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Στα 12.919 ευρώ διαμορφώθηκε το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στα νησιά του βορείου Αιγαίου το
2014 από τα 12.917 που ήταν το 2013. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια στασιμότητα. Σε πανελλαδικό επίπεδο το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2014 στα 16.336 ευρώ από 16.475 ευρώ που ήταν το 2013. Δηλαδή το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
στα νησιά του βορείου Αιγαίου το 2014 υπολειπόταν του πανελλαδικού κατά 20,1%. Η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας
είναι η Αττική με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2014 να διαμορφώνεται στα 22.377 ευρώ, κατά 27% μεγαλύτερο απ’ αυτό των
νησιών του βορείου Αιγαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νησιά του βορείου Αιγαίου με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν
είναι η φτωχότερη Περιφέρεια της χώρας.
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Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης το 2014 το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 11.366 ευρώ, στην
Ήπειρο στα 11.606 ευρώ, στη δυτική Ελλάδα στα 12.214 ευρώ, στη Θεσσαλία στα 12.237 ευρώ και στην Κεντρική
Μακεδονία στα 12.500 ευρώ. Μόλις πέντε Περιφέρειες της χώρας έχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από τα νησιά του
βορείου Αιγαίου. Ανάμεσα σ’ αυτές είναι και το νότιο Αιγαίο με 17.899 ευρώ. Το νότιο Αιγαίο και η Αττική είναι οι μόνες
Περιφέρειες της χώρας που εμφανίζονται πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο πλούτος που παράγεται στη χώρα στην ουσία συγκεντρώνεται σε δύο πολύ μικρές
περιοχές, την ίδια στιγμή που η κατάσταση είναι τραγική σε περιοχές που καλύπτουν πάνω από το 60% της έκτασης της
χώρας. Φυσικά στην περίπτωση των νησιών του νοτίου Αιγαίου ο πλούτος συγκεντρώνεται σε έναν μικρό αριθμό νησιών,
σ’ αυτά που είναι τουριστικά αναπτυγμένα. Τα υπόλοιπα, κι ιδιαίτερα τα πολύ μικρά νησιά των Κυκλάδων και των
Δωδεκανήσων, είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση.
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Βόρειο Αιγαίο

Πριν από έναν χρόνο, γράφαμε ότι την περίοδο 2008 - 2013 η κάμψη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα νησιά του βορείου
Αιγαίου έφθασε στο 24,31%. Το 2014 η επιδείνωση της κατάστασης ήταν οριακή, μόλις κατά 0,1%. Στην ουσία αυτή η
χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χρονιά της στασιμότητας. Ο νομός Λέσβου είναι ο μόνος από τους τρεις της
Περιφέρειας του βορείου Αιγαίου που το 2014 εμφανίζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από τα 13.000 ευρώ. Συγκεκριμένα,
διαμορφώθηκε στα 13.211 ευρώ από τα 13.181 ευρώ. Στο νομό Σάμου έπεσε από τα 13.099 ευρώ στα 12.769 ευρώ και στο
νομό Χίου εμφάνισε μικρή ανάκαμψη στα 12.480 ευρώ από τα 12.302 ευρώ.

Αν υπήρχαν διαθέσιμα επιμέρους στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε κάθε νησί, είναι βέβαιο πως η Λέσβος θα είχε
σημαντικά υψηλότερο από τ’ άλλα νησιά της Περιφέρειας, διότι το μέγεθος του νησιού, η υψηλότερη συγκέντρωση
πληθυσμού σε σχέση με τα άλλα νησιά, αλλά και το γεγονός ότι είναι σ’ αυτό η έδρα της Περιφέρειας οδηγούν εκ των
πραγμάτων σε αυξημένο ΑΕΠ σε σχέση με τα άλλα νησιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Λέσβος είναι νησί «πρώτης
ταχύτητας» και τα υπόλοιπα νησιά είναι «δεύτερης ταχύτητας».

Θυμίζουμε ότι το 2014 ήταν μια χρονιά όπου στην ελληνική οικονομία κυριαρχούσαν τάσεις σταθεροποίησης. Στα νησιά
του βορείου Αιγαίου είχε καταγραφεί μεγάλη αύξηση των αφίξεων τουριστών από τη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη. Μέχρι
τότε δεν είχε ξεσπάσει η προσφυγική κρίση και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων στα νησιά κινούνταν ομαλά παρά τις
πιέσεις στις τιμές παραγωγού. Οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης, η κάμψη της τουριστικής
κίνησης, οι μεγάλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή και η πτώση των τιμών παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα θα
αποτυπωθούν στην εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νησιών της Περιφέρειας τα δύο επόμενα χρόνια.

 

Τελευταίοι στο παραγωγικό δυναμικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το βόρειο Αιγαίο το 2014 βρέθηκε στην τελευταία θέση μεταξύ
των δεκατριών περιφερειών της χώρας σε ό,τι αφορά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Συγκεκριμένα, η συνολική
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της Περιφέρειας ανήλθε στα 2,261 δις ευρώ από τα 2,282 δις ευρώ που ήταν το 2013.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία δείχνει την πρόσθετη αξία που δημιουργείται σε μια περιοχή από την επεξεργασία των
πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων. Για παράδειγμα, ένα εστιατόριο αγοράζει χοιρινό φιλέτο έναντι 100 ευρώ, στη
συνέχεια το ψήνει και το πωλεί τελικά στους πελάτες του έναντι 300 ευρώ. Η προστιθέμενη αξία επί του συγκεκριμένου
αγαθού είναι 300-100, δηλαδή 200 ευρώ, που πρόκειται αθροιστικά για αμοιβές εργαζομένων, την αμοιβή κεφαλαίου που
χρησιμοποιήθηκε, το κέρδος της επιχείρηση κ.λπ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα νησιά του βορείου Αιγαίου μαζί παρήγαγαν μόλις το 1,4% της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) της χώρας το 2014. Το νότιο Αιγαίο παρήγαγε το 3,4%, η Κρήτη το 4,9%, τα Ιόνια Νησιά το 1,7%
και η Αττική το 48,3%

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που δίνει η πρωτογενής παραγωγή στα νησιά του βορείου Αιγαίου το 2014 υποχώρησε
στα 110 εκατ. ευρώ, όταν έναν χρόνο πριν ήταν 122 εκατ. ευρώ. Ο τριτογενής τομέας (εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός) στο
βόρειο Αιγαίο το 2014 έδωσε 551 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ το 2013 η ΑΠΑ του βορείου Αιγαίου ήταν 543 εκατ. ευρώ.
Η δευτερογενής παραγωγή στα νησιά της Περιφέρειας έδωσε μόλις 154 εκατ. ευρώ. Από τους σημαντικότερους τομείς της
οικονομίας των νησιών της Περιφέρειας το 2014 αναδείχθηκε το δημόσιο (δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία και
κοινωνική μέριμνα) με 716 εκατ. ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η προστιθέμενη αξία που έδωσε η διαχείριση της
ακίνητης περιουσίας με 373 εκατ. ευρώ. Από τα ακίνητα και το δημόσιο τομέα παράχθηκε η μισή ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία στα νησιά του βορείου Αιγαίου το 2014.
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