πξώησλ ηάμεσλ ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο.
Σα παξαπάλσ πιεζπζκηαθά ζηνηρεία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο βαζηθνύο
δεκνγξαθηθνύο δείθηεο ηεο Πεξηθέξεηαο, όπσο ηνλ δείθηε εμάξηεζεο, ηνλ δείθηε
γήξαλζεο θαη ηνλ δείθηε αλαπιήξσζεο. Οη δείθηεο εμάξηεζεο θαη ν δείθηεο
γήξαλζεο θηλνύληαη παξάιιεια θαη απμάλνληαη κε ζηαζεξό ξπζκό ζε όιε ηελ
πεξίνδν. Ο δείθηεο εμάξηεζεο (0,58) είλαη ζηαζεξά θαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο γηα
ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζε ζύγθξηζε κε ην ζύλνιν ηεο Υώξαο (0,52).
Ο δείθηεο γήξαλζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο (1,54) παξνπζηάδεη έληνλε
απμεηηθή ηάζε, ελώ δηακνξθώλεηαη ζηαζεξά ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο από ηνλ
αληίζηνηρν δείθηε ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε γήξαλζεο δείρλνπλ
ηελ πξννπηηθή δεκνγξαθηθήο ζπξξίθλσζεο, ηόζν γηα ην ζύλνιν ηεο Υώξαο, όζν
θαη, πεξηζζόηεξν έληνλα, γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ζε κεζνπξόζεζκν
δηάζηεκα.
Η ηηκή ηνπ δείθηε αλαπιήξσζεο ζηελ Πεξηθέξεηα απμάλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία
ηξίκελα κεηά ην 2010β, όηαλ έθζαζε ζηελ θαηώηεξε ηηκή ηνπ (0,97). Η δηακόξθσζή
ηνπ ην 2013β ζην 1,04 δειώλεη ηθαλόηεηα βξαρπρξόληαο αλαπιήξσζεο ησλ αηόκσλ
πνπ πξόθεηηαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηνλ πιεζπζκό εξγάζηκεο ειηθίαο, θαηά ηελ
επόκελε πεληαεηία.
Εκπαιδεςηικό / μοπθωηικό επίπεδο ηος πληθςζμού
Καηά ηελ έλαξμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ε Πεξηθέξεηα πζηεξνύζε ζεκαληηθά έλαληη
ηεο Υώξαο ζε θαηόρνπο δηδαθηνξηθώλ θαη ηίηισλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, θαζώο
θαη ζε απόθνηηνπο πςειήο, κέζεο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Τπεξηεξνύζε δε, ζεκαληηθά ζε απόθνηηνπο πξσηνβάζκηαο θαη ρακειήο κέζεο
εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην), κε ηα ίδηα ζρεδόλ πνζνζηά επί ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ
πιεζπζκνύ ζε απόθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καηά ηελ πάξνδν ησλ εηώλ
δηαπηζηώλεηαη κηα ζεηηθή εμέιημε θαη ζύγθιηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηεο
Υώξαο.
Παξάιιεια, θαίλεηαη όηη, ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο από εθείλνπο νη νπνίνη
αθνινπζνύλ ηελ πςειή κέζε εθπαίδεπζε (Λύθεην) θαη κεηαδεπηεξνβάζκηα (κε
ηξηηνβάζκηα) εθπαίδεπζε, ζπλερίδνπλ πεξηζζόηεξνη από όηη ζηε Υώξα ζηελ
ηξηηνβάζκηα, ηνπιάρηζηνλ, εθπαίδεπζε, αλ όρη θαη ζηε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε.
Από ηα ζηνηρεία απηά θαη ζε ζύγθξηζε κε άιιεο Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, ε
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
εμειίζζεηαη ηαρύηεξα, ζπγθιίλνληαο κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηεο Υώξαο.
Αγοπά Επγαζίαρ
Η αγνξά εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ραξαθηεξίδεηαη από ην δηαρξνληθά
ζρεηηθά ρακειό ποζοζηό ζςμμεηοσήρ ηνπ πιεζπζκνύ εξγάζηκεο ειηθίαο, έλαληη
ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Υώξαο θαη πνιύ ρακειόηεξν ηεο ΔΔ27, ελώ ην πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ειηθίαο 15-24 εηώλ, κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζε νξηζκέλα έηε,
είλαη κεγαιύηεξν ηεο Υώξαο θαη ζηαζεξά αξθεηά ρακειόηεξν ηεο ΔΔ27. Σα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο αθνινπζνύλ ηελ ίδηα ηάζε
δηαρξνληθά, κε εθείλσλ ηεο Υώξαο, κε κηθξή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ
ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ εξγάζηκεο ειηθίαο θαη κε ζρεηηθά κεγάιε κείσζε ηνπ
πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ 14-25 εηώλ. Παξάιιεια, ν δείθηεο ζπκκεηνρήο ησλ
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αλδξώλ εκθαλίδεη κείσζε ζε όιεο ηηο ειηθίεο – κε ηελ εμαίξεζε ησλ ειηθηαθώλ
νκάδσλ 15-20 θαη 50 - 55 εηώλ – ελώ ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο εκθαλίδεηαη κεγάιε
πηώζε, απνηέιεζκα ηεο απνκάθξπλζεο απηώλ ησλ ειηθηώλ από ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ο δείθηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ παξνπζηάδεη κεγάιεο απμήζεηο ζε όιν ην εύξνο
ειηθηώλ κεηαμύ 20 θαη 50 εηώλ, κεηώλεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-55 εηώλ, αιιά
κε πνιύ επηόηεξνπο ξπζκνύο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άλδξεο.
Οπζηαζηηθά ζηνπο άλδξεο θαίλεηαη λα επηθξαηεί ην θαηλόκελν ηνπ «απνγνεηεπκέλνπ
άλεξγνπ», ελώ ζηηο γπλαίθεο θαη ζηνπο άλδξεο ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηώλ, ην
θαηλόκελν ηνπ «πξόζζεηνπ εξγαδόκελνπ», θαζώο ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
ζπξξηθλώλεηαη. Δπίζεο, θαίλεηαη όηη θαη νη λένη, είηε απνγνεηεύνληαη από ηηο
απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο απαζρόιεζήο ηνπο θαη εμέξρνληαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο,
αθνύ εηζέιζνπλ ζε καθξνρξόληα αλεξγία, είηε θαη παξαηείλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο
θαηά έλα βαζκό, σο δηέμνδν έλαληη ηεο αλεξγίαο.
Παξάιιεια, ε αγνξά εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο εκθαλίδεη δηαρξνληθά
κηθξό ποζοζηό απαζσόληζηρ έλαληη ηεο Υώξαο, γηα ηηο ειηθίεο 15 εηώλ θαη άλσ, κε
πεξαηηέξσ πηώζε θαηά ηα έηε 2010 θαη 2013, ε νπνία όκσο είλαη κηθξόηεξε εθείλεο
ζε επίπεδν Υώξαο, θζάλνληαο θαη ππεξβαίλνληαο θαηά ηη ην πνζνζηό απαζρόιεζεο
ηεο Υώξαο, αιιά κε κηθξόηεξα πνζνζηά ζηε γπλαηθεία απαζρόιεζε.
Αληίζεηα, ζηηο ειηθίεο 20-64 εηώλ, ην πνζνζηό απαζρόιεζεο ζηελ Θεζζαιία είλαη
κεγαιύηεξν από ην αληίζηνηρν ηεο Υώξαο, ηνπιάρηζηνλ θαηά κία πνζνζηηαία
κνλάδα, απμαλόκελε δηαρξνληθά απηή ε δηαθνξά κέρξη θαη ην 2013, κε
ζηαζεξνπνίεζε ην 2014, ελώ παξαηεξείηαη πηώζε ηνπ δείθηε (πνζνζηνύ)
απαζρόιεζεο ζε επίπεδν Θεζζαιίαο θαη Υώξαο.
Οη κεγαιύηεξεο απώιεηεο ζέζεσλ απαζρόιεζεο παξαηεξνύληαη ζηελ κεηαπνίεζε,
ζηηο θαηαζθεπέο, ζην εκπόξην, ζηα μελνδνρεία / εζηίαζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε
δεκόζηα δηνίθεζε. Παξάιιεια, κεηώλνληαη νη ζέζεηο απαζρόιεζεο θαη ζε άιινπο
θιάδνπο, ελώ ζε ιίγνπο θιάδνπο (νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο) δεκηνπξγνύληαη
3.800 ζέζεηο εξγαζίαο (ζηα νξπρεία, ζηελ ελεκέξσζε / επηθνηλσλία, ζηελ πγεία θαη
ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο).
Δμ’ απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ν ζπλνιηθόο δείθηεο απαζρόιεζεο, γηα ηα άηνκα
εξγάζηκεο ειηθίαο, ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ράλεη δώδεθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο
κεηαμύ 2008β θαη 2013β (από 61,7% ζε 49,9%), δηαθνξνπνηνύκελνο ζεκαληηθά ζηηο
ειηθίεο 20-64, όπνπ ν δείθηεο είλαη 54,60 (ην 2013), ν νπνίνο είλαη θαηά 1,40
πνζνζηηαία κνλάδα κεγαιύηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο Υώξαο. Από απηά ηα
ζηνηρεία θαίλεηαη όηη ν δείθηεο απαζρόιεζεο ζηε Θεζζαιία, γηα ηηο πιένλ
παξαγσγηθέο ειηθίεο, είλαη πςειόηεξνο από εθείλνλ ηεο Υώξαο, ελώ ζηηο ειηθίεο 1520 θαη πάλσ από 64 εηώλ είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο Υώξαο.
Όπσο θαίλεηαη από απηά ηα ζηνηρεία, ν δείθηεο απαζρόιεζεο, επίζεο, ππνρσξεί
έληνλα ζηηο λεαξέο ειηθίεο, αιιά θαη ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 65 εηώλ. ε όιεο ηηο
ειηθηαθέο νκάδεο, ν δείθηεο κεηώλεηαη ζεκαληηθά θαη γηα ηα δύν θύια.
Παξάιιεια κε ηελ πηώζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο, κεηά ην 2005 ζηελ
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, όπσο θαη ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο, κεηώλεηαη ε πιήξεο
απαζρόιεζε θαη απμάλεηαη ε κεξηθή απαζρόιεζε, ε νπνία ήηαλ πάληα ζε
πςειόηεξα πνζνζηά ζηε Θεζζαιία, νθεηιόκελε ζηελ απμεκέλε κεξηθή απαζρόιεζε
ησλ γπλαηθώλ. Σελ ίδηα πεξίνδν, ηδηαίηεξα κεηά ην 2008, απμάλεηαη ζηε Θεζζαιία
ην πνζνζηό απηναπαζρνινύκελσλ κε κηθξή κείσζε ησλ ζπκβνεζνύλησλ κειώλ,
θαηεγνξίεο απαζρνινύκελσλ, νη νπνίεο εκθάληδαλ θαη ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ
πνιύ πςειόηεξα πνζνζηά από εθείλα ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο.
Η κεγάιε ππνρώξεζε ηεο απαζρόιεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο
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ζπλνδεύεηαη από ηελ αύμεζε ηων ανέπγων θαη ηνπ ποζοζηού ανεπγίαρ. Σν
ζπλνιηθό πνζνζηό αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα γηα ηα άηνκα εξγάζηκεο ειηθίαο
απμάλεηαη από 7,3% ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2008 ζην 26,2% ην 2013β, ελώ ν κέζνο
όξνο αλεξγίαο ην έηνο 2013, είλαη 25,4%, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη ε αλεξγία ζηελ
Θεζζαιία έρεη ζεκαληηθή επνρηθή δηαθνξνπνίεζε.
Σν πνζνζηό αλεξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2008 δελ
δηέθεξε από ην εζληθό πνζνζηό αλεξγίαο, ελώ ζε επίπεδν Υώξαο, ν κέζνο όξνο
αλεξγίαο ήηαλ 27,3%, ήηνη 1,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεγαιύηεξνο από ηνλ
αληίζηνηρν ηεο Θεζζαιίαο.
Όζνλ αθνξά ζηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πνζνζηνύ αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα
Θεζζαιίαο, εμειίζζεηαη κε κηθξόηεξνπο ξπζκνύο από ην αληίζηνηρν πνζνζηό ζην
ζύλνιν ηεο Υώξαο, ηδηαίηεξα ηα έηε 2012-2013 θαη κε πηώζε ην 2014, κε
απνηέιεζκα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014, ην πνζνζηό αλεξγίαο λα ζεκεηώλεη πηώζε
0,20 ηεο πνζνζηηαίαο κνλάδαο, έλαληη ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013, ήηνη 25,20%.
Παξάιιεια, απμάλεηαη ε δηαθνξά από ην αληίζηνηρν πνζνζηό ηεο Υώξαο ην νπνίν
θζάλεη ζην 27,81% θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014.
Σν 2008β ην πνζνζηό αλεξγίαο γηα ηνπο άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 35 εηώλ ήηαλ
κηθξόηεξν ηνπ 4%. Σν 2013β θαη απηέο νη ειηθηαθέο νκάδεο αληηκεησπίδνπλ πςειά
πνζνζηά αλεξγίαο, θαζώο κόλν νη ειηθηαθέο νκάδεο άλσ ησλ 60 εηώλ εκθαλίδνπλ
κνλνςήθηα πνζνζηά αλεξγίαο.
ηελ ειηθηαθή νκάδα 20-25 εηώλ ην πνζνζηό αλεξγίαο θζάλεη ην 69%, έλαληη 62,6%
γηα ην ζύλνιν ηεο Υώξαο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο άλδξεο θάησ ησλ 20 εηώλ, ελώ
πνιύ έληνλν πξόβιεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο αληηκεησπίδνπλ νη λέεο γπλαίθεο θάησ
ησλ 25 .εηώλ.
Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη εκθαλείο νη ζεκαληηθά αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.
Δίλαη γεγνλόο όηη, από ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2013 (2013β), κέρξη θαη ην πξώην
ηξίκελν ηνπ 2014 (2014α), δηαπηζηώλεηαη κηα κηθξή βειηίσζε ηνπ πνζνζηνύ
αλεξγίαο ζηε Θεζζαιία, κηθξαίλνληαο θαηά κία (1) πνζνζηηαία κνλάδα, ελώ είλαη
ζεκαληηθή ε βειηίσζε ηνπ πνζνζηνύ αλεξγίαο ζηελ Θεζζαιία έλαληη ηνπ ζπλόινπ
ηεο Υώξαο, εκθαληδόκελν κηθξόηεξν θαηά 2,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Παξ’ όια απηά,
ε δηάξζξσζε ησλ δεηθηώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ε
ζπλερηδόκελε ύθεζε εληείλνπλ ηνπο θηλδύλνπο άκβιπλζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ
θνηλσληθνύ ηζηνύ ηεο Πεξηθέξεηαο, θπξίσο ιόγσ ηεο εμόδνπ ηνπ εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ από ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη θαη’ αθνινπζία επηηείλνπλ ηηο αλάγθεο σο
πξνο ην αλζξώπηλν δπλακηθό, αιιά θαη θπξίσο σο πξνο ηε δηαηήξεζε θαη
ελδπλάκσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ, ελ γέλεη, ηζηνύ ηεο
Πεξηθέξεηαο, όπσο θαίλεηαη ζηα ακέζσο επόκελα.
Οικονομικέρ επιδόζειρ / παπαγωγική δομή
Σν καηά κεθαλήν ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο απμαλόηαλ δηαρξνληθά, ζε
ηξέρνπζεο ηηκέο, από ην 2000 κέρξη θαη ην 2004, κε ξπζκό θαηά ηη κεγαιύηεξν από
εθείλνλ ηεο Υώξαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε απνηέιεζκα λα αληηζηνηρεί
θαηά ην έηνο 2004 ζην 88,1% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Υώξαο θαη ζην 82,6% ηνπ
θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ΔΔ27. Μεηά ην 2005, όπνπ ππήξμε κηα ηζρπξή πηώζε, ηεο
ηάμεο ηνπ 12% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο
Θεζζαιίαο άξρηζε λα αλαθάκπηεη ζηαδηαθά κέρξη θαη ην έηνο 2008, κε θζάλνληαο
όκσο ζηα επίπεδα ηνπ έηνπο 2004. Οη ξπζκνί αλάθακςεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
ηεο Θεζζαιίαο ήηαλ πνιύ κηθξόηεξνη ησλ ξπζκώλ αύμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
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ηεο Υώξαο θαη ηεο ΔΔ27, κε απνηέιεζκα λα αληηζηνηρεί ζε έλα πνζνζηό γύξσ ζην
70% - 73% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ΔΔ27 θαη γύξσ ζην 77% - 79% ηνπ θαηά
θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Υώξαο. Από ην έηνο 2009, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Θεζζαιίαο
άξρηζε πάιη λα ππνρσξεί ξαγδαία κε εληνλόηεξνπο ξπζκνύο από ηνπο αληίζηνηρνπο
ηεο Υώξαο θαη κε κείσζε θαηά 18% κεηαμύ 2008 θαη 2011, κε απνηέιεζκα ην 2011
λα αληηπξνζσπεύεη ην 71% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Υώξαο θαη ην 56,35% ηεο
ΔΔ27.
Αληίζηνηρε θαη αλάινγε εμέιημε εκθαλίδεηαη ζηελ Ακαθάπιζηη Πποζηιθέμενη
Αξία (ΑΠΑ) ηεο Θεζζαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Υώξαο. πγθεθξηκέλα
ε κείσζε ηεο ΑΠΑ ζηε Θεζζαιία θαηόπηλ ζπλερνύο αύμεζήο ηεο κέρξη θαη ην 2008,
κεηώζεθε ζεκαληηθά κεηαμύ 2008 θαη 2011, θαηά 16%, έλαληη αληίζηνηρεο κείσζεο
11% ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο.
Από ηα ζηνηρεία απηά είλαη εκθαλέο όηη νη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηα
καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο Υώξαο εκθαλίδνληαη
ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο κε θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε, αιιά κε κεγαιύηεξε
έληαζε.
Όζνλ αθνξά ζηε δηάξζξσζε ηεο ΑΠΑ αλά παξαγσγηθό ηνκέα θαη νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα, δηαπηζηώλεηαη όηη ν ηπιηογενήρ ηομέαρ θπξηαξρεί σο
δξαζηεξηόηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα, κε απμαλόκελε ζπκκεηνρή δηαρξνληθά κέρξη θαη
ην 2009, κε κηα κηθξή πηώζε ην 2009, ζπκκεηέρνληαο θαηά 65,3% - 73% (73,20%
ην 2011) ζηε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο, όηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα ζηε Υώξα θζάλεη ζην 81%.
Η πιένλ ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηε Πεξηθέξεηα είλαη ε
Δημόζια Διοίκηζη, κε ζπκκεηνρή ζηελ ΑΠΑ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαηά 32% - 35%,
δηαρξνληθά απμαλόκελε ηόζν σο Αμία, κέρξη ην 2009, όζν θαη σο ζπκκεηνρή ζηελ
ΑΠΑ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα.
Γεύηεξε θαηά ζεηξά κεγέζνπο δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ην 2011 ζηε
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη ην Εμπόπιο και ςπηπεζίερ, κε ζπκκεηνρή θαηά 29%
πεξίπνπ ζηελ ΑΠΑ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ηνπ νπνίνπ ε ζπκκεηνρή απμαλόηαλ κέρξη
θαη ην 2008, θαζηζηώληαο ηελ θπξίαξρε δξαζηεξηόηεηα θαη κε ξαγδαία πηώζε κέρξη
θαη ην 2011.
Σέινο ε Διασείπιζη ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ είλαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά ζεκαληηθή
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, κε ζπκκεηνρή ζηελ ΑΠΑ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο
Πεξηθέξεηαο θαηά 16% - 17%, απμαλόκελε δηαρξνληθά από ην 2005 έσο θαη ην
2009, ηόζν σο αμία παξαγσγήο, όζν θαη σο ζπκκεηνρή ζηελ ΑΠΑ ηνπ ηξηηνγελή
ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη ππόινηπεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηξηηνγελή
ηνκέα ζηε Πεξηθέξεηα είλαη πνιύ ηζρλέο, θζίλνληαο δηαρξνληθά ην πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη
άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό, ν νπνίνο εμειίζζεηαη ζε δπλακηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ο δεςηεπογενήρ ηομέαρ ζηε Θεζζαιία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηα ηελ νηθνλνκία
ηεο Πεξηθέξεηαο, ζπκκεηέρνληαο ζηε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο (ην 2011)
θαηά 18% πεξίπνπ, έλαληη 16% ζπκκεηνρήο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζε επίπεδν
Υώξαο. Υαξαθηεξηζηηθό, όκσο, ηνπ Σνκέα ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη ε
ζπλερήο κείσζε ηεο ΑΠΑ ηνπ ηνκέα, αιιά θαη ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζηελ
ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο από ην 2007 κέρξη θαη ην 2011, κε δξακαηηθή
κείσζε από ην 2009. Κπξίαξρε δξαζηεξηόηεηα ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηελ
Πεξηθέξεηα είλαη ε Μεηαποίηζη, κε 76% ζπκκεηνρή ζηελ ΑΠΑ ηνπ δεπηεξνγελή
ηνκέα ην 2011, παξά ηε δξακαηηθή κείσζε απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γεύηεξε
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θαηά ζεηξά δξαζηεξηόηεηα ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη νη Καηαζκεςέρ, νη νπνίεο
όκσο παξνπζηάδνπλ αθξαία ζπξξίθλσζε από ην 2007 κέρξη θαη ην 2011.
Παξ’ όια απηά, ε ζεκαζία ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δελ
έγθεηηαη κόλν ζην πςειό επίπεδν δεκηνπξγνύκελεο ΑΠΑ, αιιά θαη ζην γεγνλόο όηη
απηόο ζπλδέεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο,
θπξίσο ζην πιαίζην ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ,
θαζώο επίζεο θαη ν θιάδνο ηνπ κεηάιινπ κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα.
Σέινο, ν ππωηογενήρ ηομέαρ ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν
ζηε δεκηνπξγία ΑΠΑ θαη ΑΔΠ, κε κηα κεγάιε πηώζε ην 2006 κέρξη θαη ην 2007,
αιιά κε αλάθακςε ηα έηε 2008-2010 θαη κηθξή πηώζε ην 2011. Με δεδνκέλε ηε
ζπλερή πηώζε ηεο ζπλνιηθήο ΑΠΑ ζηελ Πεξηθέξεηα από ην 2009, ε ζπκκεηνρή ηνπ
πξσηνγελή ηνκέα ζηε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο απμάλεηαη ζην 9% ην 2011
(ηειεπηαία επίζεκα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία), δηαδξακαηίδνληαο έηζη ζεκαληηθό ξόιν
ζηελ νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, όηαλ ε αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ηνπ
πξσηνγελή ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Υώξαο είλαη 3,37%. Παξάιιεια, ε
ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Θεζζαιίαο, ζηελ ΑΠΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα
ηεο Υώξαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 13%, όηαλ ε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Θεζζαιίαο ζηελ
ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Υώξαο θπκαίλεηαη γύξσ ζην 5%. Σα δεδνκέλα απηά θαζηζηνύλ
ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Θεζζαιίαο όρη κόλν ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηε
Πεξηθέξεηα, ιόγσ θαη ηεο άκεζεο δηαζύλδεζήο ηνπ κε ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο,
αιιά θαη ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηε Υώξα, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξα κεγάιεο
ζπκβνιήο ηνπ ζηελ πξσηνγελή / αγξνηηθή παξαγσγή ηεο Διιάδαο.
Αληίζηνηρα, πξνο ηελ θαηαλνκή ηεο ΑΠΑ κεηαμύ ησλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε θαηαλνκή ηεο απαζρόιεζεο, ζε άιινπο είλαη ζρεδόλ
αλάινγε, ζε άιινπο κε κεγάιε απόθιηζε, παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ
παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, όπσο αλαθέξεηαη πην θάησ (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε
παξαγσγηθόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο
εξγαζίαο). Έηζη, κεηά ηε ζπξξίθλσζε ηεο απαζρόιεζεο θαηά ην δηάζηεκα 2008β
θαη 2013β ζηελ Πεξηθέξεηα, ν πξσηνγελήο ηνκέαο απαζρνιεί ην 24% ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηε Θεζζαιία, ν δεπηεξνγελήο ην 17,7% θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ην
58,3%.
Υαξαθηεξηζηηθό ηεο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη νη
ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο δηαζπλδέζεηο κεηαμύ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα,
αιιά θαη ε έιιεηςε αληίζηνηρσλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε ηνλ
πξσηνγελή θαη κε ηνλ δεπηεξνγελή, εμαξηώκελνο ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, ζε κεγάιν
βαζκό από ηελ θαηαλάισζε, κε ηε δεκηνπξγία εηζνδεκάησλ ζηνλ πξσηνγελή θαη
δεπηεξνγελή ηνκέα.
Σα ζπγθεθξηκέλα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνβιήκαηα ηεο παξαγσγηθήο
δνκήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο εληείλνληαη θαη ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο
δηαθνξνπνίεζεο θαη εμέιημεο ηεο παπαγωγικόηηηαρ ηηρ επγαζίαρ, ηόζν κεηαμύ
ησλ βαζηθώλ παξαγσγηθώλ ηνκέσλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, όζν θαη
κεηαμύ Πεξηθέξεηαο θαη Υώξαο αλά βαζηθό παξαγσγηθό ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ν
πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ελώ παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα
εξγαζίαο (θαηά 25%) από ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Υώξαο, ελ ηνύηνηο θζίλεη
δηαρξνληθά. Παξάιιεια, ν ζρεηηθά ηζρπξόο θαη κέρξη ην 2008 αλζεθηηθόο
δεπηεξνγελήο ηνκέαο ηεο Πεξηθέξεηαο παξνπζηάδεη παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο
απμαλόκελε κελ δηαρξνληθά, αιιά κηθξόηεξε θαηά 5% από ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο
εξγαζίαο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο Υώξαο. Σέινο, ν ηξηηνγελήο θαη θύξηνο ηνκέαο
ηεο Θεζζαιίαο, παξά ηε ζρεηηθή αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζ’
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απηόλ κέρξη θαη ην 2009, ζπλερίδεη λα έρεη παξαγσγηθόηεηα κηθξόηεξε θαηά 29%
από ηελ αληίζηνηρε ζε επίπεδν Υώξαο. Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία
παξαγσγηθόηεηαο ησλ ηνκέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζε ζύγθξηζε κε ηα
αληίζηνηρα ηεο Υώξαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε βαξύηεηα θαη ηε δηάξζξσζε θάζε
ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηκήθπλζε θαη έληαζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηαθαίλνληαη κεγάινη θίλδπλνη πεξαηηέξσ απνδπλάκσζεο ηνπ
παξαγσγηθνύ ηζηνύ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Επισειπημαηικόηηηα / Ανηαγωνιζηικόηηηα
ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο
ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο, θπξίαξρε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, κε
ηδηαίηεξε δπλακηθή, αλαπηύζζεηαη ζην αγξνδηαηξνθηθό ζύκπιεγκα παξαγσγήο θαη
εκπνξίαο, θαζώο θαη ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Τζηέξεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, παξά ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ
γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, παξνπζηάδεη ε αιπζίδα αμίαο δαζνθνκίαο – μύινπ –
επίπινπ, νη ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο, θαζώο θαη ε ηνπξηζηηθή
δξαζηεξηόηεηα.
Όζνλ αθνξά ζην αγποδιαηποθικό ζύμπλεγμα, νη θιάδνη πνπ ην ζπλζέηνπλ είλαη ε
πξσηνγελήο θπηηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή θαη ε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηόηεηα
ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Η θπηηθή παξαγσγή, ζηε Θεζζαιία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ ινηπώλ
πεξηθεξεηώλ ηεο Διιάδαο ζην ζθιεξό ζηηάξη, ζηα βηνκεραληθά θπηά (θπξίσο
αριάδηα θαη βηνκεραληθή ληνκάηα) θαη ζηα λσπά ιαραληθά.
Ο ζεκαληηθόηεξνο θιάδνο ηεο θηελνηξνθίαο είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία θαη
αθνινπζνύλ ε βννηξνθία θαη ε ρνηξνηξνθία. Με δεδνκέλν όηη ε απηάξθεηα ζηελ
Διιάδα είλαη πεξηνξηζκέλε ζην βόεην θαη ην ρνηξηλό θξέαο θαη ην αγειαδηλό γάια,
ελώ είλαη νξηαθά απηάξθεο ζην αηγνπξόβεην γάια θαη θξέαο, ην ζύλνιν ζρεδόλ ηεο
παξαγσγήο ηεο Θεζζαιίαο δηνρεηεύεηαη εληόο ηεο Υώξαο. Σέινο, ελώ ε
αηγνπξνβαηνηξνθία είλαη αθόκα «παξαδνζηαθή» αθνινπζώληαο ηνλ πνηκεληθό –
εθηαηηθό ηύπν εθηξνθήο, ηόζν ε βννηξνθία, όζν θαη ε ρνηξνηξνθία ιεηηνπξγνύλ κε
επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα θαη έρνπλ θηλεηνπνηήζεη ζεκαληηθό ύςνο ηδησηηθώλ
επελδύζεσλ. Από ηα ηέιε ηνπ 2010 ιεηηνπξγεί ζηε Θεζζαιία κία πνιύ δπλακηθή
νκάδα αγειαδνηξόθσλ.
ηνλ κεηαπνηεηηθό θιάδν ηξνθίκσλ – πνηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε δεδνκέλα γηα ηηο
500 κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαιίαο, από ζηνηρεία ηεο ICAP,
δηαπηζηώλεηαη όηη, ηα έηε 2011 – 2012, ν θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθώλ ήηαλ ζηελ
πξώηε ζέζε σο πξνο ηνλ θύθιν εξγαζηώλ θαη ηελ απαζρόιεζε, αθνινπζνύκελνο
από ηα ζηηεξά – ςπραλζή, ηα πξντόληα νπσξνθεπεπηηθώλ – ρπκνύο θαη ηα πξντόληα
ειηάο – ιάδη. Τπάξρεη επίζεο έλαο πνιύ θαιά εδξαησκέλνο, σο πξνο ην branding,
ηνκέαο πξντόλησλ ακπέινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Σν 17,2% ησλ κεγαιπηέξσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαιίαο αλήθνπλ ζηνλ θιάδν
ησλ ηξνθίκσλ - πνηώλ, ν νπνίνο έρεη ηε δεύηεξε ζέζε ζε αξηζκό επηρεηξήζεσλ,
κεηά ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο.
Οη επηρεηξήζεηο απηνύ ηνπ θιάδνπ θαηέρνπλ ην 31,7% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ
κεγαιύηεξσλ κεηαπνηεηηθώλ κνλάδσλ θαη θαηαιακβάλνπλ ηελ πξώηε ζέζε
αθνινπζνύκελεο από απηέο ηνπ εκπνξίνπ.
Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ απαζρνινύλ ην 21,7% ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
εξγάδεηαη ζηηο 500 κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη
θαηαιακβάλνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζε αξηζκό απαζρνινπκέλσλ.
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Σν 79% ησλ κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ - πνηώλ είλαη
εμαγσγηθέο, ελώ απνηεινύλ ην 37% ησλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ όισλ ησλ
θιάδσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ 500 επηρεηξήζεσλ.
Οη επηρεηξήζεηο απηνύ ηνπ θιάδνπ είλαη νη κόλεο (καδί κε απηέο ησλ ινηπώλ
βηνκεραληώλ) πνπ παξνπζίαζαλ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ κεηαμύ ησλ εηώλ
2011/2012.
ηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ-πνηώλ θπξηαξρνύλ δύν επηρεηξήζεηο ζηα γαιαθηνθνκηθά,
κία ζηα ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα, κία ζηελ επεμεξγαζία ζηηεξώλ, έλαο αγξνηηθόο
ζπλεηαηξηζκόο ζηα πξντόληα ακπέινπ, κία επηρείξεζε ζην θξέαο, θαη κία επηρείξεζε
ζηνπο ρπκνύο. ηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνύο αγξνηηθήο παξαγσγήο θπξηαξρνύλ νη
αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί Λάξηζαο, Βόινπ (ΔΒΟΛ), Σπξλάβνπ θαη Αγρηάινπ, ε
νκάδα παξαγσγώλ ΘεζΓάια, ε ΘεζΓε, ΑΔΠΟ Αγηάο θαη ηξεηο ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο.
Δπεηδή ε αγνξά είλαη έληνλα θαηαθεξκαηηζκέλε, θακία από ηηο πξναλαθεξζείζεο
επηρεηξήζεηο δελ έρεη δεζπόδνπζα ζέζε, νύηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί «εζληθόο
πξσηαζιεηήο». Δπίζεο, δελ θαίλεηαη θάπνηα εθ ησλ παξαπάλσ λα είλαη ζε ζέζε λα
ιεηηνπξγήζεη σο εζηηαθή εηαηξεία (focal firm), ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο.
Η αληαγσληζηηθόηεηα ηόζν ηεο θπηηθήο, όζν θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο ηεο
Θεζζαιίαο, ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθά θαη ηα παγθόζκηα δεδνκέλα είλαη ρακειή,
ιόγσ ρακειόηεξεο παξαγσγηθόηεηαο εδάθνπο θαη εξγαζίαο, θαζώο θαη ιόγσ
ρακειόηεξσλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο πνπ απμάλνπλ ην κνλαδηαίν θόζηνο. Απηό, όκσο
είλαη ζπζηεκηθό πξόβιεκα ηεο Υώξαο.
Όζνλ αθνξά ζηνπο ππόινηπνπο ζεκαληηθνύο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, νη
βηνκεραλίεο πνπ εληάζζνληαη ζηνπο θιάδνπο ησλ βαζικών μεηάλλων, ηων
μεηαλλικών πποϊόνηων και μησανημάηων και ηων μησανοκίνηηων οσημάηων
απνηεινύλ ζεκαληηθνύο θιάδνπο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.
ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο επηρεηξήζεσλ ζηνπο
πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο. ηνλ θιάδν «Μεηαιιηθά Πξντόληα θαη Καηαζθεπέο»,
από ην ζύλνιν ησλ 269 εηαηξηώλ ζηε Υώξα, νη 135 βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαιίαο. Μεγάιεο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν απηό ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη
πάλσ από δέθα ζηνλ αξηζκό. Οη βηνκεραλίεο ηεο Θεζζαιίαο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν 24 «Βαζηθά Μέηαιια» ζπκκεηέρνπλ θαηά κεγάιν
πνζνζηό, θπκαηλόκελν από 25% κέρξη 39% ζηελ αμία πσιήζεσλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε επίπεδν Υώξαο, θαηά ηα έηε 2008-2011. Όκσο, ην
ζύλνιν ηεο απαζρόιεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν πεξηνξίζηεθε από ηηο 2.334
ζέζεηο εξγαζίαο ην 2008 ζηηο 1.639 ην 2011.
ηνλ θιάδν «Μεηαιινπξγηθά πξντόληα», από ην ζύλνιν ησλ 11 εηαηξηώλ ζηε Υώξα
νη 3 βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο. Οη βηνκεραλίεο
ηεο Θεζζαιίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν 25 «Καηαζθεπή Μεηαιιηθώλ
Πξντόλησλ κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνύ» ζπκκεηέρνπλ θαηά
κεγάιν πνζνζηό, θπκαηλόκελν από 15% κέρξη 36% ζηελ αμία πσιήζεσλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε επίπεδν Υώξαο, θαηά ηα έηε 2008-2011. Σν ζύλνιν ηεο
απαζρόιεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν πεξηνξίζηεθε από ηηο 4.474 ζέζεηο εξγαζίαο
ην 2008 ζηηο 3.546 ην 2011.
ηνλ θιάδν «Μεραλήκαηα» από ην ζύλνιν ησλ 66 εηαηξηώλ ζηε Υώξα νη 40
βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. Γύξσ ζηηο 10 από απηέο ηηο επηρεηξήζεηο
είλαη αμηόινγεο από πιεπξάο κεγέζνπο. Σν ζύλνιν ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ
ηεο Θεζζαιίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν 28 «Καηαζθεπή Μεραλεκάησλ
θαη εηδώλ εμνπιηζκνύ π.δ.θ.α.» ζπκκεηέρνπλ θαηά κηθξό πνζνζηό, θπκαηλόκελν από
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4,05% κέρξη 7,38% ζηελ αμία πσιήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε εζληθό
επίπεδν, θαηά ηα έηε 2008-2011. Σν ζύλνιν ηεο απαζρόιεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν
θιάδν πεξηνξίζηεθε από ηηο 699 ζέζεηο εξγαζίαο ην 2008 ζηηο 381 ην 2011.
ηνλ θιάδν «Μεηαθνξηθά Μέζα – Ναππεγεία», από ην ζύλνιν ησλ 18 εηαηξηώλ ζηε
Υώξα, νη ελλέα (9) βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, εθ ησλ νπνίσλ νη έμη
(6), θαηαζθεπήο κεηαθνξηθώλ κέζσλ, είλαη ζεκαληηθνύ κεγέζνπο θαη
δξαζηεξηόηεηαο. Οη βηνκεραλίεο ηεο Θεζζαιίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ
θιάδν 29 «Καηαζθεπή Μεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ξπκνπιθνύκελσλ θαη
εκηξπκνπιθνύκελσλ νρεκάησλ» ζπκκεηέρνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηό θπκαηλόκελν
από 30% κέρξη 37%, ζηελ αμία πσιήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζην εζληθό
επίπεδν, θαηά ηα έηε 2008-2010. Καηά ην έηνο 2011 ππάξρεη κηα πνιύ κεγάιε
πηώζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζηελ εγρώξηα αμία πσιήζεσλ
απηώλ ησλ πξντόλησλ. Σν ζύλνιν, δε, ηεο απαζρόιεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν
πεξηνξίζηεθε από ηηο 593 ζέζεηο εξγαζίαο ην 2008 ζηηο 156 ην 2010, δειαδή, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα «δηαιύεηαη» ν θιάδνο.
πλνιηθά, νη θιάδνη 24, 25, 28 θαη 29 θαηά ΣΑΚΟΓ, ην 2010 απαζρνινύζαλ ην
28,27% ησλ εξγαδόκελσλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα πιελ θαηαζθεπώλ ζηε Θεζζαιία.
Η Αλςζίδα αξίαρ δαζοκομίαρ – ξύλος – επίπλος απνηειεί κία ζεκαληηθή αιιά
θζίλνπζα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε Θεζζαιία, όπσο θαη ζε όιε ηε Υώξα.
πγθεθξηκέλα, ε Θεζζαιία θαηέρεη ζεκαληηθό δαζηθό πινύην, ζηνλ νπνίν
ζηεξίρζεθαλ ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο πνιιέο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηδηαίηεξα νη
νξεηλέο. Δίλαη κηα πεξηνρή κε πινύζηα δαζνθάιπςε κε ζεκαληηθό μπιηθό απόζεκα.
ηνλ θιάδν «Γαζνθνκία, πινηνκία θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο»
δξαζηεξηνπνηνύληαη 142 επηρεηξήζεηο, θπξίσο δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί πινηόκσλ.
ηνλ θιάδν ηεο «βηνκεραλίαο μύινπ θαη θαηαζθεπήο πξντόλησλ από μύιν θαη
θειιό» θπξηαξρεί κία κεγάιε επηρείξεζε, ελώ δξαζηεξηνπνηνύληαη άιιεο 467
επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε Θεζζαιία δηαζέηεη κηθξόηεξεο επηρεηξήζεηο κε κεγάιε
παξάδνζε θαη ηερλνγλσζία ζην ρώξν ησλ πξηζηεξίσλ θαη ησλ μύιηλσλ
θνπθσκάησλ. ηνλ θιάδν «παξαγσγήο ραξηνπνιηνύ, ραξηηνύ θαη πξντόλησλ από
ραξηί» δξαζηεξηνπνηνύληαη 46 επηρεηξήζεηο κε δύν επηρεηξήζεηο λα θπξηαξρνύλ.
ηνλ θιάδν «θαηαζθεπήο επίπισλ» δξαζηεξηνπνηνύληαη 392 επηρεηξήζεηο, κε κία λα
θπξηαξρεί.
ηνλ ππνθιάδν ηνπ ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ μπιείαο, νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, θιπ.
θπξηαξρεί κία εηαηξία. ηνπο ππνθιάδνπο μπινπξγηθώλ εξγαζηώλ θαη θαηαζθεπήο
επηθαιύςεσλ θαη πιαηζίσλ ζηέγεο, ππάξρεη έληνλνο θαηαθεξκαηηζκόο ζε κηθξέο
επηρεηξήζεηο.
Όζνλ αθνξά ζηελ πεπιβαλλονηική επισειπημαηική ηεσνολογία θαηαγξάθεηαη έλαο
κνλνςήθηνο αξηζκόο (4), κε κία εηαηξεία λα απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή επηρείξεζε
ηνπ θιάδνπ. Αληίζεηα ππάξρνπλ πνιιέο κηθξέο εηαηξείεο, θπξίσο κνλνπξόζσπεο,
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπκβνύισλ θαη κειεηεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά έξγα,
θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. ηνλ ηνκέα ησλ πεξηβαιινληηθώλ αλαιύζεσλ
ππάξρνπλ ζπλνιηθά 14 εηαηξείεο, εθ ησλ νπνίσλ κία απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή
ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. ήκεξα δελ εκθαλίδεηαη επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνπνίεζεο ππνπξντόλησλ από ηνλ πξσηνγελή
ηνκέα γηα παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ κε αμία γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα
(θνκπνζηνπνίεζε, επεμεξγαζία κε γαηνζθώιεθεο θηι). Λακβάλνληαο ππόςε ηελ
νξηδόληηα ζρέζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηνκέα κε ινηπνύο ηνκείο όπσο ν
αγξνδηαηξνθηθόο, όπνπ ζηελ Θεζζαιία, παξαηεξείηαη έληνλε κεηαπνηεηηθή
δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πξώηεο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ
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(Σπξνθνκεία, Διαηνηξηβεία, πζθεπαζηήξηα θξνύησλ) θαη πνηώλ, ιόγσ ησλ πγξώλ
θπξίσο απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ, απαηηνύλ επεμεξγαζία on site.
Όζνλ αθνξά ζηελ παπαγωγή ενέπγειαρ, ν θύξηνο θιάδνο πνπ ππάξρεη ζηε Θεζζαιία
είλαη απηόο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθά. ηνλ θιάδν ηεο
βηνκεραλίαο παξαγσγήο θαπζίκσλ ππάξρνπλ κνλάδεο παξαγσγήο βηνληίδει, ηόζν
από ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο (ειηόζπνξνο, ειαηνθξάκβε θιπ), όζν θαη από
ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά ιάδηα (ηεγαλέιαηα). Τπάξρεη όκσο ελ δπλάκεη ε
παξαγσγή ελέξγεηαο από βηνκάδα, ε νπνία εμεηάδεηαη σο ζεκαληηθόο ηνκέαο πνπ ζα
κπνξνύζε λα εληζρύζεη ηελ ΑΠΑ ηεο Θεζζαιίαο. Δπίζεο, όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε
ελέξγεηαο, απηή αγγίδεη ηόζν ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο όπνπ εληάζζνληαη
ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαιίαο, όζν θαη ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα, ν νπνίνο
όπσο είλαη γλσζηό είλαη ππεύζπλνο γηα ην 35% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ.
Ωο πξνο ηελ ηνπξηζηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, ε Θεζζαιία, παξά ηελ πξόνδν ζηηο
ζρεηηθέο ππνδνκέο, παξέκεηλε έλαο κέηξηνο πξννξηζκόο ζηηο πνξάδεο (κε εμαίξεζε
ηε θηάζν), ζην Πήιην θαη ζηα Μεηέσξα γηα ηνπο αιινδαπνύο θαη ζηελ νξεηλή
Θεζζαιία θαη ηα αλαηνιηθά παξάιηά ηεο γηα ηνπο εκεδαπνύο. ηελ Πεξηθέξεηα
αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ 2,0%-2,5% ησλ αθίμεσλ αιινδαπώλ ζηελ Υώξα θαη γύξσ ζην
5% ηνπ ζπλόινπ ησλ επηζθεπηώλ ηεο Υώξαο. Ωζηόζν, ηα ηειεπηαία ρξόληα
δηαπηζηώλεηαη κηα απμεηηθή ηάζε ζηελ άθημε μέλσλ ηνπξηζηώλ, ζηελ νπνία
ζπλέβαιιε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Ν. Αγρηάινπ.
ε εζληθό επίπεδν, ν κ.ό. ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ αλά άθημε θαηαηάζζεη ηε Θεζζαιία
ζηε 10ε ζέζε ησλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο. Απηή ε ηζρλή ζπκβνιή νθείιεηαη θπξίσο
ζην κηθξό κεξίδην πνπ θαηαιακβάλεη ν εμσηεξηθόο ηνπξηζκόο ηεο Θεζζαιίαο. ην
εζσηεξηθό ηεο Θεζζαιίαο, ε θαηαλνκή ηόζν ησλ αθίμεσλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ,
όζν θαη ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ είλαη ηδηαηηέξσο αληζνκεξήο, θπξηαξρώληαο ε
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (Π.Δ.) Μαγλεζίαο θαη κε δεύηεξε ζέζε ε Π.Δ. Σξηθάισλ θαη
απέρνληαο ζεκαληηθά ε Π.Δ. Λάξηζαο, κε ζρεδόλ κεδεληθή αληηπξνζώπεπζε ε Π.Δ.
Καξδίηζαο. Γεληθά, ε ηνπξηζηηθή δήηεζε πεξηνξίδεηαη ζηνπο κήλεο Ινύληνεπηέκβξην, κε κέγηζηε πιεξόηεηα ηνλ Αύγνπζην. Σα πνζνζηά ηεο πιεξόηεηαο
είλαη πνιύ ρακειόηεξα ηνπ εζληθνύ κέζνπ όξνπ, κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε
κεηαμύ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.
Σν 2013, ε Θεζζαιία δηαζέηεη πιένλ γηα ηα δηθά ηεο δεδνκέλα, έλα ηζρπξό ππξήλα
μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, θάκπηλγθ θαη δσκαηίσλ ελνηθίαζεο κε ζύλνιν 70.000
θιίλεο (κε ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο / πνξάδσλ).
Καηαγξάθνληαη πεξίπνπ 600 μελνδνρεία κε 30.000 θιίλεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 34%
είλαη 2εο θαηεγνξίαο θαη ην 11% 1εο.
Η θαηαλνκή ππνδνκώλ θαη επηζθεπηώλ ζην εζσηεξηθό ηεο Θεζζαιίαο ρσξίδεη ηελ
Πεξηθέξεηα ζε δύν άμνλεο κε θαηεύζπλζε ΒΓ/ΝΑ ν πξώηνο (Μεηέσξα-Πήιηνπνξάδεο) θαη ΝΓ/ΒΑ ν δεύηεξνο (Φάξζαια-πεδηλή πεξηνρή Καξδίηζαο, Σξηθάισλ,
Λάξηζαο- Διαζζόλα). Σα ηειεπηαία ρξόληα αλαδείρζεθαλ ηνπξηζηηθά νη πεξηνρέο ηεο
νξεηλήο Γ. Θεζζαιίαο θαη ησλ Αλαη. παξαιίσλ ηεο Π.Δ. Λάξηζαο, πξνζειθύνληαο
θπξίσο εκεδαπνύο επηζθέπηεο, αιιά θαη πξνζθέξνληαο πην «εδαθηθά» πξντόληα.
ηνλ 1ν άμνλα θπξηαξρεί ε ειθπζηηθόηεηα ησλ Μεηεώξσλ, βαζηζκέλε θπξίσο ζην
ηνπίν θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ κνλαζηεξηώλ, κε αδπλακία
ζπγθξάηεζεο ησλ επηζθεπηώλ. Ο επηζθέπηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ νπηηθή πεξηήγεζε,
ζηελ γξήγνξε επίζθεςε ζηηο κνλέο θαη ζηηο ηνπηθέο ηαβέξλεο.
Ο 2νο άμνλαο αθνξά ζηα πεδηλά ηκήκαηα ησλ Π.Δ. Καξδίηζαο θαη Λάξηζαο θαη
ηδίσο ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διαζζόλαο, ησλ Φαξζάισλ θαη ησλ
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νθάδσλ θαη ηεο πεδηλήο ελδνρώξαο, κε ην κηθξόηεξν αξηζκό αθίμεσλ θαη
δηαλπθηεξεύζεσλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ειθπζηηθνύο ζεκαηηθνύο
πξννξηζκνύο (ινπηξά) θαη δεκηνπξγηθέο εκπεηξίεο (αξραηνινγία, ηνπηθά πξντόληα
θηι).
ηνλ 3ν αλεξρόκελν ηνπξηζηηθά άμνλα, παξ’ όηη νη πεξηνρέο ηνπ δηαζέηνπλ ππξήλεο
κεγάινπ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο (Λ. Πιαζηήξα, Αξγηζέα, Αλαη. παξάιηα θηι),
ην πνζνζηό ησλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ πνπ πξνζειθύνπλ δελ μεπεξλά ην 5% ηνπ
ζπλόινπ ησλ αιινδαπώλ πνπ δέρεηαη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Αληίζεηα ην
πνζνζηό εκεδαπώλ είλαη ζρεηηθά αμηόινγν θαη ηα πςειά πνζνζηά δηαλπθηεξεύζεσλ
δείρλνπλ όηη νη επηζθέπηεο αλαπηύζζνπλ δεζκνύο κε ηελ πεξηνρή δηακνλήο ηνπο.
Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, σο πξνο ηνλ παξαγσγηθό / επηρεηξεκαηηθό ηζηό ηεο
Θεζζαιίαο, είλαη γεγνλόο όηη, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο πξνγξακκαηηθέο
πεξηόδνπο (2000-2006 θαη 2007-2013), έρνπλ πινπνηεζεί δξάζεηο ππεξ ησλ
επηρεηξήζεσλ, κεηαπνηεηηθώλ, ηνπξηζηηθώλ, αιιά θαη εκπνξηθώλ, ηόζν κε άκεζεο
εληζρύζεηο, όζν θαη κε παξνρή ππνζηήξημεο από ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπο
κεραληζκνύο. Ιδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2006, ηόζν κέζσ άκεζσλ
εληζρύζεσλ, όζν θαη κέζσ κεραληζκώλ ππνζηήξημεο ΜΜΔ, ήηαλ έληνλεο νη
παξεκβάζεηο ππεξ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηζηνύ. Παξ’ όια απηά, απηέο νη παξεκβάζεηο
δελ βειηίσζαλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαιίαο, έηζη ώζηε
λα αληεπεμέιζνπλ επηηπρώο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή
έληνλε δπζπξαγία. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ν ρακειόο βαζκόο
αμηνπνίεζεο από ηηο επηρεηξήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζήο ηνπο θαηά ηελ
ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, ελώ ζύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα κέρξη
ην 2011 ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ε Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία θαη ησλ ηξηώλ
ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηε Θεζζαιία κεηώλεηαη κε κεγαιύηεξνπο ξπζκνύο από ηελ
αληίζηνηρε κείσζε ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο. Δμαίξεζε απνηεινύλ νξηζκέλνη θιάδνη ή
επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαιίαο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα αύμεζε ηεο αμίαο ησλ
εμαγσγώλ ηνπο, όπσο θαίλεηαη πην θάησ.
Εξωζηπέθεια
Πάληα, ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα
Θεζζαιίαο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ην ΙΔΔ
ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο, ε αμία ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ
ηεο Θεζζαιίαο θηλήζεθε απμεηηθά από € 833 εθαη. ην 2008 ζε 1.086 εθαη. ην 2012,
παξνπζηάδνληαο κέζε εηήζηα αύμεζε 6,8%.
Οη θπξηόηεξεο εμαγσγηθέο αγνξέο ηεο Θεζζαιίαο είλαη ε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, κε θζίλνπζεο ηάζεηο. Μεγάιε αύμεζε εμαγσγώλ θαηαγξάθεηαη ην 2012
πξνο ηηο αγνξέο ηεο Σνπξθίαο, ηεο Ληβύεο θαη ηεο Κίλαο, μεθηλώληαο όκσο από
αξθεηά ρακειή βάζε. Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ δηαηεξεί ηελ πξώηε ζέζε δηαρξνληθά,
κε κέζε εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,8% ηελ πεξίνδν 2008-12 θαη εμαγσγέο
ύςνπο € 396 εθαη. ην 2012 (36,5% ησλ εμαγσγώλ ηεο Θεζζαιίαο). Σα βαζηθά
πξντόληα πνπ εμάγεη ν θιάδνο είλαη ηα παξαζθεπαζκέλα ιαραληθά & θξνύηα,
γαιαθηνθνκηθά θαη ηα δεκεηξηαθά.
Σν βακβάθη είλαη ην δεύηεξν πην εμαγώγηκν πξντόλ ηεο Θεζζαιίαο (ην 15% ησλ
εμαγσγώλ), παξνπζηάδνληαο κέζε εηήζηα αύμεζε 20,4% ηελ πεληαεηία 2008-2012.
Η αμία ησλ εμαγσγώλ ησλ θσδηθώλ 72-876, δει. ησλ θσδηθώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ
θιάδν κεηάιινπ, θαηά ηελ πεληαεηία 2008 -2012, αθνινύζεζε αλνδηθή ηξνρηά θαη
απμήζεθε, ζπλεηζθέξνληαο πεξί ην 25% ησλ ζεζζαιηθώλ εμαγσγώλ. Σν κεγαιύηεξν
κεξίδην ηεο αμίαο εμαγσγώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ θαηεπζύλζεθε εθηόο ΔΔ-28.
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Γηα ηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ, σο εμαγσγέο ζεσξνύληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξνβνιήο ηεο εηθόλαο ηεο πνιηηηζηηθήο Θεζζαιίαο θαη πξνζέιθπζεο επηζθεπηώλ.
Απ’ απηή ηελ άπνςε, ρσξίο λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη άικαηα ζηνλ ηνκέα απηό, ε
Θεζζαιία, γλσξίδεη κηα ζηαζεξή κηθξή αλνδηθή πνξεία. Η δηεζλνπνίεζή ηεο
ζπλδέεηαη κε ηελ ππνδνρή 800.000 αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ. Ωο βαζηθέο αγνξέο ηνπ
ζεζζαιηθνύ ηνπξηζκνύ παξακέλνπλ νη βνξεην-επξσπατθέο, ελώ γίλνληαη θάπνηα
αλνίγκαηα πξνο ηηο αλαηνιηθν-επξσπατθέο.
Έπεςνα, Τεσνολογική Ανάπηςξη και Καινοηομία
Σν εξεπλεηηθό δπλακηθό ηεο Θεζζαιίαο είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηα δύν Ιδξύκαηα
Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην θαη ΣΔΙ Θεζζαιίαο), ηα νπνία ζπλεηζέθεξαλ
ην 2011 ην ζπληξηπηηθό κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο (85% ησλ Ιζνδπλάκσλ
Πιήξνπο Απαζρόιεζεο Δξεπλεηώλ θαη ην 69% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαπαλώλ γηα Δ&Α
σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ). Ραγδαία αύμεζε ζεκεηώζεθε ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα ηεο
θπβέξλεζεο (εξεπλεηηθά θέληξα) ζε ζρέζε κε ην 2005, πνπ έθηαζε ην 0,12%.
Δπίζεο, ζην εξεπλεηηθό δπλακηθό ηεο Πεξηθέξεηαο πεξηιακβάλνληαη:
Σν (πξώελ) ΚΔΣΔΑΘ πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη
Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη νλνκάδεηαη πιένλ Ιλζηηηνύην Έξεπλαο &
Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο (ΙΔΣΔΘ). Σν ΙΔΣΔΘ ζηελ παξνύζα ηνπ δνκή ζπλερίδεη
λα ππνζηεξίδεη ηνπο εξεπλεηηθνύο ηνκείο: i) Μεραλνηξνληθήο, ii)
ΑγξνΣερλνινγίαο, iii) Βηνταηξηθήο θαη iv) Κηλεζηνινγίαο.
Σα Ιλζηηηνύηα Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ Λάξηζαο, Υαξηνγξάθεζεο &
Σαμ/ζεο Δδαθώλ Λάξηζαο θαη Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ ηνπ πξώελ Δζληθνύ
Ιδξύκαηνο Αγξνηηθώλ Δξεπλώλ (ΔΘΙΑΓΔ) πνπ απνηεινύλ πιένλ ηκήκα ην
Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ «Γήκεηξα».
Η Θεζζαιία δηαζέηεη ηζρπξή επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζηελ Ιαηξηθή, αιιά θαη ζηελ
Κηεληαηξηθή, ηελ Δπηζηήκε Αζιεηηζκνύ, ηε Γεσπνλία, ηελ Σερλνινγία Σξνθίκσλ,
ελώ απνηειεί αλαδπόκελε εμεηδίθεπζε ε Βηνρεκεία θαη Μνξηαθή Βηνινγία. Οη
ηζρπξέο εμεηδηθεύζεηο αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο. Η Θεζζαιία
δηαζέηεη επίζεο ηε κνλαδηθή, ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιάδα,
αθαδεκατθή ππνδνκή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία
Ξύινπ θαη ρεδηαζκνύ Δπίπινπ. Δπί ηεο αξρήο, ε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ηεο
Θεζζαιίαο θαίλεηαη λα είλαη ηθαλή λα ππνζηεξίμεη επαξθώο, πέξαλ ηεο ηαηξηθήο
έξεπλαο, ηόζν ηηο αλάγθεο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ζπκπιέγκαηνο, όζν θαη ηεο
ππόινηπεο κεηαπνίεζεο.
Σα επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία δηαθξίλνληαη νη αθαδεκατθνί ή εξεπλεηηθνί θνξείο
ηεο Θεζζαιίαο επηηπγράλνληαο επηδόζεηο κεγαιύηεξεο ηνπ 1,5 ζην ζρεηηθό δείθηε
απήρεζεο (relative citation index) ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο πεξηόδνπ 2006-2010, είλαη
πάλσ από δεθαπέληε.
Τπνινγίδνληαο, όκσο, ηε ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε ησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ δξάζεσλ
ΔΣΑΚ ζηε Θεζζαιία, έλαληη ηεο Υώξαο, πξνθύπηεη όηη ε Θεζζαιία εκθαλίδεη
πςειή πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε ζηε ρξεκαηνδνηνύκελε έξεπλα ζηνπο ηνκείο,
βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ εθαξκόδεη ε ΓΓΔΣ, ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ
ζπκπιέγκαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θνηλσληθήο /
νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο.
Όζνλ αθνξά ζηελ δήηεζε Γλώζεο & Αλάγθεο Με Σερλνινγηθήο Καηλνηνκίαο, ζην
αγξνδηαηξνθηθό ζύκπιεγκα, από κειέηε ηνπ δηθηύνπ ΠΡΑΞΗ, ην 2007,
δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο:
Έμη (6) ζηηο 20 επηρεηξήζεηο (30%), δηέζεηαλ πξνζσπηθό πνπ αζρνινύληαλ
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απνθιεηζηηθά κε δξαζηεξηόηεηεο Δ&Α.
Σν 25% ησλ επηρεηξήζεσλ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.
Μόιηο ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ όηη ε Δ&Α έρεη νδεγήζεη έζησ θαη κε
έκκεζν ηξόπν ζηελ αλάπηπμε λένπ πξντόληνο, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί,
είηε ζε αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Δ&Α, είηε ζε έξεπλα πξνο ηελ ιάζνο
θαηεύζπλζε, ή απιά ζε έιιεηςε γλώζεο θαη εκπεηξίαο ζε αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.
Σν 10% ησλ επηρεηξήζεσλ είραλ θαηνρπξώζεη δίπισκα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο.
Η γεληθή εηθόλα από ηα παξαπάλσ είλαη όηη, ε ηθαλόηεηα ελζσκάησζεο λέσλ ηδεώλ
θαη θαηλνηνκηώλ αθόκα θαη ζηηο δπλακηθόηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ
ζπκπιέγκαηνο ζηε Θεζζαιία, είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε.
Αληίζηνηρε θαη πεξηζζόηεξν πεξηνξηζκέλε είλαη ε ηθαλόηεηα ελζσκάησζεο λέσλ
ηδεώλ θαη θαηλνηνκηώλ ζηηο ζεζζαιηθέο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ κεηάιινπ,
ελέξγεηαο, πεξηβάιινληνο, μύινπ θαη ζηηο κηθξήο δπλακηθήο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαιίαο.
Η ρακεινύ βαζκνύ δπλακηθή ησλ ζεζζαιηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζπκκεηνρή ζε
ελέξγεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ή /θαη ζε αμηνπνίεζε θαηλνηνκηώλ είλαη ε αηηία
ηεο ζρεηηθά κηθξήο αληαπόθξηζήο ηνπο ζε αληίζηνηρα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα
πξνγξάκκαηα γηα πινπνίεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο. Αληίζηνηρα όκσο, ζρεηηθά κηθξή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ
εξεπλεηηθώλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, είηε ζην πιαίζην ηεο πξνεγνύκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ, είηε
ηεο ηξέρνπζαο.
Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινωνιών
Όζνλ αθνξά ην πεδίν ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ, ηόζν ζε
επίπεδν ππνδνκώλ, όζν θαη ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ, ε Θεζζαιία δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί όηη έρεη δηακνξθώζεη έλα δηαθξηηό πεξηθεξεηαθό πξνθίι. Αλαγθαζηηθά, ε
Θεζζαιία αθνινπζεί ηηο ζηξαηεγηθέο θαη επελδπηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη
ζε εζληθό επίπεδν.
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί ή / θαη πινπνηνύληαη έξγα αλάπηπμεο επξπδσληθώλ
δηθηύσλ, έξγα αμηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο από ηελ εθπαηδεπηηθή
θαη καζεηηθή θνηλόηεηα, θαζώο θαη έξγα ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνλ πνιίηε θαη
γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζηηο ΣΠΔ. Ο ξπζκόο πινπνίεζεο θαη ην
εύξνο ηεο εμάπισζήο ηνπο όκσο, είλαη ζε ρακειά επίπεδα θαη θαιύπηνπλ έλα
ζρεηηθά κηθξό κέξνο ηνπ ρώξνπ / έθηαζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηώλ,
ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαιίαο. Οξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο
πξσηνβνπιίεο από θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο (π.ρ., eTrikala) ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο έκεηλαλ ζην επηδεηθηηθό ζηάδην θαη δελ θαηάθεξαλ λα εμαπισζνύλ.
Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζρεδηάδνληαη, πξνθεξύζζνληαη
θαη πινπνηνύληαη κέζσ έξγσλ εζληθήο εκβέιεηαο ζε θεληξηθό επίπεδν, αθήλνληαο
πνιύ ιίγα πεξηζώξηα παξέκβαζεο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν.
Πέξαλ απηνύ ηνπ γεγνλόηνο, ε δήηεζε γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ζηε
Θεζζαιία είλαη πνιύ κηθξή, νθεηιόκελε, θπξίσο, ζηελ έιιεηςε «ςεθηαθώλ»
δεμηνηήησλ. Σν πνζνζηό αηόκσλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ππνινγηζηή είλαη
από ηα πςειόηεξα ζηελ Δπξώπε, αλ θαη βειηηώλεηαη ιόγσ ηεο δεκνγξαθηθήο
εμέιημεο θαη ε δηείζδπζε επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ζηα λνηθνθπξηά βξίζθεηαη ζηα
2/3 ηνπ επξσπατθνύ κ.ό. κε πνιύ κηθξνύο, πιένλ, ξπζκνύο βειηίσζεο. Ωο εθ ηνύηνπ,
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δελ έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ν θιάδνο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ύπαξμε
κηθξνύ αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ κε θαηεύζπλζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ
νινθιήξσζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ινγηζκηθνύ γηα ηηο δεκόζηεο
ππεξεζίεο, θαζώο θαη γηα άιιεο ηνπηθέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Όιεο νη
πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπηθήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο.
ηα ηνπηθά αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ππξήλεο κε
ζρεηηθή εμεηδίθεπζε πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνρινί, ηόζν γηα ηε
δηάδνζε θαηλνηνκηώλ ζε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, όζν θαη γηα εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε, κε ηνλ θαηάιιειν θαηά πεξίπησζε ηξόπν, ησλ εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ ηνπο.
Σέινο, σο πξνο ηνλ ηξόπν θάιπςεο ησλ επξπδσληθώλ αλαγθώλ, ζήκεξα θπξηαξρνύλ
νη ηερλνινγίεο ηνπηθνύ βξόρνπ (ADSL, κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θάιπςεο) θαη
ρσξίο ζεκαληηθέο – θαη ακθίβνιεο βησζηκόηεηαο, απνθιεηζηηθά κε νηθνλνκηθνύο
όξνπο – επελδύζεηο ζε νπηηθά δίθηπα δηαλνκήο ε κνλαδηθή πεξίπησζε βειηίσζεο
ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ είλαη ε βαζκηαία κεηάβαζε ζηελ ηερλνινγία
VDSL.
Φηώσεια και κοινωνική ένηαξη ζηην Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, από ηα πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο Eurostat (2011), σο
πξνο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ε Θεζζαιία ην 2011 παξνπζηάδεη έλα από ηα
ρακειόηεξα θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ Διιεληθώλ Πεξηθεξεηώλ, κεησκέλν θαηά 18%
από εθείλν ηνπ 2008.
Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ όηη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θησραίλεη έληνλα ζε ζρέζε
κε ην ζύλνιν ηεο Υώξαο, όζνλ αθνξά ζην παξαγόκελν πξντόλ αλά θάηνηθν, ελώ
αληίζηνηρε θαη αλάινγε εηθόλα παξνπζηάδεη θαη ε παξαγόκελε πξνζηηζέκελε αμία
(ΑΠΑ), ηόζν σο πξνο ηε δηαρξνληθή εμέιημή ηεο, από ην 2009 κέρξη θαη ην 2011,
όζν θαη σο πξνο ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αληίζηνηρε ΑΠΑ ζην ζύλνιν ηεο Υώξαο.
Δπίζεο, ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ε ηξίηε ζε πιεζπζκό Πεξηθέξεηα ηεο Υώξαο,
είλαη ε έβδνκε θαηά ζεηξά Πεξηθέξεηα ηεο Υώξαο από πιεπξάο κέζνπ δηαζέζηκνπ
εηζνδήκαηνο2 αλά θάηνηθν. Σν 25,84% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη
δηαζέζηκν εηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο.
Σα θαηλόκελα ηεο θηώρεηαο ζηε Θεζζαιία, εληνπίδνληαη,ζε πεξηνρέο ηεο
Πεξηθέξεηαο, ζπλδεόκελα κε ηελ πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα Απηό όκσο ην δήηεκα
αλαθέξεηαη ζην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ρσξηθώλ αληζνηήησλ, ζην νπνίν
γίλεηαη αλαθνξά ζηα ακέζσο επόκελα.
Πέξαλ ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο, άιινη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηδείλσζε
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ ή / θαη λνηθνθπξηώλ, είλαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνηθνθπξηνύ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ.
Ωο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνηθνθπξηώλ, βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηε θηώρεηα είλαη νη εμήο:
Ο κεγάινο αξηζκόο κειώλ. Ννηθνθπξηά κε δύν ελήιηθεο, θίλδπλν θηώρεηαο έρνπλ

2

Σςνολικό διαθέζιμο ειζόδημα ππιν ηιρ κοινωνικέρ μεηαβιβάζειρ (ζςμπεπιλαμβανομένων ηων ζςνηάξεων και ηων ειζοδημάηων).
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εθείλα κε ηέζζεξα ή πεξηζζόηεξα κέιε. ηε Θεζζαιία, ηα λνηθνθπξηά κε
ηέζζεξα κέιε είλαη ην 18%, ελώ κε πέληε έσο δέθα κέιε, είλαη ην 10,13% ησλ
λνηθνθπξηώλ.
Σα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά. ηε Θεζζαιία θαη ηεξεά Διιάδα (αζξνηζηηθά),
από ζρεηηθή κειέηε θαηαγξάθνληαη 45.744 λνηθνθπξηά (ην 10% ησλ
κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ ηεο Υώξαο). ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα απηώλ
ησλ νηθνγελεηώλ, ε κεηέξα δηαβηεί κόλε κε ηα παηδηά ηεο.
Ωο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ, βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
θηώρεηα είλαη νη εμήο:
Η καθξνρξόληα αλεξγία. ηε Θεζζαιία ε καθξνρξόληα αλεξγία ήηαλ ήδε
απμεκέλε θαη πξηλ ην 2008. Από ην 2009 παξνπζίαζε πεξαηηέξσ αύμεζε θαη από
58,5% έθζαζε ην 2013 ζην 65,8%, επί ηεο ζπλνιηθήο. Ιδηαίηεξα κεγάιε αύμεζε
παξαηεξείηαη ζηνπο άλδξεο, θαζώο θαη ζε ειηθίεο άλσ ησλ 45 εηώλ (κεγαιύηεξε
ηνπ 70%).
Σν ρακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα όηαλ απηό αθνξά ζε κηθξέο
ειηθίεο (15-19 εηώλ). ηε Θεζζαιία ην 14,6% ηνπ πιεζπζκνύ απηήο ηεο
ειηθηαθήο νκάδαο, έρεη ηειεηώζεη κόλν ην δεκνηηθό. Δπίζεο ν ζπλδπαζκόο
ρακεινύ εθπαηδεπηηθνύ / κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη αλεξγίαο ιεηηνπξγεί
δηαζηαιηηθά ζην λα πεξηέιζεη έλα άηνκν ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο. πγθεθξηκέλα,
ζηε Θεζζαιία ην 37% ησλ αλέξγσλ ειηθίαο 25-29 εηώλ έρνπλ απνιπηήξην
δεκνηηθνύ, ελώ απηή ε πιεζπζκηαθή νκάδα παξνπζηάδεη θαη κηθξή ζπκκεηνρή
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ παξαγόλησλ, νη νπνίνη ζπληεινύλ ζηελ δηεύξπλζε θαη
κεγέζπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηώρεηαο, πθίζηαληαη θαη άιιεο πιεζπζκηαθέο
νκάδεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο κε θηλδύλνπο
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη θαη’ αθνινπζία θηλδύλνπο λα πεξηέιζνπλ ή έρνπλ
πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο. Απηέο νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο είλαη νη εμήο:
Μεηαλάζηεο: Πεξίπνπ ην 6% ηνπ κόληκνπ πιεζπζκνύ ηεο Θεζζαιίαο είλαη
κεηαλάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 19% είλαη πνιίηεο ηεο Δ.Δ., ην 75% από ηελ
ππόινηπε Δπξώπε θαη ην 6% από άιιεο Υώξεο.
Ρνκά: Από ζρεηηθή έξεπλα εθηηκάηαη όηη ζηε Θεζζαιία επξίζθνληαη πεξίπνπ
3.900 νηθνγέλεηεο, κε 14.000 άηνκα, ζπγθεληξώλνληαο ε Πεξηθέξεηα, πεξίπνπ ην
30% ησλ Ρνκά ηεο Υώξαο. Ο ζπληξηπηηθόο όγθνο ησλ Ρνκά ζε όιεο ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο είλαη κόληκα εγθαηεζηεκέλνο, κε πνιύ κηθξέο επνρηθέο
ζπγθεληξώζεηο. Ήδε έρνπλ πινπνηεζεί θαη πινπνηνύληαη δξάζεηο ππέξ απηήο ηεο
πιεζπζκηαθήο νκάδαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. πλερίδνπλ
όκσο λα πθίζηαληαη πξνβιήκαηα, όπσο απνθνπή από ηελ ηνπηθή αγνξά
εξγαζίαο, ρακειό θνηλσληθννηθνλνκηθό βηνηηθό επίπεδν θαη δηαξθνύζεο ηάζεηο
πεξηζσξηνπνίεζεο.
Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ): Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ΑκεΑ, ηόζν ζε
επίπεδν Υώξαο, όζν θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, εκθαλίδεη θηλεηηθά
πξνβιήκαηα θαη αθνινπζνύλ νη ςπρηθέο παζήζεηο, λνεηηθέο παζήζεηο, θαζώο θαη
αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
λνηθνθπξηά κε ΑκεΑ είλαη θαηά ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο, νηθνλνκηθά δεηήκαηα,
ζρέζεηο κε δεκόζηεο ππεξεζίεο, έιιεηςε θξνληίδαο, ςπρνινγηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά δεηήκαηα ιόγσ δηάθξηζεο θαη απνθιεηζκνύ.
Ηιηθησκέλνη: Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ ειηθησκέλνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ειηθία
ησλ 65 εηώλ θαη άλσ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ν
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δείθηεο γήξαλζεο είλαη πνιύ πςειόο. Η ηάζε δε, είλαη ηδηαίηεξα απμεηηθή γηα ηηο
ειηθίεο πάλσ ησλ 75 εηώλ. ύκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ, ν θίλδπλνο
θηώρεηαο γηα άηνκα άλσ ησλ 75 εηώλ ππνινγίδεηαη ζε 20%, ελώ γηα άηνκα
ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηώλ ζε 17,7%.
Χωπικέρ διαθοποποιήζειρ / ανιζόηηηερ
Οη βαζηθέο αλαπηπμηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
πξνζδηνξίδνληαη θαη’ αξράο ζηε βάζε γεσγξαθηθώλ θαη γεσθπζηθώλ /
γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. πγθεθξηκέλα, ην ρεξζαίν κέξνο ηεο
Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν θπξηαξρεί ζηελ έθηαζή ηεο θαη ζηνλ πιεζπζκό ηεο,
ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ Γπηηθό Κνξκό (πεξηνρέο Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ) θαη από
ηνλ Αλαηνιηθό Κνξκό (πεξηνρέο Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο). Δπίζεο ην ηξίην ρσξηθό
κέξνο ηεο Θεζζαιίαο είλαη ην κηθξό λεζησηηθό ηεο ζύκπιεγκα (πνξάδεο), ε
αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ηνπ νπνίνπ δηαθνξνπνηείηαη κεηαμύ ησλ ηξηώλ λεζηώλ.
Λόγσ ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο, ε πξνζπειαζηκόηεηα πξνο ην εμσηεξηθό ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ζε
ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν γηα ηνλ Αλαηνιηθό Κνξκό, ελώ ππνιείπεηαη αθόκα γηα ηνλ
Γπηηθό Κνξκό. ην πιαίζην απηό, ε ππό θαηαζθεπή Δ65 , πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από
ην Σνκεαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα, αλακέλεηαη λα ζηεξίμεη ηελ άκεζε ζύλδεζε
ηεο πεξηνρήο απηήο κε ηηο εθηόο Πεξηθέξεηαο. Αληίζηνηρα, πξνβιεκαηηθή παξακέλεη
ε πξνζβαζηκόηεηα ηνπ λεζησηηθνύ ζπκπιέγκαηνο κε ηελ ρεξζαία πεξηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Απηέο νη γεσγξαθηθέο θαη γεσθπζηθέο / γεσκνξθνινγηθέο ελδνπεξηθεξεηαθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ηεο Θεζζαιίαο αληηθαηνπηξίδνληαη ζε έλα βαζκό θαη ζηνλ
θνηλσληθννηθνλνκηθό ηζηό ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ, ηείλνληαο όκσο λα
ακβιπλζνύλ δηαρξνληθά, ελώ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηόζν
εληόο ηνπ Γπηηθνύ θαη ηνπ Αλαηνιηθνύ Κνξκνύ, όζν θαη κεηαμύ ησλ ηξηώλ λεζηώλ.
Η πξώηε δηαθνξνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.
πγθεθξηκέλα:
Οη Π.Δ. Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ εκθαλίδνπλ κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνύ
πιεζπζκνύ κεηαμύ 2001 θαη 2011. Αληίζηνηρα, νη Π.Δ. Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο
εκθαλίδνπλ ζηαζεξόηεηα, κε κία πνιύ κηθξή (νξηαθή) αύμεζε ή Π.Δ. Λάξηζαο.
Δπίζεο νη Π.Δ. Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ εκθαλίδνπλ ηνπο κεγαιύηεξνπο δείθηεο
γήξαλζεο θαη ηνπο κηθξόηεξνπο δείθηεο αληηθαηάζηαζεο, ελώ ε Π.Δ. πνξάδσλ,
εκθαλίδεη κηθξό δείθηε γήξαλζεο, αιιά πνιύ κηθξό δείθηε αληηθαηάζηαζεο.
Σα ηξία λεζηά ησλ πνξάδσλ δηαθνξνπνηνύληαη, σο πξνο ηνπο
πξναλαθεξόκελνπο δείθηεο, ηόζν ζε ζρέζε κε ην επεηξσηηθό (ρεξζαίν ηκήκα)
ηεο Πεξηθέξεηαο, όζν θαη κεηαμύ ηνπο, κε δπζκελέζηεξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
ε θόπεινο θαη ε Αιόλλεζνο.
Δπίζεο, δηαθνξνπνίεζε θαη αληζόηεηεο παξαηεξνύληαη κεηαμύ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλνηήησλ, σο πξνο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, αιιά θαη σο πξνο ηελ εμέιημή ηνπ,
ηδηαίηεξα θαηά ην δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο.
Πέξαλ όκσο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη αληζνηήησλ κεηαμύ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλνηήησλ, δηαπηζηώλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο / αληζόηεηεο, εληόο ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, αθόκα θαη εληόο κηθξόηεξσλ ρσξηθώλ ή / θαη
δηνηθεηηθώλ ελνηήησλ, όπσο είλαη ν Γήκνο. ύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζρεηηθά
ζηνηρεία, απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο θαη αληζόηεηεο, αλαθέξνληαη ζην
θνξνινγνύκελν εηζόδεκα θαη ζηνπο δεκνγξαθηθνύο δείθηεο γήξαλζεο θαη
αληηθαηάζηαζεο.
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Με βάζε απηνύο ηνπο δείθηεο θαίλεηαη όηη:
α) Τπάξρνπλ ππνπεξηνρέο ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (εθηόο ησλ
πνξάδσλ),κε κέζν θνξνινγνύκελν εηζόδεκα, ην 2012, κηθξόηεξν εθείλνπ πνπ
πξνζδηνξίδεη ην όξην ηεο θηώρεηαο ζηελ Διιάδα (11.986. €).
β) ηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ππνπεξηνρέο, ν κέζνο όξνο ηνπ
θνξνινγνύκελνπ εηζνδήκαηνο παξνπζηάδεη αύμεζε κεηαμύ ησλ εηώλ 2009-2012,
γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ήηαλ ζε
δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε.
γ) Οη ππνπεξηνρέο κε ην ρακειόηεξν κέζν θνξνινγνύκελν εηζόδεκα εκθαλίδνληαη
ζηηο Π.Δ. Καξδίηζαο θαη Λάξηζαο, ελώ νη πεξηζζόηεξεο ζε πιήζνο θαη κε
πεξηζζόηεξνπο θαηνίθνπο ππνπεξηνρέο πνπ δηαβηνύλ θάησ από ην όξην ηεο
θηώρεηαο είλαη ζηελ Π.Δ. Καξδίηζαο.
δ) Η Π.Δ. Καξδίηζαο κε ηνλ κεγαιύηεξν δείθηε γήξαλζεο θαη ηνλ κηθξόηεξν δείθηε
αλαπιήξσζεο / αληηθαηάζηαζεο, εκθαλίδεη ηδηαίηεξα κεγάιεο δηαθνξέο ζε
απηνύο ηνπο δύν δείθηεο, ηόζν κεηαμύ ησλ Γήκσλ ηεο, όζν θαη ηδηαίηεξα κεηαμύ
ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ εληόο ησλ Γήκσλ.
ε) Αληίζηνηρα, κεγάιεο αληζόηεηεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε απηνύο ηνπο δύν
δείθηεο (γήξαλζεο θαη αληηθαηάζηαζεο) εκθαλίδνπλ νη Γήκνη ηεο Π.Δ.
Σξηθάισλ.
ε γεληθέο γξακκέο, νη Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη Λάξηζαο δελ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα
κεγάιεο αληζόηεηεο, ηόζν κεηαμύ ησλ Γήκσλ ηνπο, όζν θαη εζσηεξηθά ησλ Γήκσλ
κεηαμύ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ.
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, γίλεηαη εκθαλήο ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
αλαπηπμηαθνύ επηπέδνπ κεηαμύ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (Π.Δ) ηεο
Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη νη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ κηθξόηεξσλ ρσξηθώλ
/ δηνηθεηηθώλ επηπέδσλ εληόο θάζε κίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. Οη
δηαθνξνπνηήζεηο απηέο νθείινληαη ζε γεσθπζηθά / κνξθνινγηθά θαη γεσγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ελ πνιινίο πξνζδηνξίδνπλ θαη ην παξαγσγηθό θαη
θνηλσληθό πξνθίι ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ.
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