


ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

 Η Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) απνηειεί         

κηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή έλσζε είθνζη 

επηά επξσπατθώλ θξαηώλ.             

Ιδξύζεθε  ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1993               

κε ηε ζέζε  ζε ηζρύ                                     

ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

γλσζηόηεξεο σο Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, 

βαζηδόκελε                                                      

ζηηο ηόηε Δπξσπατθέο Κνηλόηεηεο 



•      Σο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 

είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη 

μονάδα μέτρησης του συνολικού μεγέθους 

μιας οικονομίας, ενώ παράγωγοι δείκτες, 

όπως το κατά κεφαλή ΑΕΠ 

χρησιμοποιούνται ευρέως για τη σύγκριση 

των συνθηκών διαβίωσης,                               

ή για την παρακολούθηση                                     

της οικονομικής σύγκλισης                                       

ή απόκλισης στο εσωτερικό                                   

της Eυρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). 

 



ΑΚΑΘΑΡΙΣΟ ΕΓΦΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ  

(ΑΕΠ) 
 Τν αθαζάξηζην εγρώξην 

πξντόλ (ή ΑΔΠ)          
(αγγι. Gross Domestic 
Product - GDP)               
είλαη ην ζύλνιν              
όισλ ησλ πξντόλησλ 
θαη αγαζώλ               
πνπ παξάγεη                   
κηα νηθνλνκία                   
ζε δηάζηεκα            
ελόο έηνπο, 
εθθξαζκέλν                
ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

 Η ζπλνιηθή αμία           
όισλ ησλ ηειηθώλ αγαζώλ 
(πιηθώλ θαη άπισλ)            
πνπ παξήρζεζαλ                 
εληόο κηαο ρώξαο                     
ζε δηάζηεκα ελόο έηνπο, 
αθόκα θαη αλ κέξνο απηνύ 
παξήρζε από παξαγσγηθέο 
κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε 
θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνύ.  

 



Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ  

μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ 

       

 2009: ζπξξίθλσζε ζε όια ηα θξάηε 

κέιε εθηόο από ηελ Πνισλία 

 2010-2011: ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε 

23 θξάηε κέιε 

 2012: ε εμέιημε απηή αληηζηξάθεθε, 

θαζώο κόιηο ιηγόηεξα από ηα κηζά 

(13) θξάηε κέιε αλέθεξαλ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε 

 2013: ηα πεξηζζόηεξα θξάηε κέιε 

θαηέγξαςαλ αύμεζε εθ λένπ, κε ηνλ 

αξηζκό ησλ θξαηώλ πνπ θαηέγξαςαλ 

ζεηηθό πνζνζηό κεηαβνιήο λα θηάλεη 

17 

 2014-2015: αξηζκόο θξαηώλ κε ζεηηθό 

πνζνζηό κεηαβνιήο είλαη 25 ην 2014 

θαη 27 ην 2015. Τν κνλαδηθό θξάηνο 

κέινο κε αξλεηηθό πνζνζηό 

κεηαβνιήο ην 2015 ήηαλ ε Διιάδα, ε 

νπνία θαηέγξαςε πηώζε θαηά 0,2 %  

 2016: γηα πξώηε θνξά από ην 2007 
θαλέλα θξάηνο κέινο δελ αλέθεξε 
πηώζε ηνπ ΑΔΠ, ελώ ηα 27 αλέθεξαλ 
αύμεζε θαη ε Διιάδα δελ είρε κεηαβνιή. 

 

 Tα πςειόηεξα πνζνζηά αύμεζεο  

        ην 2016: 

A) Ιξιαλδία (5,2 %)  

B) Μάιηα (5,0 %) 

 

 Tα ρακειόηεξα πνζνζηά αύμεζεο  

        ην 2016: 

A)   Διιάδα (0%) 

Β)   Ιηαιία (0,9%) 

Γ)   Γαιιία θαη Βέιγην (1,2%) 



ΚΑΣΑ ΚΕΥΑΛΗΝ ΑΕΠ 

 Αλ δηαηξέζνπκε ην πξαγκαηηθό 

Α.Δ.Π. ελόο έηνπο κε ηνλ 

πιεζπζκό ηεο ρώξαο ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, πξνθύπηεη ην θαηά 

θεθαιήλ πξαγκαηηθό Α.Δ.Π., 

πνπ κεηξά ην εηζόδεκα ελόο 

αηόκνπ (θαηά κέζν όξν) ζηελ 

νηθνλνκία. 

 



•Τν πξαγκαηηθό θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. δίλεη ην πξντόλ  

  πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζε θάζε θάηνηθν κηαο νηθνλνκίαο,  

  αλ ε δηαλνκή ηνπ ήηαλ ίζε.  

 

• Όζν κηθξόηεξε είλαη ε αληζνθαηαλνκή ηόζν πην αμηόπηζην κέηξν  

γίλεηαη ην θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π., θαη ην αληίζεην. 

 

•Τν ζεηηθό θαη ζπγρξόλσο ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη όηη ην θαηά 

θεθαιήλ Α.Δ.Π. ιακβάλεη ππόςε ηε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ,  

γη' απηό θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξά ηηο επηδόζεηο ησλ νηθνλνκηώλ 

δηαρξνληθά, αιιά θαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ γηα δηεζλείο ζπγθξίζεηο. 

 

•Δπεξεάδεηαη από ην πξαγκαηηθό ΑΔΠ θαη ηνλ πιεζπζκό ηεο ρώξαο. 

 

•Τν αθαζάξηζην εζληθό πξντόλ (ΑΔΠ) θαη ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιύ από ηε κηα ρώξα ζηελ άιιε. 

 

•Κάζε ρώξα έρεη επίζεο ηε δηθή ηεο πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά 

βαζηθνύο ηνκείο πνιηηηθήο, όπσο ε εθπαίδεπζε. 



     --Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 445 εκατομμύρια κατοίκους, τον τρίτο  μεγαλύτερο 

πληθυσμό στον κόσμο μετά την Κίνα και την Ινδία.(πίνακας 1). 

- Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Δπξώπεο πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό ηεο 

θπζηθήο αύμεζεο (ν εηήζηνο αξηζκόο ησλ γελλήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό 

ησλ ζαλάησλ) θαη ηεο θαζαξήο κεηαλάζηεπζεο (ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζηελ ΔΔ ππεξβαίλεη ησλ αξηζκό εθείλσλ πνπ ηελ 

εγθαηαιείπνπλ). 

- Ο πιεζπζκόο ηεο Δπξώπεο γεξλάεη, θαζώο απμάλεηαη ην πξνζδόθηκν δσήο θαη 

γελληνύληαη ιηγόηεξα παηδηά. 

 



Χώπα ςνολικόρ πληθςζμόρ Πληθςζμόρ (%) 

Μάληα 429344 0,08% 

Λοςξεμβούπγο 562958 0,11% 

Κύππορ 847008 0,17% 

Δζθονία 1313271 0,26% 

Λεηηονία 1986096 0,39% 

λοβενία 2062874 0,41% 

Λιθοςανία 2921262 0,57% 

Κποαηία 4225316 0,83% 

Ιπλανδία 4628949 0,91% 

λοβακία 5421349 1,07% 

Φινλανδία 5471753 1,08% 

Γανία 5659715 1,11% 

Βοςλγαπία 7202198 1,42% 

Αςζηπία 8576261 1,69% 

οςηδία 9747355 1,92% 

Οςγγαπία 9855571 1,94% 

Ποπηογαλία 10374822 2,04% 

Σζεσική Γημοκπαηία 10538275 2,07% 

Δλλάδα 10858018 2,14% 

Βέλγιο 11258434 2,21% 

Κάηω Χώπερ 16900726 3,32% 

Ροςμανία 19870647 3,91% 

Πολωνία 38005614 7,47% 

Ιζπανία 46449565 9,14% 

Ιηαλία 60795612 11,96% 

Ηνωμένο Βαζίλειο 64875165 12,76% 

Γαλλία 66415161 13,06% 

Γεπμανία 81197537 15,97% 

ςνολικόρ πληθςζμόρ 508450856 100% 



Η δηαζπνξά ηνπ κατά κεφαλήν ΑΕΠ  

ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 



Χώπα Καηά κεθαλή ΑΔΠ ζε ΜΑΓ 

Βοςλγαπία 47 

Ροςμανία 55 

Κποαηία 59 

Λεηηονία 64 

Οςγγαπία 68 

Πολωνία 68 

Δλλάδα 73 

Λιθοςανία 75 

Δζθονία 76 

λοβακία 77 

Ποπηογαλία 78 

Κύππορ 82 

λοβενία 83 

Μάληα 84 

Σζεσική Γημοκπαηία 85 

Ιζπανία 91 

Ιηαλία 96 

Γαλλία 107 

Ηνωμένο Βαζίλειο 109 

Φινλανδία 110 

Βέλγιο 119 

οςηδία 123 

Γεπμανία 124 

Γανία 125 

Αςζηπία 130 

Κάηω Χώπερ 131 

Ιπλανδία 134 

Λοςξεμβούπγο 266 



 Σο βιοτικό επίπεδο  

στην ευρωπαϊκή ένωση 

βελτιώνεται 

1. κε ηελ πξνζηαζία  

    ηνπ πεξηβάιινληνο,  

1. κε ηελ ελζάξξπλζε 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο 

2. κε ηνλ πεξηνξηζκό 

αληζνηήησλ  

3. κε ηε ζύλδεζε 

απνκνλσκέλσλ πεξηνρώλ 

κε ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκώλ 



τις χώρες της βόρειας Ευρώπης αυτή η προσπάθεια  

είναι μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη από αυτή των χωρών  

της Νότιας Ευρώπης, για αυτό και το βιοτικό τους επίπεδο  

είναι καλύτερο στη Βόρεια Ευρώπη. 

 



               

 

ΔΙΑΥΟΡΕ ΒΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΙΑ ΕΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗ ΗΜΑΙΑ 

ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 ---Αναφορικά με την εκπαίδευση , με αυτή βελτιώνονται  

τα προσόντα των εργαζομένων, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν 

καλύτερα τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό.  

----Σο ύψος των δαπανών για την εκπαίδευση ποικίλλει από χώρα  

σε χώρα. τη Βόρεια Ευρώπη οι δαπάνες αυτές είναι υψηλότερες 

από τις αντίστοιχες των χωρών στην νότια Ευρώπη. 

----Μάλιστα ξοδεύουν πολλά στην βόρεια Ευρώπη για την ανάπτυξη 

και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση  

κάτι που δεν συμβαίνει στις χώρες της Μεσογείου. 

----Σα κίνητρα που δίνονται στους μαθητές στην βόρεια Ευρώπη  

είναι πολλά. 

 

ΑΡΑ: Η εκπαίδευση και η σημασία που δίνουν σε αυτή  

οι χώρες της βόρειας Ευρώπης είναι ένας ακόμη λόγος  

να έχουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο από τις υπόλοιπες. 

 



Άλλοι λόγοι που οι χώρες της βόρειας Ευρώπης έχουν καλύτερο 

επίπεδο ζωής είναι η καλύτερη οργάνωση  

στους παρακάτω τομείς: 

 Δξγαζία θαη 
ζπληαμηνδόηεζε κε δίθαηεο 
απνδνρέο 

 Δθπαίδεπζε θαη λενιαία 

 Υγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

 Γηθαηώκαηα  

      ησλ θαηαλαισηώλ 

 Ταμίδηα θαη κεηαθνξέο 

 Οηθνγέλεηα θαη ε Ννκνζεζία 
βόξεησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ 

 Μεγάιε νηθνλνκηθή βνήζεηα 
ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο 

 Φακειόηεξνο  ΦΠΑ & θόξνο 

 Πην θνληά ζηα Δπξσπατθά 
πξόηππα θαη πην θαζαξή 
επξσπατθή λννηξνπία 

 Πξόζιεςε θαη θνηλσληθή 
πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ 

 Ληγόηεξεο Δηζαγσγέο θαη 
πεξηζζόηεξεο εμαγσγέο 
δηόηη έρνπλ κεγάιεο 
παγθνζκίνπ θήκεο     
βηνκεραλίεο 

 Φξεκαηνδόηεζε θαη ζηήξημε 
λνηθνθπξηώλ θαη 
επηρεηξήζεσλ 

 Τήξεζε Πεξηβαιινληηθώλ 
θαλόλσλ από ηνπο πνιίηεο θαη 
εθαξκνγή ησλ πνηλώλ από ην 
θξάηνο 

 




