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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (CBC00)
Ονομασία δείκτη

Βαθμός εδαφικής συνεργασίας (σύνθετος)

Κωδικός

CBC00
Ο δείκτης υπολογίζει τον βαθμό εδαφικής συνεργασίας του συνόλου των
χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V
Σταθμισμένη τιμή και πίνακας επιμέρους τιμών επενδυτικής, εμπορικής,
τουριστικής και μεταναστευτικής εξάρτησης και ποσοστό επί του συνόλου των
ροών με τον υπόλοιπο κόσμο
Αδιάστατο μέγεθος - σταθμισμένη τιμή των επιμέρους τιμών επενδυτικής,
εμπορικής, τουριστικής και μεταναστευτικής εξάρτησης
Σύνολο χωρών Ζώνης Επιδράσεων V
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Η παρακολούθηση του βαθμού εδαφικής συνεργασίας επιτρέπει την
κατανόηση των παραμέτρων που εκφράζουν ροές πόρων και ανθρώπων ως
συστατικά χαρακτηριστικά της επέκτασης και εμβάθυνσης των κοινωνικών,
παραγωγικών και οικονομικών ανταλλαγών των χωρών της Ζώνης
Επιδράσεων V, γεγονός που συνιστά συστατικό στοιχείο της εδαφικής
συνοχής στη συγκεκριμένη μακροπεριφέρεια.
Βελτίωση της εδαφικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας
Ποσοτικές και ποιοτικές συγκρίσεις διαχρονικά
Τιμές των επί μέρους δεικτών της εδαφικής συνεργασίας (δείκτες πυρήνα)
Υπολογισμός των επί μέρους δεικτών της εδαφικής συνεργασίας (δείκτες
πυρήνα)
Προβλήματα στη συγκριτική προσέγγιση της τιμής του δείκτη μεταξύ των
εξεταζόμενων ετών, εξαιτίας μη διαθεσιμότητας στοιχείων για όλες τις χώρες
σε όλους τους βασικούς δείκτες
Ο δείκτης διαπιστώνει το βαθμό εδαφικής συνεργασίας ως αποτέλεσμα της
σύνθεσης των επιμέρους δεικτών σύμφωνα με το επιλεγμένο πρότυπο
στάθμισης.

Ορισμός
Τυπική Μορφή
Μονάδες
Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Σκοπιμότητα

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές
Δεδομένα
Πηγές
Προβλήματα

Σχόλια

Ο βαθμός εδαφικής συνεργασίας προκύπτει από τη σύνθεση τεσσάρων επί μέρους τιμών ως
εξής:
•

Κατά το 1/4 από την τιμή της επενδυτικής εξάρτησης των χωρών της Ζώνης
Επιδράσεων V (σύνολο) ως προς τον υπόλοιπο κόσμο: ποσοστό των μεταξύ τους
επενδύσεων στο σύνολο αυτών που κατευθύνονται στη Ζώνη.

•

Κατά το 1/4 από την τιμή της εμπορικής εξάρτησης των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων
V (σύνολο) ως προς τον υπόλοιπο κόσμο: ποσοστό των μεταξύ τους εμπορικών
συναλλαγών στο σύνολο αυτών που διεκπεραιώνεται με το σύνολο του κόσμου.

•

Κατά το 1/4 από την τιμή της τουριστικής εξάρτησης των χωρών της Ζώνης
Επιδράσεων V (σύνολο) ως προς τον υπόλοιπο κόσμο: ποσοστό των μεταξύ τους
τουριστικών ροών στο σύνολο αυτών που κατευθύνονται στη Ζώνη.
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Κατά το 1/4 από την τιμή της μεταναστευτικής εξάρτησης των χωρών της Ζώνης
Επιδράσεων V (σύνολο) ως προς τον υπόλοιπο κόσμο: ποσοστό των μεταξύ τους
μεταναστευτικών κινήσεων στο σύνολο αυτών που κατευθύνονται στη Ζώνη.

Η τιμή εξάρτησης του συνόλου των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V ως προς τον υπόλοιπο
κόσμο στα ζητήματα επενδύσεων, εμπορίου, τουρισμού και μεταναστευτικών ροών,
εκφράζεται ποσοστιαία και προβάλλεται ως τιμή αδιάστατη στην κλίμακα 0 - 100. Το
άθροισμα των τετάρτων της κάθε μιας τιμής διαμορφώνει το βαθμό της εδαφικής
συνεργασίας. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο περισσότερο διευρυμένη η συνεργασία.

Υπολογισμός δείκτη
Πίνακας 1. Βαθμός εδαφικής συνεργασίας (2004, 2008 & 2012)
Τιμή επενδυτικής εξάρτησης *
Σύνολο επενδύσεων με προορισμό τις χώρες
της Ζώνης Επιδράσεων V
Σύνολο επενδύσεων μεταξύ χωρών Ζώνης
Επιδράσεων V
Τιμή εμπορικής εξάρτησης **
Σύνολο εμπορικών συναλλαγών με προορισμό
τις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V
Σύνολο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ
χωρών Ζώνης Επιδράσεων V
Τιμή τουριστικής εξάρτησης ***
Σύνολο τουριστικών ροών με κατεύθυνση τις
χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V
Σύνολο τουριστικών ροών μεταξύ χωρών της
Ζώνης Επιδράσεων V
Τιμή μεταναστευτικής εξάρτησης ****
Σύνολο μεταναστευτικών κινήσεων με
κατεύθυνση τις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V
Σύνολο μεταναστευτικών κινήσεων μεταξύ
χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V

2004
1,82

2008
2,76

2012
2,88

221.785,8

354.319,7

484.649,1

4.047,6

9.786,3

13.962,9

14,26

14,20

15,40

166.463,9

383.023,3

1.238.112,2

23.734,5

54.403,7

190.634,2

11,92

10,33

11,92

76.757.782

93.478.026

104.605.885

9.153.334

9.654.183

12.471.040

-

-

23,61

-

-

7.197.039

-

-

1.699.020

Βαθμός εδαφικής συνεργασίας (συνθετικός δείκτης 10,07 1
9,33
9,09
σταθμισμένη τιμή) *****
13,45 2
* α) Βάσει του αποθέματος ΑΞΕ, β) Από την τιμή εξαιρείται η Σερβία για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία ΑΞΕ, γ) Η τιμή του 2004 δεν περιλαμβάνει την Αλβανία, οπότε δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το
απόθεμα ΑΞΕ.
** α) Περιλαμβάνει το σύνολο των εισαγωγών και εξαγωγών, β) Η τιμή του 2004 δεν περιλαμβάνει την Ιταλία και
την Ελλάδα και η τιμή του 2008 δεν περιλαμβάνει την Ιταλία, οπότε δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
*** Η τιμή του 2008 δεν περιλαμβάνει την Αλβανία, οπότε δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
**** α) Η τιμή αφορά το έτος 2011, που είναι το μόνο έτος για το οποίο υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για
τον υπολογισμό του δείκτη μεταναστευτικών ροών, β) Από την τιμή εξαιρείται η Σερβία για την οποία δεν
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
***** Για τα έτη 2004 και 2008 ο βαθμός εδαφικής συνεργασίας προκύπτει από τη στάθμιση των τριών εκ των
τεσσάρων επιμέρους τιμών. Εξαιρείται η τιμή μεταναστευτικής εξάρτησης για τη μέτρηση της οποίας δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία.
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1

Βαθμός εδαφικής συνεργασίας με τρεις από τις τέσσερις επιμέρους τιμές (για λόγους συγκρισιμότητας
με τα προηγούμενα έτη).
2
Βαθμός εδαφικής συνεργασίας με το σύνολο των τεσσάρων επιμέρους τιμών.

Ως βασικές διαπιστώσεις καταγράφονται οι εξής:
•

Η τιμή επενδυτικής εξάρτησης στις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V καταγράφει
σημαντικά αυξητική τάση μεταξύ 2004 και 2008, ενώ το 2012 καταγράφει μικρή
αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο εξεταζόμενο έτος (τιμή για το 2012 ίση με 2,88).

•

Η τιμή εμπορικής εξάρτησης καταγράφει οριακή μείωση μεταξύ 2004-2008 και
σημαντική αύξηση την επόμενη περίοδο 2008-2012, φθάνοντας το 2012 το 15,40.

•

Η τιμή τουριστικής εξάρτησης καταγράφει μείωση μεταξύ 2004-2008 και αύξηση
μεταξύ 2008-2012, καταλήγοντας το 2012 στα επίπεδα του 2004 (11,92).

•

Η τιμή μεταναστευτικής εξάρτησης το 2011 είναι ίση με 23,61.

•

Ο βαθμός εδαφικής συνεργασίας ισούται το 2012 με 13,45 (σύνολο τεσσάρων
επιμέρους τιμών). Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (2004 & 2008, λαμβάνοντας
τρεις από τις τέσσερις επιμέρους τιμές), φαίνεται ότι ο βαθμός εδαφικής συνεργασίας
μειώνεται μεταξύ 2004 και 2008 και αυξάνεται από το 2008 έως το 2012, ξεπερνώντας
τα επίπεδα του 2004.
Σχήμα 1.
Διαχρονική τάση βαθμού εδαφικής συνεργασίας
και επιμέρους τιμών εξάρτησης (με 3 από τις 4 τιμές)
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Τα παραπάνω αποτελούν μέρος των παραδοοτέων στο πλαίσιο της σύμβασης (Κωδικός
αναφοράς 5265): ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
που εκπονήθηκε το 2014-2015, για το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αρχ. Μηχ/κος - Χωροτάκτης - Πολεοδόμος
ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc
ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc
Δρ. ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτικός Μηχ/κος
ΗΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc
Καθ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Δρ. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Περιβαλλοντολόγος
Καθ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθ. ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Δρ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc

Τα πλήρη τεύχη των εκθέσεων και λοιπών παραδοτέων της Μελέτης διατίθενται από τον
ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού:
http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_4_reports.htm

Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις, στα κείμενα εργασίας και
στους χάρτες του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της
εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η
πηγή (Παρατηρητήριο – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).
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