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Περίληψη
Η κατάργηση των τεχνητών εμποδίων διασυνοριακής αλληλεπίδρασης εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωσε δυναμικές που επηρέασαν σημαντικά τον συνοριακό οικονομικό χώρο. Αντίθετα, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι φραγμοί στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση με τις όμορες τρίτες χώρες έγιναν πιο
αισθητοί στη σφαίρα της πραγματικότητας. Μέσα σ' αυτό το περίγραμμα, ένα νέο
μείγμα ευκαιριών και κινδύνων φαίνεται να έρχεται στο προσκήνιο μαζί με ένα νέο
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό χάρτη που επαναπροσδιορίζει την έννοια της γειτνίασης. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η μελέτη της "επίδρασης του συνόρου" στην
Ευρώπη, μέσα από τη διερεύνηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν και
προσδιορίζουν τις χωρικές δυναμικές της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης. Τα ευρήματα του άρθρου συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της "επίδρασης του συνόρου",
και εμπλουτίζουν τη σχετική συζήτηση τόσο στο επίπεδο της θεωρίας όσο και στο
επίπεδο των πολιτικών.
Λέξεις κλειδιά
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Tracing the Determinants of Economic Cross-Border Interaction in
the European Union
The abolition of the artificial impediments of cross-border interaction inside European
Union, has released dynamics that have influenced significantly the economic space
at the frontiers. In contrast, at the European Union external borders, the constraints
concerning cross-border interaction with third countries have become more tangible
in the sphere of reality. Under this framework, a new mix of opportunities and the
threats seems to come forth together with a new political, social and economic map
that redefines the notion of vicinity. In the present article, the study of the "border
effect" in Europe is attempted through the investigation of the basic determinants of
the spatial dynamics of cross-border interaction. The findings of the article contribute
to the better understanding of the "border effect" with significant implications for
both theory and policy.
Keywords
Borders, vicinity, interaction, integration, trade, investment, migration.
1.		 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατάργηση των συνοριακών φραγμών και εμποδίων στη μετακίνηση των ανθρώπων και
των παραγωγικών συντελεστών αποτελεί μία από τις βασικότερες πτυχές της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Η κατάργηση των τεχνητών εμποδίων στα σύνορα εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EE), απελευθέρωσε δυναμικές και έφερε στην επιφάνεια ένα νέο μίγμα ευκαιριών και κινδύνων μαζί με ένα νέο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό χάρτη. Στα εξωτερικά σύνορα της ΕE, αντίθετα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση με τις όμορες
τρίτες χώρες έγιναν πιο αισθητοί στη σφαίρα της πραγματικότητας, κάνοντας πολλούς να
μιλάνε για μια "Ευρώπη φρούριο".
Αλλά και εντός της ΕE, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα θεσμικά εμπόδια στην
κίνηση ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων έχουν εξαλειφθεί, οι ασυμμετρίες στο επίπεδο
της ιστορικής εικόνας, του πολιτισμού, της γλώσσας, και των αντιλήψεων παραμένουν
σημαντικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ανάμεσα στα έξι ιδρυτικά μέλη της EE,
εντοπίζονται σημαντικές διαφορές στις κοινωνικές και οικονομικές πρακτικές, παρά το
γεγονός ότι τα μεταξύ τους σύνορα έχουν καταργηθεί πρακτικά εδώ και μισό αιώνα. Είναι,
επιπλέον, προφανές, ότι το επίπεδο των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων όπως είναι
το εμπόριο, οι επενδύσεις και η μετανάστευση, σαφώς και επηρεάζονται όχι μόνο από
οικονομικές αλλά και από ποιοτικές παραμέτρους όπως είναι η ιστορία, η γλώσσα και ο
πολιτισμός (Topaloglou κ.ά., 2005).
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εααειχώρος
ιχώρος
Αναφορικά με τον εξωτερικό περίγυρο της EE, η πρόσφατα εισαχθείσα Ευρωπαϊκή
Πολιτική Γειτνίασης αποσκοπεί επισήμως στη δημιουργία ενός "δακτυλίου φίλων" μέσα
από πολιτικές ενθάρρυνσης της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας. Μέσα σ' αυτό
το περίγραμμα, οι πολύ σημαντικές γεωπολιτικές και γεωοικονομικές διεργασίες, έχουν
αναδείξει την ανάγκη επεξεργασμένων χωρικών πολιτικών σε σχέση με τα σύνορα. Αρκεί
να αναφέρει κανείς ότι η EE συνορεύει πλέον με 16 νέες χώρες με πληθυσμό περίπου 400
εκατομμύρια κατοίκους και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) λιγότερο από το 10% του
αντίστοιχου της ΕΕ.
Η επιστημονική συζήτηση αναφορικά με τις επιπτώσεις του "συνόρου" στο χώρο
και στην οικονομία δείχνει ότι βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Δεν είναι λίγοι αυτοί
που υπογραμμίζουν τον εγκλωβισμό των αναλύσεων σε ιδιαίτερες μελέτες περιπτώσεων
(case studies) που αδυνατούν, ωστόσο, να διατυπώσουν γενικότερες θεωρητικές υποθέσεις (House, 1982· Rumley και Minghi, 1993· Clark, 1994). Ως αποτέλεσμα, οι απαντήσεις
στο ερώτημα που αφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης παραμένουν ασαφείς.
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης μια σειρά από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις έρχονται
στο προσκήνιο:
•
Σε ποιο βαθμό η θεσμική ολοκλήρωση προσδιορίζει την ένταση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των χωρών;
•
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες επηρεάζουν τις μορφές και την ένταση των
διασυνοριακών ανταλλαγών στο εθνικό επίπεδο;
•
Σε ποιο βαθμό η διασυνοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσιδιάζει σε υποδείγματα του τύπου "κέντρο-περιφέρεια";
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν και προσδιορίζουν τις χωρικές δυναμικές της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πτυχές της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης που
αναλύονται αφορούν στις εμπορικές ανταλλαγές, στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)
και στη μετανάστευση. Λόγω της έλλειψης των αναγκαίων δεδομένων στο περιφερειακό
επίπεδο, η ανάλυση αναπτύσσεται στο εθνικό επίπεδο. Πρόκειται, ωστόσο, για περιορισμό ο οποίος δεν μειώνει την εμπειρική και θεωρητική συνεισφορά του άρθρου καθότι
η εξαγωγή γενικών τάσεων αναφορικά με το υπό μελέτη ζήτημα επιτυγχάνεται σε άκρως
ικανοποιητικό βαθμό. Στη σχετική ανάλυση περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της ΕΕ όσο
και οι όμορες χώρες με την ΕΕ. Το παραπάνω δείγμα ομαδοποιείται με βάση γεωγραφικά
και γεωπολιτικά κριτήρια (βορράς, νότος, ανατολή, δύση) αλλά και κριτήρια αναπτυξιακά
(χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ). Ταυτόχρονα αξιολογείται η
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βαρύτητα της γειτνίασης και της ολοκλήρωσης κάθε φορά στη μορφή και στην ένταση της
διασυνοριακής αλληλεπίδρασης.
Στην επόμενη ενότητα του άρθρου ακολουθεί μια ανασκόπηση της θεωρητικής συζήτησης αναφορικά με τις επιπτώσεις της ύπαρξης και της άρσης των συνοριακών φραγμών
στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση. Στην τρίτη ενότητα επιχειρείται μια συγκριτική αξιολόγηση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης επιμέρους ομάδων (με βάση γεωπολιτικά
και αναπτυξιακά κριτήρια) χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το σύνολο των
όμορων και των μη όμορων χωρών. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα
συμπεράσματα του άρθρου.
2.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι τα σύνορα λειτουργούν ως εμπόδια οικονομικής αλληλεπίδρασης αυξάνοντας το κόστος του διεθνούς εμπορίου, διαστρεβλώνοντας την αγορά και
αυξάνοντας το παραγωγικό κόστος των επιχειρήσεων (Suarez-Villa, 1992· Kamann, 1993·
Ratti, 1993· Clark, 1994). Αντίστοιχα η διασυνοριακή οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ
δύο χωρών θα ήταν πολύ πιο έντονη εάν δεν υπήρχαν τα σύνορα (McCallum, 1995· Wei,
1996· Bröcker, 1998· Helliwell, 1998). Γίνεται από τα παραπάνω φανερό, ότι η θέληση
των κοινωνιών και των κρατών να καθορίσουν σύνορα μεταξύ τους, συνοδεύεται και από
ένα κόστος που εκτός των άλλων, έχει και χωρική διάσταση. Για τον υπολογισμό μάλιστα
του κόστους αυτού μπορεί κανείς να εντοπίσει αξιόλογες προσπάθειες στη βιβλιογραφία
(Mackay, 1958· Bröcker, 1984· Nuesser, 1985· Rietveld και Janssen, 1990). Κατά συνέπεια,
η μείωση των συνοριακών εμποδίων στο θεσμικό επίπεδο ως αποτέλεσμα των πολιτικών
ολοκλήρωσης και φιλελευθεροποίησης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προκαλεί επιπτώσεις
τόσο στο χώρο όσο και στην οικονομία. (Hanson, 1996 και 1998). Ωστόσο, πρόσφατες
μελέτες δείχνουν ότι η κατάργηση των συνοριακών οικονομικών εμποδίων δε συνοδεύεται
από ανάλογη εντατικοποίηση της διασυνοριακής οικονομικής αλληλεπίδρασης (Collier
και Vickerman, 2001). Με άλλα λόγια, η οικονομική ολοκλήρωση στο θεσμικό επίπεδο δε
σημαίνει αυτόματα και οικονομική ολοκλήρωση των αγορών.
Η διάσχιση των συνόρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν εμπορικές ανταλλαγές, ΑΞΕ και μεταναστευτικές ροές, είναι από τη φύση της ένα φαινόμενο που δε μπορεί
20.000 ευρώ ανά κάτοικο.


H οικονομική ολοκλήρωση, σύμφωνα με τον Balassa (1961), ορίζεται ως μια διαδικασία εξάλειψης των εμποδίων μεταξύ οικονομικών μονάδων που ανήκουν σε διαφορετικά εθνικά κράτη. Στο πλαίσιο αυτό η οικονομική
ολοκλήρωση εξετάζεται ως μια δυναμική έννοια που αναφέρεται στη σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών φραγμών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χωρών και την ελεύθερη διακίνηση καταναλωτών, αγαθών,
υπηρεσιών και συντελεστών της παραγωγής.
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να αναλυθεί και να ερμηνευθεί αποκλειστικά με οικονομικούς όρους. Τελευταία, ολοένα
και περισσότερες εργασίες αναλύουν την αλληλεπίδραση στα σύνορα ως ένα κοινωνικό
κατασκεύασμα που απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση (Wilson και Donnan, 1998) ενώ
ταυτόχρονα υπογραμμίζεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ χώρου και κοινωνικού γίγνεσθαι
(Paasi, 1992 και 1996· Kaplan, 1994· Pettman, 1996· Rabinowitz, 1998· Leontidou κ.ά.,
2002). Ωστόσο, οι διεπιστημονικές αναλύσεις που έχουν κάνει την εμφάνισή τους μέχρι
σήμερα δεν έχουν καταφέρει να γεφυρώνουν τα θεωρητικά κενά μεταξύ διαφορετικών
κλάδων (Newman, 2003· van Houtum, 2003).
Πολλές φορές τα σύνορα στο τοπικό αλλά και στο εθνικό επίπεδο μπορεί να λειτουργούν ως "θεσμοί-φίλτρα" με δικούς τους κανόνες εισόδου και εξόδου, προσδιορίζοντας
κάθε φορά το βαθμό διαπερατότητας αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών, ανθρώπων αλλά
και κοινωνικών αξιών (Paasi, 1996). Η διαφορετική γλώσσα για παράδειγμα μεταξύ δύο
γειτονικών χωρών αποθαρρύνει τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση (Meinhof κ.ά., 2003).
Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ο διαχωρισμός "εντός/εκτός" μπορεί να καθορίζεται στο
υπερτοπικό επίπεδο (π.χ. ΕΕ), επιβάλλοντας ρυθμίσεις είτε ενσωμάτωσης είτε αποκλεισμού που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα (Λεοντίδου, 2003). Η Συνθήκη Σένγκεν αποτελεί
το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μορφής, καθώς επιβάλλεται στο σύνολο
των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγνοώντας τις επιμέρους κοινωνικές,
ιστορικές, πολιτικές ή οικονομικές ιδιαιτερότητες.
Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την κατανομή των οικονομικών
δραστηριοτήτων στο χώρο, ως αποτέλεσμα της κατάργησης των συνοριακών φραγμών.
Είναι αλήθεια ότι η θεωρία της ολοκλήρωσης και τα αντίστοιχα θεωρητικά υποδείγματα
αδυνατούν μέχρι σήμερα να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις στο ερώτημα της κατανομής το εμπορίου, των ΑΞΕ και της μετανάστευσης στο εσωτερικό των χωρών όταν τα
μεταξύ τους σύνορα εξαλείφονται (Niebuhr και Stiller, 2002). Για παράδειγμα, η διασυνοριακή αλληλεπίδραση περιλαμβάνει και το συνοριακό χώρο στο περιφερειακό επίπεδο ή
κατευθύνεται κυρίως στις πρωτεύουσες και στις μητροπολιτικές συγκεντρώσεις τροφοδοτώντας την πόλωση και φαινόμενα "σήραγγας"; (Petrakos και Topaloglou, 2008).
Οι συνοριακές περιοχές θεωρούνται γενικότερα ότι δεν αποτελούν έναν δημοφιλή
τόπο εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων λόγω κυρίως της απόστασής τους από
τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα (Dimitrov κ.ά., 2002). Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στις
πλείστες των περιπτώσεων οι πρωτεύουσες των χωρών βρίσκονται στην ενδοχώρα της
εδαφικής τους επικράτειας. Οι λίγες περιπτώσεις όπου οι πρωτεύουσες βρίσκονται κοντά
στα σύνορα (όπως για παράδειγμα η Βιέννη) ερμηνεύονται ως παράγωγα ιστορικών και
πολιτικών εξελίξεων (π.χ. πρώην Αυστροουγγαρία). Η μείωση μάλιστα του μεταφορικού
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κόστους και οι οικονομίες συγκέντρωσης ωθούν τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στο
κέντρο και όχι στα σύνορα καθώς διασφαλίζουν τη δυνατότητα μιας μεγάλης ακτίνας
αγοράς (Giersch, 1940· Lösch, 1944/1954). Στο κλασικό μοντέλο οικονομικής γεωγραφίας
του Krugman (1991), η κατάργηση των εμποδίων στις οικονομικές συναλλαγές, θα επιφέρει
τέτοια μείωση στο μεταφορικό κόστος, ώστε να ωθήσει τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν
σε περιοχές όπου ήδη υπάρχουν ισχυρές οικονομίες συγκέντρωσης. Η μεγάλη, λοιπόν,
αγορά που είναι το κέντρο, ελκύει επιχειρήσεις και εργαζόμενους από μικρότερες αγορές,
αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την εγκατάσταση σε μεγάλες αγορές. Το συμπέρασμα της
ανάλυσης ήταν ότι το κόστος μεταφοράς είναι αυτό που διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο
στην κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο.
Από την άλλη πλευρά, το άνοιγμα των συνόρων προσφέρει πρόσβαση στις επιχειρήσεις σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι για παράδειγμα η αγορά της ΕΕ με αποτέλεσμα ο
συνοριακός χώρος να αποκτά ένα βαθμό ελκυστικότητας. Με άλλα λόγια η απόσταση και
το μέγεθος αγοράς προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στις
κεντρομόλες και στις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω της κατάργησης
των εμποδίων στα σύνορα (Καλλιώρας, 2006 και 2007· Τοπάλογλου, 2008· Τοπάλογλου
και Πετράκος, 2008). Οι Hijzen κ.ά. (2006), διερευνώντας το βαθμό που η απόσταση και
ο βαθμός ανοίγματος των συνόρων επηρεάζει τις διασυνοριακές επενδύσεις, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η απόσταση συσχετίζεται αρνητικά με τις επενδύσεις. Ωστόσο, όταν
εξέτασαν ειδικότερα τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ ομοειδών μεταποιητικών κλάδων διαπίστωσαν ότι η απόσταση επηρέαζε τις επενδύσεις σε χαμηλότερο
βαθμό. Επιπλέον, οι πολιτικές όπως είναι αυτές των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και
της Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες αλληλεπίδρασης (Engel, 1999· Heimpold, 2000).
Όσον αφορά στο εμπόριο ειδικότερα, εμπειρικές εκτιμήσεις έχουν δείξει ότι η
αύξηση της απόστασης ανάμεσα στις χώρες συσχετίζεται αρνητικά με ένταση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους (Rauch, 1991· Kinoshita και Campos, 2003). Υπό αυτή τη
θεώρηση, τα σύνορα και τα εμπόδια που αυτά συνεπάγονται, μπορούν να εκληφθούν ως
παράγοντες που αυξάνουν την απόσταση (Johnston κ.ά., 1994). Αντίστροφα η μείωση των
εμπορικών φραγμών στα σύνορα θα επιφέρει αύξηση των εμπορικών συναλλαγών λόγω
μείωσης της σχετικής απόστασης.
Σημασία έχει επίσης και το εάν ο χαρακτήρας του εμπορίου που αναπτύσσεται
μεταξύ δύο γειτονικών χωρών είναι διακλαδικός (ανταλλαγή προϊόντων διαφορετικών
κλάδων) ή ενδοκλαδικός (ανταλλαγή προϊόντων ίδιων κλάδων). Στην περίπτωση που κυριαρχεί ο διακλαδικός χαρακτήρας στο εμπόριο, οι λιγότερο ανεπτυγμένες συνοριακές περιοχές κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε εξειδικεύσεις έντασης εργασίας με αποτέλεσμα η
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ολοκλήρωση να οδηγεί σε αύξηση των χωρικών ανισοτήτων (Panteladis, 2002). Οι αναλύσεις αυτές αμφισβητούν τις νεοκλασικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν ότι το διαπεριφερειακό εμπόριο οδηγεί στην εξίσωση των αμοιβών της εργασίας και του κεφαλαίου μεταξύ
των περιφερειών μέσω της εξειδίκευσης και της ανταλλαγής (Samuelson, 1964).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης πρόσφατες εμπειρικές έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι εμπορικές ανταλλαγές δεν επηρεάζονται μόνο από την εγγύτητα αλλά και από
το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι οι χώρες τόσο
της Βαλτικής όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συναλλάσσονται περισσότερο με
τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μεταξύ τους (Uvalic, 2002· Paas,
2002· Bartlett, 2009). Οι ίδιες έρευνες έδειξαν, επιπλέον, την πολύ θετική συμβολή που
είχαν οι εμπορικές συμφωνίες των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενίσχυση
τόσο των μεταρρυθμίσεων όσο και στον όγκο των εμπορικών συναλλαγών.
Η ολοκλήρωση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών επηρεάζει την περιφερειακή αγορά
εργασίας μέσω τριών μηχανισμών οι οποίοι είναι το εμπόριο, οι ΑΞΕ και οι μεταναστευτικές
ροές (Boeri και Brücker, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, η εξάλειψη των συνοριακών φραγμών
δημιουργεί νέα δεδομένα στις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας συνοριακής περιοχής
μέσα σε μια ολοκληρωμένη πλέον αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι συνθήκες
εγκατάστασης όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων. Η εγγύτητα λόγω
γειτνίασης ενθαρρύνει τις μεταναστευτικές ροές με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση να επιδρά
στη χωρική ισορροπία, επηρεάζοντας την κατανομή του πληθυσμού και των οικονομικών
δραστηριοτήτων μεταξύ κρατών (Niebuhr και Stiller, 2002).
Μέσα από τη νεοκλασική προσέγγιση η γενεσιουργός αιτία της διασυνοριακής
κινητικότητας της εργασίας είναι οι διαφορές στο ύψος των μισθών και της ανεργίας οι
οποίες λειτουργούν εξισορροπητικά. Μετέπειτα θεωρίες ανέλυσαν τη μετανάστευση ως
ένα φαινόμενο περισσότερο πολύπλοκο και σύνθετο, δίνοντας επιπλέον έμφαση είτε σε
κοινωνικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης (Sjaastad, 1962· Todaro, 1969· Fisher
και Straubhaar, 1996) είτε σε κλαδικά χαρακτηριστικά (Harris και Todaro, 1970). Άλλες
αναλύσεις τονίζουν το κόστος που σχετίζεται με την απόσταση, αλλά και με την έλλειψη
πληροφορίας για την απέναντι πλευρά (Schwartz, 1973· Tassinopoulos, 1999. Janssen,
2000). Μέσα από τις παραδοσιακές θεωρίες χωροθέτησης συνάγεται το συμπέρασμα ότι
η εξάλειψη των συνοριακών εμποδίων στην αγορά εργασίας θα έχει θετικές επιπτώσεις
και στις δύο πλευρές των συνόρων. Ωστόσο, η θεωρία της νέας οικονομικής γεωγραφίας
υποστηρίζει ότι στην περίπτωση που οι μισθοί στις συνοριακές περιοχές αυξηθούν λόγω
καλύτερης πρόσβασης στις περιοχές με μεγάλη αγοραστική δύναμη (ως αποτέλεσμα της
ολοκλήρωσης), τότε μπορεί να υπάρξουν όχι μόνο εξωτερικές αλλά και εσωτερικές μεταναστευτικές ροές (Fujita κ.ά., 1999). Μάλιστα εάν οι φυγόκεντρες δυνάμεις επικρατούν των
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κεντρομόλων, το αποτέλεσμα θα είναι μια διασπορά των επιχειρήσεων και του εργατικού
δυναμικού στο χώρο. Άλλες μελέτες αυτής της σχολής, υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση
θα επιδεινώσει περαιτέρω την αγορά εργασίας των συνοριακών ζωνών που είχαν περιφερειακό χαρακτήρα πριν την κατάργηση των συνοριακών φραγμών (Niebuhr και Stiller,
2004). Στην ίδια κατεύθυνση οι Buettner και Rinke (2004) υποστηρίζουν μέσα από εμπειρικά ευρήματα ότι η μείωση του κόστους μετακίνησης λόγω της ολοκλήρωσης, θ" αυξήσει
την προσφορά εργασίας στις συνοριακές περιοχές των ανεπτυγμένων χωρών, με αποτέλεσμα τη μείωση των μισθών και την αύξηση της ανεργίας στις περιοχές αυτές.
Στη σφαίρα του πραγματικού κόσμου, ωστόσο, η υπόθεση περί πλήρους διαπεριφερειακής και, πολύ περισσότερο, διεθνούς κινητικότητας της εργασίας, δεν επιβεβαιώνεται.
Σε πιο πρόσφατα μοντέλα ανάλυσης μάλιστα, η υπόθεση της πλήρους κινητικότητας της
εργασίας υποχωρεί και τη θέση της παίρνει η υπόθεση της ατελούς κινητικότητας (Fujita
κ.ά., 1999· Puga, 1999).
Σύμφωνα με τις υποθέσεις της νέας οικονομικής γεωγραφίας, οι κεντρικές συνοριακές περιφέρειες αποκτούν ένα γεωγραφικό πλεονέκτημα στα πλαίσια μιας οικονομικής ένωσης καθώς οι περιφέρειες αυτού του τύπου, προσελκύουν τόσο επιχειρήσεις
όσο και καταναλωτές. Όταν μάλιστα οι επιχειρήσεις είναι κάθετα διασυνδεδεμένες, τότε
το κίνητρο της χωρικής συγκέντρωσης είναι ισχυρό (Niebuhr και Stiller, 2002). Μέσα
από αυτό το πρίσμα, οι συνοριακές περιφέρειες στον πυρήνα ή κοντά στον πυρήνα των
αναπτυγμένων περιοχών της ΕΕ, φαίνονται πιο ευνοημένες. Στη σφαίρα της πραγματικότητας, αναμφίβολα υπάρχουν συνοριακές περιφέρειες στην Ευρώπη που κατείχαν πάντα
ευνοϊκή γεωγραφική θέση σε σχέση με τον οικονομικό πυρήνα της Ευρώπης, όπως για
παράδειγμα οι περιφέρειες στα σύνορα της Γαλλίας-Βελγίου, Γερμανίας-Αυστρίας και
Ολλανδίας-Γερμανίας.
Τα μοντέλα ανάλυσης των επιπτώσεων της ολοκλήρωσης στο χώρο, συνήθως
αγνοούν τους μη οικονομικούς φραγμούς στα σύνορα όπως είναι οι πολιτισμικές, ιστορικές
ή κοινωνικές διαφορές. Η εμπειρία, ωστόσο, δείχνει ότι πέρα από τις οικονομικές παραμέτρους, τα σύνορα πολύ συχνά συνδέονται με την ύπαρξη διαφορετικών εθνικοτήτων,
γλωσσών, πολιτισμών και αντιλήψεων, που επηρεάζουν τη μορφή και την ένταση της οικονομικής αλληλεπίδρασης στα σύνορα (Topaloglou κ.ά., 2005). Με άλλα λόγια ακόμη και
αν τα εμπόδια εξαλειφθούν ολοκληρωτικά, το επίπεδο των διασυνοριακών οικονομικών
ανταλλαγών θα είναι χαμηλότερο σε σχέση με την οικονομική αλληλεπίδραση στο εσωτερικό των χωρών, λόγω της παρουσίας εμποδίων μη οικονομικού χαρακτήρα (Brenton και
Vancauteren, 2001· Αφουξενίδης και Λεοντίδου, 2004).
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

3.1.

Μεθοδολογία

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση των παραγόντων που προσδιορίζουν την οικονομική διασυνοριακή αλληλεπίδραση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εμπειρικό
σκέλος του άρθρου που ακολουθεί, η οικονομική αλληλεπίδραση αναλύεται σε όρους εμπορίου (εξαγωγές και εισαγωγές), ΑΞΕ (εξερχόμενες και εισερχόμενες) και μετανάστευσης
(εξερχόμενη και εισερχόμενη) και αναφέρεται στο εθνικό επίπεδο.
Δεδομένου ότι η διασυνοριακή αλληλεπίδραση συνδέεται από τη φύση της με τη γειτνίαση
δύο χωρών, έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί κατά πόσο αυτός ο παράγοντας είναι αρκετός
για να ερμηνεύσει τη διασυνοριακή κινητικότητα. Με άλλα λόγια, η "μικρο-γεωγραφία"
της χωρικής εγγύτητας δύο χωρών σε ποιο βαθμό συνδέεται με τη "μακρο-γεωγραφία" της
οικονομικής ολοκλήρωσης και του νέου γεωπολιτικού χάρτη της Ευρώπης;
Προκειμένου να εξεταστούν τα παραπάνω ερωτήματα επιλέχθηκε η ομαδοποίηση
των χωρών της ΕΕ με βάση δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με τα μακρογεωγραφικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά των χωρών. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν
τέσσερις ομάδες χωρών που είναι η Ανατολή, η Δύση, ο Νότος και ο Βορράς. Η ομάδα
των Ανατολικών χωρών δεν είναι άλλες από τις πρόσφατα ενταχθείσες χώρες στην ΕΕ
και που εξακολουθούν να βρίσκονται σε φάση πολιτικής και οικονομικής μετάβασης από
το 1989. Η ομάδα της Δύσης περιλαμβάνει τις χώρες που έχουν ταυτιστεί ιστορικά και
γεωγραφικά με το "δυτικό" πολιτικό και οικονομικό μοντέλο της Ευρώπης. Η ομάδα του
Νότου περιλαμβάνει τις χώρες της Ελλάδας, της Ιταλίας της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
οι οποίες παρά τον παραδοσιακά "δυτικό" τους προσανατολισμό, εμφάνιζαν πάντοτε ένα
βαθμό αναπτυξιακής υστέρησης και πολιτικής διαφοροποίησης που είχε και γεωγραφικά
χαρακτηριστικά ως ένα βαθμό (Πετράκος κ.ά., 2004). Η ομάδα του Βορρά η οποία περιλαμβάνει τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Δανία, επιλέχθηκε κυρίως λόγω των πολιτικών,
οργανωτικών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το λεγόμενο σκανδιναβικό μοντέλο, παρά το γεγονός ότι και αυτή ανήκει προφανώς στη "Δύση".
Το επίπεδο ανάπτυξης των χωρών της ΕΕ αποτέλεσε το δεύτερο κριτήριο ομαδοποίησης. Ειδικότερα, με βάση το ύψος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ προκύπτουν δύο ομάδες
χωρών. Η ομάδα των χωρών υψηλού επιπέδου ανάπτυξης που περιλαμβάνει τις χώρες της
Δύσης και του Βορρά της προηγούμενης ομαδοποίησης και η ομάδα των χωρών χαμηλού
επιπέδου ανάπτυξης που περιλαμβάνει τις χώρες της Ανατολής και του Νότου.
Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες αναφορικά με τους εμπορικούς δεσμούς, τις επενδυτικές ροές και τις μεταναστευτικές
πιέσεις, αυτό που επιδιώκεται μέσα από την παρούσα ομαδοποίηση είναι ο εντοπισμός
μακρο-γεωγραφικών τάσεων με πολιτικά, γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Ο
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Πίνακας 1, παρουσιάζει τις υπό μελέτη χώρες της ΕΕ, τις χώρες με τις οποίες συνορεύουν
και τις ομάδες στις οποίες εντάσσονται.
Πίνακας 1. Ομαδοποίηση των χωρών της Ευρώπης σύμφωνα με τη γεωπολιτική τους θέση και το επίπεδο
ανάπτυξης
Επίπεδο
Ανάπτυξης

Γεωπολιτική
Θέση

ΝΟΤΟΣ

ΧΑΜΗΛΟ
ΑΝΑΤΟΛΗ

ΒΟΡΡΑΣ

ΥΨΗΛΟ
ΔΥΣΗ

Χώρα ΕΕ

Γεωγραφική Γειτνίαση
(Συνοριακές Χώρες)

ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ,
ΜΑΛΤΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, πΓΔΜ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ,
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ,
ΡΩΣΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΡΩΣΙΑ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ,
ΛΕΤΟΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΡΩΣΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΔΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΒΕΛΓΙΟ, ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ,
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Αφού αξιολογείται η βαρύτητα της γειτνίασης και της ολοκλήρωσης σε πρώτη φάση
για την κάθε χώρα ξεχωριστά, στη συνέχεια τα αποτελέσματα συντίθενται για την κάθε
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ομάδα χωρών, σε όρους εμπορίου, ΑΞΕ και μετανάστευσης, σε σχέση με τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης οι οποίες με τη σειρά τους ομαδοποιούνται σε:
1. συνοριακές και μέλη της ΕΕ,
2. συνοριακές και μη μέλη της ΕΕ,
3. μη συνοριακές και μέλη της ΕΕ ή
4. μη συνοριακές και μη μέλη της ΕΕ.
3.2. Αλληλεπίδραση των Νότιων Χωρών
Το πρώτο μέρος της εμπειρικής διερεύνησης αναφέρεται στην αλληλεπίδραση που
λαμβάνει χώρα στο νότο της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται
στον Πίνακα 2 και στο Σχήμα 1.
Πίνακας 2. Εμπορικές, Επενδυτικές και Μεταναστευτικές ροές Νότιων χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρώπης, 2006
Εμπορικές Ροές

Επενδυτικές Ροές

Μεταναστευτικές Ροές

Εξαγωγές

56,22%

Εξερχόμενες ΑΞΕ

26,14%

Εξερχόμενη Μετανάστευση

29,76%

Εισαγωγές

43,78%

Εισερχόμενες ΑΞΕ

73,86%

Εισερχόμενη Μετανάστευση

70,24%

Σύνολο

100,00%

Σύνολο

100,00%

Σύνολο

100,00%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας
Σχήμα 1. Αλληλεπίδραση Νότιων χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 2006
100%
90%

12.40

15.47

19.67

8.22

4.98

4.26
15.11

80%

36.39

50%

61.98

30%
20%
10%

Μη -Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ

53.74

77.75
77.10

40%
3.36
22.26

37.44

72.82

3.41
0.01

27.38
3.23

0%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ
Μη -Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ

70%
60%

Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΕΡΧ.
ΑΞΕ

14.02

ΕΙΣΕΡΧ.
ΑΞΕ

21.19
7.81

ΕΞΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

ΕΙΣΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας
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Αναφορικά με τις εμπορικές ανταλλαγές, η γειτνίαση δε φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας διασυνοριακής αλληλεπίδρασης, ενώ το σύνολο των εξαγωγών είναι
ελαφρώς μεγαλύτερο από το αντίστοιχο σύνολο των εισαγωγών. Εάν λάβουμε υπόψη ότι
η διεξαγόμενη εμπορική δραστηριότητα είναι κυρίως διακλαδικού τύπου καθώς οι νότιες
χώρες εξειδικεύονται στην παραγωγή αγροτικών αγαθών και βιομηχανικών καταναλωτικών
αγαθών, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το γιατί ο κύριος όγκος του εμπορίου είναι προσανατολισμένος στις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ. Εάν μάλιστα δούμε το εμπόριο των
νότιων χωρών με το σύνολο της ΕΕ, τότε μπορούμε να εξάγουμε αβίαστα το συμπέρασμα
ότι η οικονομική ολοκλήρωση ασκεί καθοριστική επίδραση στον τομέα του εμπορίου.
Σε σχέση με τη ροή των ΑΞΕ παρατηρούμε ότι ο μεγάλος όγκος των επενδύσεων
κατευθύνεται προς ή προέρχεται από τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η γειτνίαση δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα των επενδυτικών αποφάσεων για τις νότιες χώρες. Η ερμηνεία των ευρημάτων αυτών θα πρέπει να αναζητηθεί
στα χαρακτηριστικά της παραγωγικής βάσης και διάρθρωσης των χωρών αυτών και στη
σχετικά μεγάλη απόσταση από το οικονομικό κέντρο της ΕΕ. Επιπλέον, οι χώρες αυτές
μέσα στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη δεν αντιπροσωπεύουν ούτε προορισμούς χαμηλού
κόστους ούτε προορισμούς με υψηλού επιπέδου τεχνολογικές, ερευνητικές και χρηματοπιστωτικές υποδομές. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι, με σχετικούς όρους τουλάχιστον, η
περιοχή είναι κυρίως αποδέκτης παρά αποστολέας ΑΞΕ.
Τα μεγέθη των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με τις συνοριακές χώρες-μη μέλη της ΕΕ
είναι ιδιαίτερα σημαντικά και στην εξερχόμενη αλλά και, κυρίως, στην εισερχόμενη μετανάστευση. Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι η εγγύτητα ασκεί καθοριστική επίδραση
στις μεταναστευτικές ροές. Επιπλέον τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν το πρόβλημα τόσο
της νόμιμης όσο και της παράνομης μετανάστευσης που εντοπίζεται ιδιαίτερα στις νότιες
χώρες της ΕΕ. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το ισοζύγιο εισερχόμενης/εξερχόμενης μετανάστευσης, είναι προφανές ότι ο νότος της Ευρώπης αποτελεί έναν καθαρό υποδοχέα
μεταναστευτικών εισροών. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν
ότι οι μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν στην πράξη ως η "Πύλη
της Ευρώπης".
3.3. Αλληλεπίδραση των Ανατολικών Χωρών
Το δεύτερο μέρος της εμπειρικής διερεύνησης αναφέρεται στην αλληλεπίδραση που
λαμβάνει χώρα στα ανατολικά της Ευρώπης. Τα συνοπτικά αποτελέσματα της επεξεργασίας αποτυπώνονται στον Πίνακα 3 και στο Σχήμα 2.
Η εικόνα που εμφανίζεται στις εμπορικές ανταλλαγές, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με
τις νότιες χώρες, με τη διαφορά ότι το εμπόριο με τις μη συνοριακές χώρες-μη μέλη της ΕΕ
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είναι ελαφρώς πιο αυξημένο. Έχοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές είναι η Ρωσία, η Ουκρανία
και η Μολδαβία, μπορούμε να εντοπίσουμε το ρόλο που οι "αρχικές συνθήκες" και η πολιτισμική εγγύτητα (σλαβική καταγωγή, γλώσσα, ιστορία κ.λπ.) εξακολουθούν να παίζουν
στις εμπορικές σχέσεις.
Πίνακας 3. Εμπορικές, Επενδυτικές και Μεταναστευτικές ροές Ανατολικών χωρών με τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης, 2006
Εμπορικές Ροές
Εξαγωγές
Εισαγωγές
Σύνολο

Επενδυτικές Ροές

52,16%

Εξερχόμενες ΑΞΕ

47,84%

Εισερχόμενες ΑΞΕ

100,00%

Σύνολο

Μεταναστευτικές Ροές

34,73%

Εξερχόμενη Μετανάστευση

65,27%

Εισερχόμενη Μετανάστευση

100,00%

Σύνολο

56,06%
43,94%
100,00%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας,
Τσεχίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας
Σχήμα 2. Αλληλεπίδραση Ανατολικών χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 2006
100%
90%

17.52

20.22

21.46

11.12
25.52

17.07

Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ

80%

60%
50%

52.16

46.02

44.63

3.43

20%
10%

Μη -Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ

28.86
13.79

55.75

6.19

40%
30%

Μη -Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ

30.18

70%

Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ

26.89

2.64

3.66

31.12

30.25

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΕΡΧ.
ΑΞΕ

39.43

44.91

3.36
23.82

0%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΕΡΧ.
ΑΞΕ

ΕΞΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

ΕΙΣΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας,
Τσεχίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας

Οι εξερχόμενες και, κυρίως, οι εισερχόμενες ΑΞΕ είναι ουσιαστικά μοιρασμένες
μεταξύ των μη συνοριακών χωρών-μελών της ΕΕ, των συνοριακών χωρών-μελών της ΕΕ
και των μη συνοριακών χωρών-μη μελών της ΕΕ. Είναι αξιοσημείωτα τα πολύ χαμηλά


68

Με τον όρο "αρχικές συνθήκες", αναφερόμαστε στις ήδη διαμορφωμένες ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές και
οικονομικές συνθήκες στα σύνορα.

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ποσοστά που εμφανίζουν οι ΑΞΕ προς/από τις συνοριακές χώρες-μη μέλη της ΕΕ. Τα
παραπάνω ευρήματα μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε αρχικά ότι η οικονομική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της ΕΕ αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα των ΑΞΕ. Από
την άλλη πλευρά, η γειτνίαση των ανατολικών χωρών με τις συνοριακές χώρες-μέλη της
ΕΕ, έδωσε την ευκαιρία στις τελευταίες να διευρύνουν την περιοχή αγοράς προς ανατολάς.
Οι συνθήκες μεγέθυνσης της αγοράς ευνοούν προφανώς οικονομίες κλίμακας μέσα από
την κατάργηση των συνοριακών φραγμών και εμποδίων καθώς παρατηρούμε ότι συνολικά
οι εισερχόμενες επενδύσεις στην περιοχή είναι κατά πολύ περισσότερες από τις εξερχόμενες. Επιπλέον, το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση των ανατολικών χωρών με τις μη συνοριακές χώρες-μη μέλη της ΕΕ εμφανίζεται ισχυρή αποτελεί ένδειξη του σοβαρού ρόλου που
παίζουν συχνά στις επενδυτικές αποφάσεις οι "αρχικές συνθήκες". Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβεβαιώνονται εμπειρικά ευρήματα μελετών που υποστηρίζουν ότι το ενιαίο της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι ισχυροί οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των χωρών κεντρικού
σχεδιασμού πριν από το 1989, εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ροή και την κατεύθυνση
των επενδύσεων (Τοπάλογλου, 2008).
Σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αλληλεπίδρασης καταγράφεται αναφορικά με την
εξερχόμενη μετανάστευση. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξερχόμενης μετανάστευσης, ειδικότερα, εντοπίζεται με τις συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ κάτι που δείχνει ότι η γειτνίαση
αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα αλληλεπίδρασης. Αναφορικά με την εισερχόμενη μετανάστευση, αντίθετα, παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά αλληλεπίδρασης
καταγράφονται με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει τον
καθοριστικό ρόλο της οικονομικής ολοκλήρωσης στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση.
3.4.

Αλληλεπίδραση των Βόρειων Χωρών

Το τρίτο μέρος της εμπειρικής διερεύνησης αναφέρεται στην αλληλεπίδραση που λαμβάνει
χώρα στο βορρά της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται στον
Πίνακα 4 και στο Σχήμα 3.
Η ένταση της αλληλεπίδρασης στις εξαγωγές εμφανίζεται να είναι σχεδόν ίδια
με αυτή των εισαγωγών. Το μεγαλύτερο ποσοστό αλληλεπίδρασης καταγράφεται με τις
μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ, φανερώνοντας το σημαντικό ρόλο της οικονομικής
ολοκλήρωσης στις διασυνοριακές εμπορικές ανταλλαγές. Παρατηρούμε επίσης ότι το
ποσοστό του εμπορίου με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ είναι περίπου ίσο με αυτό
το οποίο αναφέρεται στις μη συνοριακές χώρες-μη μέλη της ΕΕ. Το τελευταίο υποδηλώνει
μια έντονη εξωστρέφεια των χωρών αυτών στις οποίες ο παράγοντας γειτνίαση δεν εμφανίζεται ως καθοριστικός.
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Πίνακας 4. Εμπορικές, Επενδυτικές και Μεταναστευτικές ροές Βόρειων χωρών με τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρώπης, 2006
Εμπορικές Ροές
Εξαγωγές
Εισαγωγές
Σύνολο

Επενδυτικές Ροές
50,18%

Εξερχόμενες ΑΞΕ

49,82%

Εισερχόμενες ΑΞΕ

100,00%

Σύνολο

Μεταναστευτικές Ροές

49,64%

Εξερχόμενη Μετανάστευση

50,36%

Εισερχόμενη Μετανάστευση

100,00%

Σύνολο

53,67%
46,33%
100,00%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Σουηδίας, Δανίας, Φινλανδίας
Σχήμα 3. Αλληλεπίδραση Βορείων χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 2006
100%

Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ

90%
80%

34.74

35.24

23.69

31.40

26.19

27.11

Μη -Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ

70%
60%
50%
40%

Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ

48.05
38.67

32.98

34.40

Μη -Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ
37.13

37.71

30%

2.53

9.34

33.09

30.07

27.30

ΕΙΣΕΡΧ.
ΑΞΕ

ΕΞΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

ΕΙΣΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

4.38

20%

7.50

7.14

10%

19.09

19.91

23.88

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΕΡΧ.
ΑΞΕ

8.46

0%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Σουηδίας, Δανίας, Φινλανδίας

Το ποσοστό αλληλεπίδρασης που αναφέρεται στην εξερχόμενη μετανάστευση,
είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό της εισερχόμενης. Επιπλέον, υψηλότερη ένταση τόσο
εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων μεταναστευτικών ροών των βορείων χωρών καταγράφεται με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ. Το εύρημα αυτό μας πληροφορεί ότι η
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ασκεί το σημαντικότερο ρόλο στην κατεύθυνση και στον προορισμό των μεταναστευτικών ροών.
Η αλληλεπίδραση συνολικά αναφέρεται σχεδόν εξίσου στις εισερχόμενες και εξερχόμενες ΑΞΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξερχόμενων ΑΞΕ καταγράφεται με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ, γεγονός που υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της οικονομικής
ολοκλήρωσης στην αλληλεπίδραση. Στις εισερχόμενες ΑΞΕ αντίθετα, τα μεγαλύτερα
ποσοστά αλληλεπίδρασης καταγράφονται με τις συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ, κάτι που
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της χωρικής εγγύτητας.
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3.5. Αλληλεπίδραση των Δυτικών Χωρών
Το τέταρτο μέρος της εμπειρικής διερεύνησης αναφέρεται στην αλληλεπίδραση που
λαμβάνει χώρα στα δυτικά της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται
στον Πίνακα 5 και στο Σχήμα 4.
Πίνακας 5. Εμπορικές, Επενδυτικές και Μεταναστευτικές ροές Δυτικών χωρών με τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρώπης, 2006
Εμπορικές Ροές

Επενδυτικές Ροές

Μεταναστευτικές Ροές

Εξαγωγές

48,74%

Εξερχόμενες ΑΞΕ

63,14%

Εξερχόμενη Μετανάστευση

43,73%

Εισαγωγές

51,26%

Εισερχόμενες ΑΞΕ

36,86%

Εισερχόμενη Μετανάστευση

56,27%

Σύνολο

100,00%

Σύνολο

100,00%

Σύνολο

100,00%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Αυστρίας, Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας,
Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου
Σχήμα 4. Αλληλεπίδραση Δυτικών χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 2006
100%
90%

11.84

17.97
30.87

80%

Μη -Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ

61.11

60%

70.91

58.17

Μη -Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ

73.94
50.18

40%

51.83

30%

29.22

20%
10%

Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ
Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ

37.89

70%

50%

5.54

23.86

18.95

0%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

10.28

9.67

ΕΞΕΡΧ.
ΑΞΕ

ΕΙΣΕΡΧ.
ΑΞΕ

14.22

ΕΞΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

23.55

ΕΙΣΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Αυστρίας, Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας,
Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου

Το ποσοστό αλληλεπίδρασης το οποίο αναφέρεται στις εισαγωγές είναι ελαφρά
μεγαλύτερο από αυτό των εξαγωγών. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στην αλληλεπίδραση με τις συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ, γεγονός που αντανακλά την επίδραση της
οικονομικής ολοκλήρωσης στο διασυνοριακό εμπόριο αυτών των χωρών.
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Το ποσοστό των εξερχόμενων ΑΞΕ είναι συντριπτικά μεγαλύτερο από αυτό των
εισερχόμενων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξερχόμενων ΑΞΕ, ειδικότερα, καταγράφεται
με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ. Το εύρημα αυτό δείχνει, όπως και στην περίπτωση των εμπορικών ανταλλαγών, το σημαντικό ρόλο της οικονομικής ολοκλήρωσης στις
διασυνοριακές επενδυτικές ροές.
Το ποσοστό των εισερχόμενων μεταναστευτικών ροών είναι σημαντικά μεγαλύτερο
από το αντίστοιχο των εξερχόμενων, φανερώνοντας ότι η περιοχή είναι καθαρή λήπτρια
μεταναστών. Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό αλληλεπίδρασης καταγράφεται με
τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ, κάτι που μας επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι καθοριστικότερος παράγοντας αλληλεπίδρασης είναι η οικονομική ολοκλήρωση.
3.6. Αλληλεπίδραση των Περισσότερο Αναπτυγμένων Χωρών
Μετά την ανάλυση των χαρακτηριστικών της διασυνοριακής συνεργασίας με βάση τις
γεωγραφικές ενότητες των χωρών της ΕΕ-27, θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουμε το βαθμό
που η εμπορική, επενδυτική και μεταναστευτική αλληλεπίδραση στα σύνορα, προσδιορίζεται από το επίπεδο ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πίνακας 6 και το Σχήμα 5 παρέχουν
συνοπτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης των περισσότερο
αναπτυγμένων χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Η εμπορική αλληλεπίδραση των περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών με τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης, εμφανίζεται παραδόξως σχεδόν εξίσου στις εισαγωγές και εξαγωγές,
παρά το γεγονός ότι ο διακλαδικός χαρακτήρας των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ
ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών οδηγεί μακροπρόθεσμα σε ανισομερείς
εμπορικές σχέσεις. Επιπλέον, φαίνεται ότι ο παράγοντας της οικονομικής ολοκλήρωσης
ασκεί σημαντική επίδραση καθώς παρατηρούμε ότι κύριος όγκος των εμπορικών σχέσεων
πραγματοποιείται με τις μη συνοριακές χώρες που είναι μέλη της ΕΕ.
Είναι φανερό ότι το ποσοστό των εξερχόμενων ΑΞΕ είναι συντριπτικά μεγαλύτερο σε
σχέση με αυτό των εισερχόμενων. Το εύρημα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς οι ανεπτυγμένες χώρες είναι συνήθως οι βασικοί αποστολείς των επενδυτικών ροών σε λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες, λόγω επάρκειας κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. Παρατηρώντας ειδικότερα τις εξερχόμενες ΑΞΕ, είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αλληλεπίδρασης
καταγράφεται με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ, γεγονός που καταδεικνύει τον
σημαίνοντα ρόλο της οικονομικής ολοκλήρωσης στον προσανατολισμό των διασυνοριακών
επενδύσεων. Οι εισερχόμενες ΑΞΕ αντίθετα, εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό αλληλεπίδρασης με τις μη συνοριακές χώρες-μη μέλη της ΕΕ. Το εύρημα αυτό φαίνεται καταρχάς
παράδοξο καθώς ούτε η οικονομική ολοκλήρωση, ούτε ο παράγοντας της εγγύτητας δε
δείχνουν να επηρεάζουν σημαντικά την διασυνοριακή αλληλεπίδραση. Εδώ βέβαια θα
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πρέπει να γίνει η υπενθύμιση ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά αντιπροσωπεύουν σχετικά και
όχι απόλυτα μεγέθη. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι πρακτικά μιλάμε για μικρό όγκο
εισερχόμενων επενδυτικών ροών. Επιπλέον, η Ρωσία και η Νορβηγία, όντας τρίτες χώρες
που δε συνορεύουν με τον πυρήνα των ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ, έχουν αναπτύξει τα
τελευταία χρόνια κυρίως, στον ενεργειακό τομέα, αρκετά σημαντική επενδυτική δραστηριότητα στον ευρωπαϊκό χώρο.
Πίνακας 6. Εμπορικές, Επενδυτικές και Μεταναστευτικές ροές Περισσότερο Αναπτυγμένων χωρών με τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 2006
Εμπορικές Ροές
Εξαγωγές
Εισαγωγές
Σύνολο

Επενδυτικές Ροές

48,88%

Εξερχόμενες ΑΞΕ

51,12%

Εισερχόμενες ΑΞΕ

100,00%

Σύνολο

Μεταναστευτικές Ροές
62,03%

Εξερχόμενη Μετανάστευση

37,97%

Εισερχόμενη Μετανάστευση

100,00%

Σύνολο

43,94%
56,06%
100,00%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Αυστρίας, Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας,
Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Σουηδίας, Δανίας, Φινλανδίας
Σχήμα 5. Αλληλεπίδραση Περισσότερο Αναπτυγμένων χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης,
2006
100%
90%
80%

Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ
30.13

31.42

28.21

31.18

26.52

43.63

Μη -Συνοριακέσ Μέλη ΕΕ

70%
60%
50%
40%

25.70
3.73

Μη -Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ
29.19

32.88
1.81

40.44

37.12

10%

34.32

34.22

1.82

3.63

35.65

35.63

ΕΞΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

ΕΙΣΕΡΧ.
ΜΕΤΑΝ.

41.34

2.27

30%
20%

Συνοριακέσ Μη -Μέλη ΕΕ

1.68

25.67

21.81

ΕΞΕΡΧ.
ΑΞΕ

ΕΙΣΕΡΧ.
ΑΞΕ

0%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, στοιχεία από Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες Αυστρίας, Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας,
Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Σουηδίας, Δανίας, Φινλανδίας

Η εισερχόμενη μετανάστευση στις ανεπτυγμένες χώρες από τις υπόλοιπες χώρες,
είναι εμφανώς μεγαλύτερη σε σχέση με την εξερχόμενη μετανάστευση. Το εύρημα αυτό
βρίσκεται σε αρμονία με τα ευρήματα πολλών μελετών που εντοπίζουν μια θετική σχέση
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μεταξύ του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης και του όγκου εισερχόμενης μετανάστευσης.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αλληλεπίδρασης τόσο στην εισερχόμενη όσο και στην εξερχόμενη μετανάστευση καταγράφεται με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ. Το εύρημα
αυτό φανερώνει ότι η οικονομική ολοκλήρωση ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές προς τις
ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ.
3.7. Αλληλεπίδραση των Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών
Συνεχίζοντας την ανάλυση των χαρακτηριστικών της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης
με βάση το επίπεδο ανάπτυξης των χωρών της ΕΕ, ο Πίνακας 7 και το Σχήμα 6 παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Το ποσοστό εμπορικής αλληλεπίδρασης που αναφέρεται στις εξαγωγές, είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το ποσοστό των εισαγωγών. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό,
καθώς αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι ο διακλαδικός τύπος του εμπορίου μεταξύ αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών δε λειτουργεί εις βάρος του εμπορικού ισοζυγίου των τελευταίων. Με άλλα λόγια, η εξειδίκευση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών
συνήθως στον αγροτικό τομέα ή στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών, δεν επηρεάζει αρνητικά τις εξαγωγές προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες. Παρατηρώντας
επίσης ότι ο μεγαλύτερος όγκος εμπορικών ανταλλαγών καταγράφεται με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ, διαπιστώνουμε ότι η επίδραση του παράγοντα της οικονομικής
ολοκλήρωσης είναι σημαντική.
Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των εισερχόμενων ΑΞΕ σε σχέση με τις εξερχόμενες, φανερώνει ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι καθαρές λήπτριες διασυνοριακών επενδυτικών ροών. Βέβαια και σ' αυτήν την περίπτωση το μεγαλύτερο ποσοστό
αλληλεπίδρασης καταγράφεται με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ, γεγονός που
φανερώνει τον πολύ σημαντικό ρόλο που ασκεί η οικονομική ολοκλήρωση. Το εύρημα αυτό,
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο γεωγραφικός παράγοντας συσχετίζεται με το επίπεδο
της ανάπτυξης, φανερώνει το μίγμα των παραμέτρων που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό
την κατεύθυνση των επενδυτικών ροών. Με άλλα λόγια οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες,
οι οποίες δεν είναι άλλες από τις ανατολικές και νότιες χώρες της ΕΕ, αντιπροσωπεύουν
τόσο γεωγραφικά όσο και οικονομικά τον περιφερειακό χώρο της ΕΕ.
Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως είναι προφανές, αντιπροσωπεύουν τους βασικούς αποστολείς στη διασυνοριακή μετανάστευση. Τα μεγαλύτερα ποσοστά εξερχόμενης
μετανάστευσης εντοπίζονται με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ. Εντούτοις, πέρα
από την επίδραση της οικονομικής ολοκλήρωσης, εξίσου σημαντικός είναι και ο παράγοντας της γειτνίασης στις διασυνοριακές μεταναστευτικές ροές. Είναι αξιοσημείωτο επίσης

74

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εισερχόμενης διασυνοριακής μετανάστευσης καταγράφεται με
τις συνοριακές χώρες-μη μέλη της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι η προοπτική πρόσβασης στη διευρυμένη αγορά εργασίας της ΕΕ σε συνδυασμό με τον
παράγοντα της εγγύτητας, κατέστησε τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ελκυστικές στις
όμορες τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πίνακας 7. Εμπορικές, Επενδυτικές και Μεταναστευτικές ροές Λιγότερο Αναπτυγμένων χωρών με τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, Έτος 2006
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Τσεχίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας
Σχήμα 6. Αλληλεπίδραση Λιγότερο Αναπτυγμένων χωρών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 2006
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4.		 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε, επιχειρήθηκε η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των βασικών παραγόντων που προσδιορίζουν την οικονομική διασυνοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία που αφορούν
στο έτος 2006, εξετάστηκαν οι δυναμικές διασυνοριακής αλληλεπίδρασης αναφορικά με
το εμπόριο, τις επενδύσεις και τη μετανάστευση. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε προς
εξέταση ήταν η διερεύνηση του βαθμού που η οικονομική ολοκλήρωση, η γειτνίαση και
ο γεωγραφικός-γεωπολιτικός παράγοντας προσδιορίζουν τις εμπορικές, επενδυτικές και
μεταναστευτικές ροές στο συνοριακό χώρο. Με βάση τη διεξαχθείσα εμπειρική έρευνα
δύναται να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα.
Αναφορικά με το διασυνοριακό εμπόριο και τις ΑΞΕ, είναι χαρακτηριστικό ότι η
οικονομική ολοκλήρωση εμφανίζεται ως ο πιο καθοριστικός παράγοντας αλληλεπίδρασης
σε όλες τις περιπτώσεις σε σχέση με τον παράγοντα της γειτνίασης. Ειδικότερα, σε όλες
τις επιμέρους ομάδες που εξετάστηκαν με βάση γεωγραφικά κα αναπτυξιακά κριτήρια, τα
ποσοστά διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στο εμπόριο και στις επενδύσεις, εμφανίζονται
υψηλότερα με τις μη συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ ως επί το πλείστον και κατά δεύτερο
λόγο με τις συνοριακές χώρες-μέλη της ΕΕ. Με άλλα λόγια, οι χωρικές επιπτώσεις της
κατάργησης των εμπορικών και επενδυτικών φραγμών στα σύνορα στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας διευρυμένης οικονομικής αγοράς είναι πολύ σημαντικές.
Οι διασυνοριακές μεταναστευτικές ροές αντίθετα, εμφανίζουν διαφορετικά πρότυπα
αλληλεπίδρασης μεταξύ των νότιων, ανατολικών και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών από
τη μια, σε σχέση με τις βόρειες, κεντρικές και περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες από την
άλλη. Πιο συγκεκριμένα, στη πρώτη ομάδα χωρών η γειτνίαση εμφανίζεται να είναι ο πιο
σημαντικός παράγοντας αλληλεπίδρασης, ενώ αντίθετα στη δεύτερη ομάδα χωρών η οικονομική ολοκλήρωση φαίνεται ότι ασκεί την πιο σημαντική επίδραση στις μεταναστευτικές
ροές. Δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές εκροές από τις χώρες του νότου και, κυρίως, της
ανατολής δεν έχουν συνήθως χαρακτηριστικά υψηλής εξειδίκευσης, είναι λογικό η εξερχόμενη μετανάστευση να προσανατολίζεται σε αντίστοιχους κλάδους όμορων χωρών της ΕΕ.
Βέβαια για την εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων κρίνεται απαραίτητη μια περαιτέρω ανάλυση αναφορικά με τη διάρθρωση, τη διάρκεια, το σκοπό και τα χωρικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης.
Είναι βέβαιο ότι μια ολοκληρωμένη εξέταση της οικονομικής διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στην Ευρώπη χρήζει περαιτέρω διερεύνησης πέρα από τους ερμηνευτικούς
παράγοντες της οικονομικής ολοκλήρωσης και της απόστασης. Είναι προφανές ότι στο
πλαίσιο αυτής της διερεύνησης παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές και
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εθνικές πολιτικές, τα μεταφορικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, την πολιτισμική εγγύτητα
αλλά και τις γεωπολιτικές παραμέτρους, δεν μπορούν να αγνοηθούν.
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