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1 Úvod 

 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat socioekonomické charakteristice regionů 

vybraného státu. Prvně jsem uvaţovala o Švýcarsku, ale vzhledem k tomu, ţe se mi 

nepodařilo najít potřebné mnoţství dat, vybrala jsem si nakonec Řecko. V současné době je 

s tímto státem spojeno mnoho otázek týkající se jeho ekonomické situace. Tento fakt byl 

jedním z důvodů, proč jsem si Řecko zvolila. Řecko je také stát s významnou historickou 

hodnotou. Je rovněţ oblíbenou turistickou destinací a i kdyţ jsem tuto krajinu ještě nikdy 

nenavštívila, v budoucnu bych tak ráda učinila. 

Základním cílem mé práce je provést analýzu základních sociálních a ekonomických 

charakteristik země. Naplnit tento cíl nebude aţ tak jednoduché. V nedávné minulosti se 

Řecko přiznalo, ţe opakovaně falšovalo některá statistická data. Ve stínu této skutečnosti by 

mohla být ohroţena i vypovídací schopnost mé práce. 

V první kapitole se budu věnovat Řecku jako takovému, jeho územnímu členění a obecné 

charakteristice. Dále podrobněji popíši a vymezím jednotlivých třináct regionů odpovídající 

členění NUTS2. V druhé kapitole představím teorii a metodiku související s provedením 

socioekonomické analýzy, tak jak ji uţiju v následujících dvou kapitolách. Třetí kapitola je jiţ 

zaměřena prakticky, budu se v ní věnovat sociální analýze. Nejdříve se zaměřím na stav a 

vývoj počtu obyvatel, dále na přirozenou měnu, migraci a celkový přírůstek. Poté popíši 

strukturu obyvatelstva podle pohlaví a věkových kategorií a vzdělanosti.     

Poslední kapitola je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů státu. V této kapitole se 

budu věnovat regionálnímu hrubému domácímu produktu, dále hrubému domácímu produktu 

na obyvatele, disponibilnímu důchodu domácností a v neposlední řadě míře nezaměstnanosti.  

V závěru stručně shrnu výsledky svých zjištění a pokusím se vymezit rozvíjející se a naopak 

stagnující regiony. Ráda bych upozornila, ţe se mi bohuţel někdy nepodařilo získat potřebné 

mnoţství statistických dat. Věřím ale, ţe tato skutečnost nebude mít velký vliv na 

vypovídající schopnost mé práce.         
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2 Teorie a metodika socioekonomické analýzy regionu 

2.1 Územní členění státu 

Od roku 1986 do roku 2010 bylo řecké území rozděleno do 13 regionů, které se dále členily 

na 53 územně-samosprávných celků druhého stupně a 1034 územně samosprávných celků 1. 

stupně. Řecko jako člen Evropské unie od roku 2003 člení své území také na základě 

statistických jednotek NUTS.  

La Nomenclature des Unités Territotiales Statistiques neboli soustava statistických jednotek 

NUTS vznikla v závislosti na vzrůstající potřebě srovnatelných regionálních dat v rámci 

rozvoje Evropské unie. Uţívá se jiţ od roku 1988, ale aţ do roku 2003 nebyla upravena 

ţádným legislativním aktem. Teprve nařízením Evropského parlamentu a Rady č 1059/2003 

byla zavedena povinná společná klasifikace územních statistických jednotek pro všechny 

členské státy EU. 

Klasifikace NUTS se vyuţívá především pro statistické účely Evropské Unie, k hodnocení 

sociální a ekonomické situace v jednotlivých regionech a také pro potřeby přípravy, realizace 

a hodnocení regionální politiky. 

NUTS rozděluje hospodářské území členských států, vymezené v rozhodnutí 91/450/EHS, na 

územní jednotky. Kaţdá územní jednotka má svůj určitý kód a název. Uplatňuje se zde 

hierarchická struktura.  Jednotlivé členské státy rozděluje na územní jednotky úrovně NUTS1, 

tyto jednotky se rozdělují na územní jednotky úrovně NUTS2, tyto se rozdělují dále na 

územní jednotky NUTS3.  Úroveň NUTS3 se můţe podle vlastního rozhodnutí státu členit 

ještě dále. [1] 

Klasifikačním kritériem je doporučený počet obyvatel. 
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Tab. 2.1 Klasifikační kritérium dělení podle NUTS 

úroveň minimum maximum 

NUTS1 3 000 000 7 000 000 

NUTS2 800 000 3 000 000 

NUTS3 150 000 800 000 
zdroj dat: vlastní zpracování 

První tři úrovně se označují jako regionální úrovně, od roku 1990 byla tato klasifikace 

rozšířena o dvě lokální úrovně LAU (Local administrative units).  

Shromáţděná data eviduje Eurostat (Evropský statistický úřad), který také udává principy a 

standarty, na jejichţ základě jsou vytvářeny územní statistické jednotky v celé evropské unii. 

 Řecko neboli NUTS0 je rozděleno na 4 území NUTS1, ty dále na 13 území NUTS2. NUTS2 

se skládají z 53 jednotek NUTS3. Řecko vymezuje i jednotky LAU1 a LAU2 viz tabulka 2.1.  

Zákonem č.3852/2010 „Nová struktura místní samosprávy a decentralizované administrativy 

byla s platností od 1.1.2010 zavedena rozsáhlá reforma územně správního členění Řecka. 

Přestoţe jsem se snaţila zjistit, jak se tato skutečnost dotkla členění řeckého území podle 

jednotek NUTS, nepodařilo se mi nalézt více informací. Proto jsem se ve své práci přidrţela 

starého rozdělení.  

Řecko (oficiální název Elliniky Dhimokratia) se nachází na nejjiţnějším cípu Balkánského 

poloostrova a má celkovou rozlohu 131 957 km
2 

(2010). K Řecku patří okolo dvou tisíc 

ostrovů a ostrůvků leţících především v Egejském moři, ale také ve Středozemním a Jónském 

moři. Mezi nejznámější ostrovy patří například Kréta, Rhodos, Euboia, Dodekanés, nebo 

souostroví Kyklady. 

Na severu Řecko hraničí s Albánií (282km), Makedonií (246km), Bulharskem (494km) a na 

východě s Tureckem (206km).  Mezi Řeckem a Tureckem se nachází Egejské moře, ze 

západu Iónské moře a z jihu Středozemní moře.  

Tato země je jednou s nejhornatější zemí Evropy. Hory nebo kopce tvoří okolo 80% jejího 

povrchu. Horská pásma na území Řecka se souhrnně označují Helenidy. V Západním Řecku 

se nachází jezera a mokřady.  Centrální horstvo Pindos má nejvyšší bod o výšce 2636 metrů 
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nad mořem. Horské pásmo pokračuje prostřednictvím Peloponésu, ostrovů Kythera a 

Antikythera a končí na ostrově Kréta
1
. 

Ve střední a západní části Řecka jsou strmé vrcholy přerušované mnoha kaňony a roklinami. 

Nejvyšším bodem Řecka je hora Olymp ve výšce 2919 metrů nad mořem. Severní Řecko je 

tvořeno dalším pohořím- Rodopy, které jsou pokryty rozsáhlými a hustými lesy. 

Řecko leţí v subtropickém klimatickém pásu. Asi 50% území je pokryto lesy s velmi 

různorodou vegetací, která se rozpíná od horských jehličnanů aţ k přímořskému typu 

vegetace.  

Hlavním městem jsou Athény, mezi větší města patří například Soluň či Pireus. Úředním 

jazykem je řečtina. Řecko je parlamentní demokratický stát s trţní ekonomikou. Jednotná 

měna je EURO. Řecko je od roku 1981 členem Evropské unie, od roku 1952 NATO, dále je 

členem mezinárodních organizací OSN, CE, OBSE, OECD. 

Počtem obyvatel je země srovnatelná s Českou Republikou. V roce 2009 mělo 11 260 402 

obyvatel, z nichţ zhruba 58,8% ţije na městských územích a 28,4 % ve venkovských 

oblastech. Hustota zalidnění je 85 obyvatel na km
2
. Roční přirozený přírůstek tvoří asi 0,2%.  

Ţije zde mnoho jazykově i kulturně různých menšin (různé skupiny romů, muslimové, 

náboţenské menšiny a další). 

Odhaduje se, ţe v Řecku ţije 1,15 miliónu přistěhovalců, 60-65%  z nich jsou Albánci. Další 

významné národnosti jsou Bulhaři, Rumuni, Ukrajinci, Pákistánci a Gruzínci. 

Většina Řeků (95-98%) vyznává východní ortodoxní církev. Přesto zachovávání 

náboţenských tradic v posledních letech klesá. Řečtí muslimové tvoří okolo 1,3% populace 

(ţijí převáţně v Thrákii). Ve městě Patra je významnější skupina příslušníků římskokatolické 

církve. V souostroví Kyklad a na ostrovech Syros, Paros a Naxos ţijí protestanti a ţidé hlavně 

v Soluni. 

 

 

                                                 
1
 Ostrovy jsou vlastně vrcholy podvodních hor 



5 

 

Administrativní rozdělení viz Tab.2.2 

Tab. 2.2 Administrativní rozdělení Řecka 

Zdroj dat:vlastní zpracování 

Řecko je trţně orientovaná ekonomika se silným veřejným sektorem. Základem řecké 

ekonomiky je zemědělství, ve kterém pracuje asi čtvrtina ekonomicky činných obyvatel. 

Pěstuje se pšenice, ječmen, víno, tabák, bavlna, cukrová řepa, ovoce, ořechy a další plodiny. 

Významnou roli mají olivy. V chovu převládá chov ovcí, koz a drobných domácích zvířat. 

V přímořských oblastech zajišťuje přísun peněz rybolov. 

Pro tuto zemi je velmi důleţitý cestovní ruch, který poskytuje vysokou část HDP a příjmy ze 

směnárenství. Významně se podílí na lodní přepravě (vlastní nejvíce lodí na světě). Je také 

předním příjemcem pomoci Evropské unie. Další velkou část jeho příjmů tvoří vývoz zboţí 

především telefonního vybavení a softwaru, potravin a paliv. Řecko se také stalo jedním 

z největších investorů v sektoru sluţeb a telekomunikačního průmyslu.  

Velkým problémem této země je vysoký schodek rozpočtu. Tento dluh je v současnosti 

nejpalčivějším problémem společně s vysokou rostoucí nezaměstnaností.  

Úroveň Název Počet 

NUTS1 Groups of development regions 4 

NUTS2 Peripheries (Periferies) 13 

NUTS3 Prefectures (Nomoi) 53 

LAU1 Municipalities/Communities  1034 

LAU2 Municipal districts/Community 

districts  

6130 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peripheries_of_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Prefectures_of_Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Greece
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Ostrov Athos je řeckou ústavou povaţován za autonomní oblast, i kdyţ zahraniční vztahy 

zůstávají plně v kompetenci Řeckého státu. 

 

2.2 Vymezení regionů NUTS2 

Řecko je z hlediska klasifikace NUTS rozděleno následovně viz tabulka 2.2 

Tab.2.3 Reginy NUTS2(data z roku 2010) 

anglický název řecký název český název 
Rozloha 

(km
2)  

počet 
obyvatel(tis) 

Attiki Αττική Attika 3 808 4 088,447 

Kentriki Makedonia Централна Македония Střední Makedonie 19 147 1 944,793 

Dytiki Ellada Γυτική Δλλάδα Západní Řecko 11 350 742,038 

Thessalia Θεςςαλία Thessalie 14 037 735,885 

Kriti Κρήτη Kréta 8 336 608,810 
Anatoliki Makedonia 
and Thraki 

Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη 

Východní Makedonie a 
Thrákie 14 157 606,622 

Peloponnisos Πελοπόννηςοσ Peloponés 15 490 592,017 

Sterea Ellada Στερεά Ελλάδα 
Pevninské Řecko 
(Střední Řecko) 15 549 554,426 

Ipeiros Ήπειροσ Épeiros 9 203 355,175 

Notio Aigaio Νοτίο Αιγαίο Jižní Egeis 5 286 307,228 

Dytiki Makedonia 
Περιφζρεια Δυτικήσ 
Μακεδονίασ Západní Makedonie 9 451 293,172 

Ionia Nisia Ιόνια νηςιά Jónské ostrovy 2 307 231,514 

Voreio Aigaio Βορείο Αιγαίο Severní Egeis 3 836 200,275 

Greece Ελλάδα Řecká republika 131 957 11 260,402 
zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Attika 

Správní region zahrnuje poloostrov Attika, část ostrova Pelloponés a několik ostrovů. Dělí se 

do čtyř prefektur a to Athény, Východní Attika, Západní Attika a Piraeus. Rozloha regionu je 

3808 km
2
 (údaje z roku 2010) a je zde soustředěno 36,3% populace země, kdy většina ţije 

v hlavním městě Athénách a přilehlých městech.  

Poloostrov Attika vybíhá do Egejského moře. Hory jej dělí do několika částí. Největší 

zásobárnou sladké vody a hlavním zdrojem pitné vody pro Athény, je Marathónské jezero. 
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Podnebí je typicky středomořské s horkými, suchými léty a s nízkým sráţkovým úhrnem. 

Zimy bývají chladnější pouze v horských oblastech. 

V regionu Attika vzniká více neţ 40% HDP země. Je také hlavním centrem výzkumu a 

technologického rozvoje. 

Jedná se o metropolitní 

oblast. 

Ve sluţbách v roce 2007 

bylo zaměstnáno asi 73,3% 

pracovní síly kraje, ve 

zpracovatelském průmyslu 

kolem 23%. Sektor sluţeb 

tedy ovládal regionální 

HDP. Podílel se na něm 

téměř z 87%, zatímco 

průmysl a stavebnictví 

dosahoval asi 13% a v posledních deseti letech stále klesá. 

Významný podíl mají sluţby v oblasti finančnictví, dopravy, informačních a komunikačních 

technologií, zdravotnictví a sociálních sluţeb, nemovitostí, rekreačních a obchodních sluţeb. 

Sídla většiny firem v Řecku se nachází právě v tomto regionu z důvodu blízkosti veřejné 

správy a centra rozhodování. 

Výrobní sektor je ovládán především potravinářským průmyslem, výrobou kovových 

výrobků, chemikálií, farmaceutickým a textilním průmyslem a stavbou lodí. Rozvíjejí se zde 

také taková průmyslová odvětví, jako jsou informační a komunikační technologie a 

elektronika. [2] 

Region je také jedním z hlavních exportních bran Řecka. 

Střední Makedonie 

Region o rozloze 19 147 km² (2010) se nachází na severu země, u hranice s Republikou 

Makedonie a Bulharskem. Hlavním městem je Soluň. Kraj se dělí do sedmi prefektur 

Obr. 2.1 Řecké  Regiony NUTS2 

zdroj dat: vlastní zpracování 
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Chalkidiki, Imathie, Kilkis, Pella, Pieria, Selles a Soluň. Chalkidiki se řadí mezi 

nejoblíbenější řecké turistické oblasti. Nachází se zde rozsáhlé pláţe, typická řecká krajina, 

kláštery, historické památky. Na tomto poloostrově se nachází také takzvaná Mnišská 

republika, která je veřejnosti nepřístupná. Region je na jihu omýván Egejským mořem, na 

západě je níţina a na východě hory.  

Oblast je druhým nejvýznamnějším regionem v zemi, co se týče počtu obyvatel (17,3% všech 

obyvatel Řecka v roce 2010) a hospodářské činnosti. Soluň je důleţitým obchodním a 

dopravním uzlem jihovýchodní Evropy.  Nachází se zde největší univerzita v Řecku 

s významnou veřejnou výzkumnou infrastrukturou. 

Mezi nejvýznamnější odvětví sluţeb v regionu patří finanční sluţby, doprava, komunikace, 

rekreační, turistické a dopravní sluţby. Výrobní sektor je ovládán odvětvími s niţší 

produktivitou, jako jsou textilní průmysl, oblečení. Nekovové minerální výrobky a nábytek. 

Většina firem jsou malé a střední podniky. Větší společnosti se angaţují ve výrobě 

chemických látek, plastů.       

V roce 2007 bylo kolem 58,9%  pracovní síly v zemi je zaměstnaných ve sluţbách, 24,3% ve 

výrobním sektoru a velký podíl (13,9%) v odvětví zemědělství. [2]  

Západní Řecko 

Region je tvořen čtyřmi prefekturami Trikala, Achaea, Aetolie, Elis se správním střediskem 

v městě Pátra. Západní řecko je povaţováno za vstupní bránu do země. Nachází se zde přístav 

Igoumenitsa slouţící jako hlavní přístav pro středomořskou flotilu. Kotví zde lodě ze všech 

západoevropských zemí. Tento kraj je také významným archeologickým nalezištěm. 

Region se rozkládá na ploše 11 350km
2
(rok 2010), coţ představuje 8,6% z celkové rozlohy 

Řecka. V tomto kraji v roce 2010 ţilo 6,6% populace země. Terén je z velké části hornatý 

(45,3%), nebo kopcovitý (25,6%). Rovina tvoří pouze 29,1%. Klima zahrnuje horká léta a 

mírné zimy.  

Regionální hospodářství ovládá sektor sluţeb. Primární sektor ačkoli je v regionu výrazně 

zastoupen je charakterizován nízkou konkurenceschopností. Výrobní sektor je ovládán 

malými a středními podniky. Nejvýznamnější je potravinářský, textilní a oděvní průmysl, 
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výroba dřeva a korku, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba strojů a zařízení, 

nábytku. 

Sektor sluţeb vyuţívá výhody regionu jako dopravního uzlu mezi Řeckem a Evropské unie. 

Kromě dopravních sluţeb patří k rychle rostoucím odvětvím například obchodní sluţby, 

zdravotnictví, školství a výzkum. 

V roce 2007 bylo 53,8 % pracovní síly regionu je zaměstnáno ve sluţbách, 17,9% v průmyslu 

a 25,5% v zemědělství. [2]  

Thessalie 

Region s bohatou historií se rozkládá v centrální části Řecka. Z geografického hlediska je 

tvořena níţinou kolem měst Trikala a Larisa obklopenou prstencem pohoří.  Na severu 

sousedí s Makedonií, z východu je omýván Egejským mořem. Thessálie má rozlohu 14037 

km², ţije zde 6,5% (2010) celkové populace a jejím hlavním městem je Larissa. Dělí se na 

čtyři prefektury a to Karditsa, Larissa a Magnesia. Počasí v zimě a v létě bývá velice rozdílné. 

Zimní deště velmi přispívají k vyšší úrodnosti zdejší půdy, proto je tento region často nazýván 

„obilnicí Řecka.“  

I přes vysoký podíl zemědělství, má kraj rovněţ silný výrobní sektor a sektor sluţeb. Právě 

sektor sluţeb ovládá regionální hospodářství, představuje asi 60% z regionálního HDP. 

Významná je především turistika. [2] 

Kréta 

Kréta se nachází na křiţovatce tří kontinentů. Je to největší Řecký a celkově pátý největší 

ostrov ve Středozemním moři. Zahrnuje 4 prefektury Iraklio, Chania, Rethymnon a Lassithi. 

Hlavní město je Iraklio. Region má rozlohu 8336 km
2
 a v roce 2010 zde ţilo 5,4% populace 

země.  

Ze severu tento hornatý ostrov omývá Krétské moře a z jihu Libijské moře. Severní pobřeţí je 

pozvolné, na jihu je strmé s četnými útesy. Je zde poměrně sucho, teploty zřídkakdy klesají 

pod 10 stupňů.  
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Region je významnou turistickou destinací ale také důleţitým zemědělským centrem země. 

Nachází se zde velký počet malých farem. Pěstují se převáţně olivy, vinná réva a ovoce a 

zelenina. Nachází se zde také mezinárodně uznávaná veřejná výzkumná střediska a vysoké 

školy. 

Regionální hospodářství ovládá sektor sluţeb, v roce 2007 představoval asi 76% 

z regionálního HDP. Průmysl a stavebnictví se podílelo ze 16,2%, zemědělství 7,7%.  

Nejdůleţitější výrobními aktivitami je zpracování a balení zemědělských produktů, potravin a 

nápojů, nekovové minerální výrobky, kovové výrobky, plasty a chemikálie. 

Asi 58% pracovní síly v kraji v roce 2007 bylo zaměstnáno ve sluţbách, 16,3% ve výrobním 

sektoru a 23,4% v zemědělství. [2] 

Východní Makedonie a Thrákie 

Region se nachází v severovýchodním Řecku na hranici Evropy s Asií a má rozlohu 14 157 

km
2
. Skládá se ze 4 prefektur: Drama, Kavala, Rhodope a Evros. Na severu sousedí 

s Bulharskem na východě s Tureckem. Slovanské a turecké vlivy se zde od pradávna míchaly 

s řeckými, území historické Thrákie zasahuje hluboko do dnešního Bulharska a Turecka.  

Region je domovem 5,4% populace země (2010). Regionální hospodářství ovládá sektor 

sluţeb, v roce 2007 představoval 66,2% z regionálního HDP, zatímco průmysl a stavebnictví 

26,0% a zemědělství 7,8%. 

Výrobní sektor zahrnuje především střední aţ nízkou úroveň technologicky vyspělých 

odvětví, jako je potravinářský průmysl, textilní a oděvní průmysl, těţba nerostných surovin, 

výroba vlákniny, papíru a lepenky a výroba tabákových výrobků. Kromě toho se v tomto 

regionu nachází i několik větších technologicky náročných odvětví, zejména chemický 

průmysl, výroba a opravy strojů. [2] 

V oblasti v roce 2007 bylo zhruba 48,5% pracovní síly zaměstnáno ve sluţbách, 20,3% 

v průmyslu a 28,5% v zemědělství. Region není příliš bohatý. [2] 
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Rekreačními cíli kraje jsou především zelený ostrov Thassos s krásnými pláţemi a vyhlášený 

výrobou medu nebo ostrov Samothráki, proslavený kultem Velkých Bohů. Východní 

Makedonie a Thrákie je také výchozím místem k návštěvě Athosu nebo tureckého Istanbulu. 

Peloponés 

Velký poloostrov
2
, který tvoří nejjiţnější část Řecka, je rozdělen do tří jednotlivých regionů. 

Většina území tvoří region Peloponés, menší části patří k Západnímu Řecku a Attice. Region 

má rozlohu 15 490 km
2
, je domovem pro 5,3% (2010) populace země a tvoří jej pět prefektur. 

Jsou to Arkádie, Argolis, Korinthie, Lakónie, Mesínie. Vnitrozemí je hornaté, pobřeţí naopak 

členité.  

Oblast byla významně postiţena občanskou a druhou světovou válkou. Ţivotní úroveň 

obyvatelstva se ale po vstupu do Evropské unie výrazně zlepšila. Peloponés je známý svým 

tradicionalismem a konzervatismem. V srpnu roku 2007 zasáhly toto území velké poţáry, 

které měly výraznější dopad na ţivotní prostředí a hospodářství. 

Region má silnou výrobní základnu, především díky blízkosti regionu Attiky. Významný 

potenciál růstu má také cestovní ruch a sluţby. Zemědělství, v minulosti velmi důleţité, 

vykazuje klesající trend. Regionální hospodářství ovládá sektor sluţeb, představuje asi 57% 

regionálního HDP. Průmysl a stavebnictví se podílí zhruba v 35%, zemědělský sektor asi 9% 

(data z roku 2007). [2] 

V oblasti Korintu je významná výroba koksu, rafinérské zpracování ropy, výroba kovových 

konstrukcí a kovodělných výrobků. Ve zbytku regionu patří mezi nejdůleţitější odvětví 

výroba potravin a nápojů, zpracování dřeva a výrobků ze dřeva, korku a výroba nekovových 

minerálních výrobků. 

Město Megalopolis je druhým nejvýznamnějším centrem výroby elektrické energie v zemi. 

V roce 2007 bylo 47,3% pracovní síly v kraji zaměstnáno ve sluţbách, 17,5% ve výrobním 

sektoru a asi 32,2% v zemědělství. [2] 

 

                                                 
2
 Technicky ostrov- od roku 1893 po dokončení Korintského průplavu  
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Pevninské Řecko 

Tento region (v některých pramenech uváděný jako Střední Řecko), který se nachází v samém 

srdci Řecka, o rozloze 15549 km
2
 se dělí na pět prefektur. Evritania, Fthiotida, Fokida, 

Euboia, Boiotie. Nachází se tu velké mnoţství antických památek a většina měst má svoji 

vlastní historii. V roce 2010 zde ţilo 4,9% obyvatelstva země.  

V regionu dominuje výrobní sektor, zejména v jeho jiţní části, který se vytvořil hlavně kvůli 

blízkosti hlavního města. Oblast je také důleţitým zemědělským centrem, zatímco cestovní 

ruch a sluţby nejsou dostatečně rozvinuté. 

Regionální ekonomice dominuje především průmysl a stavebnictví, které se na regionálním 

HDP podílí zhruba z 50ti %. V sektoru sluţeb je to asi 43%, kdy nejdynamičtější segmenty 

jsou nemovitosti, pronájmy a podnikatelské činnosti, veřejné sluţby, dopravní sluţby a 

obchod. Odvětví cestovního ruchu a finančních sluţeb jsou také jedny z nejrychleji rostoucích 

aktivit v regionu. [2]  

Především Boeotie je jedna z největších průmyslových oblastí v kraji. Nachází se zde výroba 

elektrických strojů a přístrojů, výroba základních kovů, výroba ostatních nekovových 

minerálních výrobků, výroba pryţí a plastů a výroba ze dřeva a korku.  

Asi 50% pracovní síly regionu v roce 2007 bylo zaměstnáno ve sluţbách, téměř 30% 

v průmyslu a přibliţně 20% v zemědělství. [2] 

Épeiros 

Historická oblast Épeiru se nachází na území dvou států. Asi 80% území o rozloze 9203 Km
2
 

se nachází v Řecku a tvoří region Épeiros, který se dělí na čtyři prefektury: Arta, Ioaninna, 

Preveza, Thesprotie. Hlavním městem je Ioánnina. Tento kraj je charakteristický svojí drsnou 

a hornatou krajinou. Vyznačuje se převáţně vysokými vápencovými pohořími, které jsou 

součástí Dinárských hor a dosahují výšky přes 2000 metrů. Vzhledem k nepříliš vhodným 

klimatickým podmínkám zde není cestovní ruch příliš rozvinutý, i kdyţ oblast nabízí 

příleţitosti k vysokohorské turistice a vysoko v horách se nachází asi desítka kláštěrů. 
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Tento region patří k nejchudším krajům Řecka, disponuje jen velmi malým mnoţstvím 

nerostných zdrojů. Ţije zde 3,2% (2010) řecké populace. Tradičním způsobem obţivy je chov 

koz a ovcí s následnou výrobou tradičních sýrů. Průmysl a zemědělství jsou koncentrovány 

výhradně v okolí města Ioánnina. Hlavními exportními artikly jsou olivový olej a tabák. 

V roce 2007 asi 60% pracovní síly v kraji je zaměstnaných ve sluţbách, 21,6% v průmyslu a 

stavebnictví a 19,7% v zemědělství. [2]  

Jižní Egeis 

Region tvoří 79 ostrovů rozdělených do dvou hlavních souostroví Kyklady a Dodekany, které 

jsou zároveň prefekturami. 48 ostrovů je obydlených, zbytek zůstává neosídlen. Hlavní město 

a správní středisko je město Ermoúpolis na ostrově Syros. Rozloha oblasti je 5286 km
2
 a ţije 

zde 2,7% (2010) populace Řecka. 

Oblast disponuje jen omezenými přírodními zdroji. Zeměpisné rozdělení a relativní izolace 

tvořily v minulosti významné překáţky pro rozvoj regionu. Dnes díky investicím do 

cestovního ruchu, infrastruktury, výzkumu a technologického rozvoje tyto bariéry slábnou. 

Sektor sluţeb ovládá regionální hospodářství, v roce 2007 představoval asi 80,4% 

z regionálního HDP. Průmysl a stavebnictví se podílel pouze asi z 17% a zemědělství 3%, 

přičemţ v posledních deseti letech jeho podíl stále klesá. 

Nejdůleţitějším odvětvím v regionu je cestovní ruch, dále obchod, sluţby, přeprava a oblast 

nemovitostí. 

V rámci zpracovatelského průmyslu se výrazně uplatňuje potravinářství, výroba textilu, 

výrobků ze dřeva a korku, výroba nekovových minerálních výrobků. 

V roce 2007 asi 70% pracovní síly v regionu bylo zaměstnáno ve sluţbách, téměř 21% 

v průmyslu a 6,6% v zemědělství. [2] 

Západní Makedonie 

Leţí na severozápadě země u hranice s Republikou Makedonie a Albánií. Je to jediný plně 

vnitrozemský kraj Řecka. Hlavní město je Kozani. Kraj se administrativně dělí na 4 
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prefektury a to Florina, Grevena, Kastoria, Kozani. Území má rozlohu 9451 km² a je poměrně 

řídce osídleno, je domovem pro 2,6% (2010) populace země. Obyvatelstvo bylo v minulosti 

z velké části slovanské, v současnosti zde ţije významná makedonská menšina. 

Region je bohatý na přírodní zdroje, především energeticky významných surovin a kovových 

nerostů. Je také jedním z nejvýznamnějších producentů elektrické energie v Řecku. Negativní 

vliv tohoto ekonomického zaměření se projevuje v degradaci ţivotního prostředí. Výrobní 

sektor je zaloţený na tradičních odvětvích, jako je těţba nerostných surovin, výroba oděvů, 

nábytku a potravinářských výrobků.  V současné době je zde potřeba restrukturalizace 

průmyslové výroby a sníţení znečištění a degradace ţivotního prostředí. 

V roce 2007 bylo 47,2% pracovní síly v kraji je zaměstnáno ve sluţbách, 32,1% v průmyslu a 

17,8% v zemědělství. [2] 

Jónské ostrovy 

Region je sloţený z 32 malých i velkých ostrovů leţících v Jónském moři. Region zahrnuje 

pouze šest velkých ostrovů ze sedmi a to Kerkyra anglicky známá jako Korfu, Paxi, Lefkada, 

Ithaki, Kefalonia, Zakynthos. Poslední ostrov Kythera je součástí regionu Attika. Region má 

rozlohu 2307 km
2
. 

V posledních desetiletích se populace obyvatel ţijících na ostrovech sniţuje v důsledku 

migrace. Dochází k úpadku tradičního průmyslu jako je rybaření a zemědělství, velkého 

významu nabývá především turistika. Především ostrov Kerkyra s přístavem, krásnou 

scenérií, bohatstvím zřícenin a hradů je velmi oblíbenou turistickou destinací. Páteří 

regionální ekonomiky jsou malé a střední podniky působící především v oblasti sluţeb a 

cestovního ruchu. Hlavními výrobními sektory jsou potravinářství, výroba chemikálií a těţba 

nekovových nerostů.   

Na ostrovech ţije 2,1% (2010) populace země.  V kraji v roce 2007 bylo přes 60% pracovní 

síly zaměstnáno ve sluţbách, asi 15% ve zpracovatelském průmyslu a asi 18% v zemědělství. 

[2] 
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Severní Egeis 

Region je komplex devíti ostrovů v severovýchodní části Egejského moře o rozloze 3836 

km
2
. Skládá se ze tří prefektur a to Chios, Lesbos a Samos. Hlavním městem je přístav 

Mytilény na ostrově Lesbos. Přírodních zdrojů, s výjimkou obnovitelných zdrojů, je na 

ostrovech pouze malé mnoţství, hlavním zdrojem příjmů je cestovní ruch, obchod a 

zemědělství. Ţije zde 1,8% (2010) řecké populace a je nejméně obydleným regionem Řecka. 

Regionální hospodářství je ovládáno sektorem sluţeb, v roce 2007 představovalo asi 74% 

regionálního HDP. Průmysl a stavebnictví se podílel jen asi z 19% a zemědělství 7,6%.  

Maloobchod, realitní činnost a dopravní sluţby představují více neţ 60% přidané hodnoty 

terciální ekonomiky v regionu. Významná je orientace i na finanční sluţby. Odvětví 

zpracovatelského průmyslu se soustřeďuje na výrobu jídel a nápojů, dřevěných konstrukcí, 

kovodělných výrobků, výroba nábytku a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva.  

V roce 2007 bylo 63% pracovní síly regionu zaměstnáno ve sluţbách, 17,5% v průmyslu a 

16,7% v zemědělství. [2] 

 

2.3 Teorie a metodika socioekonomické analýzy 

Mezi jednotlivými regiony existují různé rozdíly, které nazýváme disparitami. Disparita je 

tedy nerovnost či rozdílnost v důsledku tendence vývoje společnosti, kterou je vysoký stupeň 

jeho variability, mající za následek nerovnoměrnost vývoje. Dochází tedy k nerovnoměrnému 

vývoji společenských subjektů a jejich částí, coţ se projevuje v jejich nerovnosti či 

rozdílnosti. Mezi těmito subjekty tak vznikají disparity. Regionální disparity se projevují na 

úrovní ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů, mohou vznikat subjektivní 

lidskou činností ale také z objektivních příčin například na základě přírodních podmínek.  

Disparita je často chápána jako neţádoucí (negativní). Negativní regionální disparity jsou 

základem tradiční a kohezní politiky EU. Existují také disparity pozitivní.  Mohou být silnými 
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stránkami regionu. Jsou to takzvané komparativní výhody, na jejichţ základě můţe být 

zaloţen rozvoj daného území. [3] 

Předmětem regionální analýzy je hodnocení prostorově vázaných (resp. územně 

definovaných) souborů dat o nejrůznějších sociálně-ekonomických, ale i fyzicko-

geografických jevech a procesech. [4] 

Regionální analýza má důleţité postavení v rámci regionalistiky a rovněţ obecně v rámci 

poznávacího a výzkumného procesu. Umoţňuje poznání aktuálního stavu regionu (příznivé a 

nepříznivé situace na konkrétním území). Za tím účelem vyuţívá řadu dílčích ukazatelů, které 

umoţňují objektivní vyhodnocení nasbíraných regionálních dat. 

Z hlediska ukazatelů je kladen důraz na jejich maximální rozlišovací a vypovídací schopnost, 

validitu primárních dat, srovnatelnost časovou a srovnatelnost věcnou. 

Data jsou vhodným způsobem vyjádřená zpráva, která je srozumitelná příjemci a 

přizpůsobena k dalšímu zpracování. Dělíme je na primární a sekundární data. Primární data 

jsou prvotní data, která se získávají prováděním různých statistických šetření. Primární zdroje 

dat jsou například matriky, sčítání lidu, dotazníková šetření. Ty se pak dále zpracovávají a 

vznikají sekundární zdroje dat. Po následné analýze se stávají podkladem formulace 

empirických tvrzení (faktů). Všechna potřebná data v této práci jsou získána z Eurostatu.  

Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie, který je přímo podřízený Evropské komisi. 

Jeho úkolem je předkládat harmonizovaná statistická data na úrovni celé EU a zároveň 

poskytovat statistické srovnání regionů a členských států. Jeho ekonomická data také slouţí 

jako základní a oficiální podklad pro rozhodování Evropské centrální banky, a dalších 

unijních institucí, v ekonomických otázkách. Sídlí v Lucemburku a pracovními jazyky je 

angličtina, francouzština a němčina. 

Eurostat všechny data získává od organizací pověřených jednotlivými členskými státy ke 

shromaţďování statistických dat na jejich území. Zabývá se tedy především konsolidací 

získaných dat a jejich převedení do porovnatelné podoby. Jednou z dalších činností je také 

například zprostředkování přesunu dat v rámci EU a postupná harmonizace metodiky 

získávání dat, jejich zpracování a vyhodnocování. [5] 
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Regionální analýzu je moţné členit na jednotlivé části z několika hledisek. V této práci se 

zabývám regionální analýzou obyvatelstva a regionální analýzou ekonomických podmínek na 

úrovni NUTS2 (na takzvané Interregionální úrovni). 

V rámci kaţdé úrovně regionální analýzy je moţné uplatňovat několik základních 

metodických přístupů, tyto přístupy se liší cílem, odlišnými postupy a výstupy. Mezi přístupy 

zahrnujeme například statistický přístup, topograficko-morfometrický, prostorově 

diferenciační, strukturální, kauzální, komparativní, prostorově interakční a dynamický přístup.  

Zde vyuţívám metodu komparativní. Jde o klasickou srovnávací analýzu dvou i více 

územních jednotek. Cílem je zjištění míry podobnosti mezi územními jednotkami, a to jak na 

základě podílových, strukturálních charakteristik, tak i na základě souborů jiných, 

různorodých, různě měřených charakteristik. Zjištěná vzájemná podobnost či nepodobnost 

územních jednotek můţe pak být podkladem pro tvorbu typologií a následné vymezování 

relativně homogenních regionů. [4] 

Při hodnocení sociálních odlišností se zabývám stavem a vývojem počtu obyvatel, přirozenou 

měnou, migrací a strukturou obyvatelstva.  

Základním pojmem a předmětem sledování je obyvatelstvo neboli populace. Obyvatelstvo je 

soubor jedinců téhoţ druhu, nacházejících se v jednom určitém místě, v jednom určitém čase. 

U obyvatelstva sledujeme například stav obyvatelstva (počet obyvatel k určitému okamţiku), 

strukturu obyvatelstva, pohyb obyvatelstva, přirozenou měnu a další. 

 

Stav obyvatelstva určujeme počáteční, střední nebo koncový. Počáteční stav obyvatelstva je 

počet obyvatel daného území k počátku sledovaného období, nejčastěji kalendářního roku, 

případně pololetí, čtvrtletí nebo měsíce. Střední stav obyvatelstva je počet obyvatel daného 

území v okamţiku, který byl zvolen za střed sledovaného období. Koncový stav obyvatelstva 

je počet obyvatel daného území v okamţiku, kterým končí sledované období. 

 

Struktura obyvatelstva je sloţení obyvatelstva nebo nositelů určité demografické události 

podle různých demografických, sociálních, či geografických kategorií. Struktura se publikuje 

v absolutních číslech (počty osob) nebo v relativních číslech (procentní podíl na celku, index 

a další). Populaci z hlediska demografie dělíme podle 2 základních kritérií a to pohlaví a věk. 
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Věková struktura obyvatelstva se vyjadřuje rozdělením celkového počtu obyvatelstva do 

jednoletých či víceletých skupin. Další moţností je členění na předproduktivní věk (0-14 let), 

produktivní věk (15-54 let u ţen, 15-59let u muţů) a poproduktivní věk. Poslední moţností 

klasifikace obyvatelstva podle věku je členění populace na dětskou (0-14let), reprodukční 

(15-49 let) a postreprodukční. 

Pro grafickou prezentaci pouţíváme dvojitého histogramu- věková pyramida. Na pravé straně 

zobrazujeme počet muţů v určité věkové kategorii a na pravé straně počet ţen v téţe věkové 

kategorii. 

Pohyb obyvatelstva je přírůstek počtu obyvatel za sledované období narozením a 

přistěhováním, úbytek počtu obyvatel za sledované období úmrtím nebo vystěhováním, 

vzájemnou kompenzací přírůstku, úbytku a její míru.  

Přirozený přírůstek obyvatelstva je rozdíl mezi počtem ţivě narozených dětí ve sledovaném 

období a v daném území a celkovým počtem zemřelých osob v témţ území a v témţ období. 

Pokud je počet ţivě narozených dětí menší neţ počet zemřelých, nabývá přirozený přírůstek  

záporné hodnoty a mění se v přirozený úbytek. Přepočtem přirozeného přírůstku na 1000 

obyvatel středního stavu získáme hrubou míru přirozeného přírůstku.  

Migrace je prostorové přemisťování osob mezi dvěma územními jednotkami, spojené se 

změnou místa bydliště. Migrace má značné kulturní a populační důsledky. Rozlišujeme 

imigraci coţ je počet jedinců, kteří se za příslušnou časovou jednotku přistěhovali do 

populace a emigraci tedy počet jedinců, kteří se z této populace odstěhovali za určitou 

jednotku času. Zpravidla rok. Dále rozlišujeme migraci vnitřní a zahraniční.  

Základním údajem pro bilanci obyvatelstva sledovaného území je migrační saldo. Je to rozdíl 

mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých ve zkoumaném územním celku. Převaţuje-li 

počet přistěhovalých do územní jednotky nad počtem vystěhovalých, jde o pozitivní migrační 

saldo, tedy o migrační růst. Je-li naopak počet vystěhovalých vyšší neţ počet přistěhovalých, 

jde o negativní migrační saldo, tedy o migrační úbytek. Pokud vztáhneme migrační saldo 

k 1000 obyvatel středního stavu získáme hrubou míru migračního salda. Hodnoty hrubých 

měr se zpravidla uvádějí v zaokrouhlení na jedno desetinné místo.  
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Kdyţ sečteme přirozený a migrační přírůstek získáme celkový přírůstek. Intenzita 

populačního růstu za určité období můţe být označena jako míra celkového přírůstku. Je to 

poměr celkového přírůstku ke střednímu stavu obyvatelstva. Méně přesně můţe být tato míra 

počítána k počátečnímu počtu obyvatelstva daného období.  

V hodnocení stav a moţnosti rozvoje ekonomiky Řecka na úrovni NUTS2 se zabývám 

analýzou těchto regionálních ukazatelů:  

Hrubý domácí produkt (HDP) se dá vyjádřit jako celková peněţní hodnota toků statků a 

sluţeb vytvořených v národním hospodářství výrobními faktory subjektů na území daného 

státu (bez ohledu na to, zda jsou občany státu nebo cizinci) z dané období(zpravidla 1 rok).  

Vzhledem k různé velikosti regionů je třeba pro větší vypovídací hodnotu uţívat ukazatel 

HDP vzhledem k počtu obyvatel (HDP/obyvatele). 

HDP na obyvatele se v Evropské unii vyjadřuje ve standartu kupní síly (PPS). Tak se přihlíţí 

k rozdílům ve zboţí a sluţbách, které je daná jednotka HDP schopná nakupovat.  PPS se 

upravuje kaţdoročně. HDP/obyvatele vyjádřený v PPS je hlavním ukazatelem hodnocení 

vývoje hospodářství (národního i regionálního). Tento ukazatel pouţívá kromě Evropské Unie 

celá řada dalších institucí.  

Určitou nevýhodou tohoto ukazatele je problém dojíţdění za prací. Obyvatelé regionu, kteří  

dojíţdějí za prací do jiného regionu, přispívají k HDP v jiném regionu, neţ ve kterém trvale 

ţijí.  Další nevýhodou je vyloučení transferů, které se mohou k příjmům počítat nebo od nich 

odečítat. [1]   

Regionální disponibilní důchod představuje částku, kterou mohou domácnosti věnovat 

na konečnou spotřebu, na úspory finančních aktiv a na akumulaci hmotných i nehmotných 

aktiv. Ukazuje, jak se saldo prvotních důchodů umísťuje znovurozdělením: běţnými daněmi, 

sociálními příspěvky a dávkami a ostatními běţnými transfery. Ukazatel nám do velké míry 

naznačuje úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících v jednotlivých 

regionech. [6] 

Tento ukazatel odstraňuje problém dojíţdění, ale přesto stále neposkytuje údaje o skutečné 

prosperitě regionu.  
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Obyvatelstvo dělíme na ekonomicky aktivní (pracovní síla) a ekonomicky neaktivní (studenti, 

důchodci).  Ekonomicky aktivní obyvatelstvo dále dělíme na zaměstnané a nezaměstnané. 

Nezaměstnaná osoba je ta která nemá zaměstnání, ani není sebezaměstnaná, aktivně si práci 

hledá a je schopna do určité doby do práce nastoupit. Pro měření nezaměstnanosti pouţíváme 

jako základní ukazatel míru nezaměstnanosti, coţ je podíl počtu nezaměstnaných ku počtu 

ekonomicky aktivních osob. Podle typu zdrojových dat rozeznáváme obecnou míru 

nezaměstnanosti (počet zaměstnaných a nezaměstnaných z Výběrového šetření pracovních 

sil) a registrovanou míru nezaměstnanosti, kde počet nezaměstnaných pochází z registrů 

úřadů práce. [7]
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3 Hodnocení sociálních odlišností NUTS2 

3.1 Stav a vývoj počtu obyvatel (plus přirozená měna, migrace) 

Jak vyplívá z grafu 3.1, v regionu Attika ţije nejvíce obyvatel v celém Řecku. V průměru 

3 839 750 obyvatel coţ je 36,6% celkové populace. Více neţ milion obyvatel ţije také 

v regionu Střední Makedonie (17,3% řecké populace)., v ostatních regionech je tento počet 

niţší neţ milion. Nejmenší populace se nachází v ostrovním regionu Severní Egeis. Průměr 

dosahuje 202 280 obyvatel. Malé mnoţství obyvatel vykazují také další ostrovní regiony 

Jónské ostrovy a Jiţní Egeis. Z grafu rovněţ vyplívá, ţe v regionech Attika a Střední 

Makedonie docházelo od roku 1990 aţ 2009 k mírnému nárůstu počtu obyvatelstva, zatímco 

v ostatních regionech počet obyvatel stagnoval, případně došlo k velmi mírnému úbytku. 

Podle tabulky v příloze číslo jedna by se do roku 2030 mnoţství obyvatel v jednotlivých 

regionech neměl výrazně měnit.      
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Graf 3.1 Vývoj populace v letech 1990-2009 (v tis. obyvatel) 

 

Zdroj dat Eurostat, vlastní zpracování 

 

Graf 3.2 udává průměrnou hustotu obyvatelstva. Region Attika vykazuje výrazně největší 

hustotu a to 1008,8 obyvatel na km
2
. Druhý a třetí nejhustěji zalidněný region je Střední 

Makedonie a Jónské ostrovy s průměrnou hustotou 97,8 a 91,1 obyvatel na km
2
. Západní 

Makedonie, jediný plně vnitrozemský region je oblastí s nejřidším osídlením a to pouze 31,7 

obyvatel na km
2
. Poměrně řídce zalidněné jsou také regiony Pevninské Řecko, Épeiros, 

Peloponés a Východní Makedonie a Thrákie. 
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Graf 3.2 Průměrná  hustota obyvatelstva (obyv./km
2
) 

 

Zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Graf 3.3 zachycuje vývoj hrubé míry přirozeného přírůstku. Regiony Jiţní Egeis, Kréta, 

Attika a Střední Makedonie vykazují dlouhodobě kladné hodnoty přirozeného přírůstku. 

Křivky všech těchto regionů v čase mírně rostou. Západní Makedonie měla v roce 2000 

kladnou hodnotu přirozeného přírůstku ale, v následujících letech nabýval tento ukazatel stále 

více minusových hodnot. Regiony Západní Řecko, Východní Makedonie a Thrákie a region 

Thessálie si udrţují mírně záporné hodnoty přirozeného přírůstku a v průběhu let dochází 

k čím dál většímu přibliţování k nulové hodnotě. Region Jónské ostrovy na začátku sledované 

doby vykazoval vyšší záporné hodnoty, ale v průběhu let se tato hodnota značně sníţila (v 

roce 2008 to bylo -0,7 promile). Regiony Západní Makedonie, Pevninské Řecko, Épeiros 

Severní Egeis a Peloponés vykazují největší záporné hodnoty hrubé míry přirozeného 

přírůstku i kdyţ v průběhu let se sniţují. V regionu Severní Egeis byla záporná hodnota 

přirozeného přírůstku aţ do roku 2007 nejvyšší. V roce 2008 poslední příčku obsadil region 

Peloponés.    
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Graf 3.3 Vývoj hrubé  míry přirozeného přírůstku v letech 2000 až 2008 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Data týkající se migrace byla pro jednotlivé regiony Řecka k dispozici pouze za dva roky a to 

2007 a 2008. Graf 3.4. zobrazuje průměrné hodnoty z těchto let. Ţádný z regionů nevykazuje 

záporné migrační saldo. Největší migrační přírůstek zaznamenávají Jónské ostrovy. Průměrná 

hrubá míra migračního salda byla 13,4 promile. Migrace je významná také v regionech 

Épeiros s hodnotou 11,45 promile, Attika s hodnotou 5,25 promile, Západní Řecko (4,2 

promile) a Střední Makedonie (3,15 promile). V ostatních regionech není migrace nijak 

významná, hodnoty hrubého migračního salda se pohybují kolem 0,3 aţ 0,05 promile.    
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Graf 3.4 Hrubá míra migračního salda (průměr z let 2007 a 2008) 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Jelikoţ hodnoty migračního salda byly k dispozici pouze pro roky 2007 a 2008, pak i celkový 

přírůstek je přístupný jen pro tyto dva roky. Graf 3.5 zobrazuje průměrnou hrubou míru 

celkového přírůstku. Regiony Peloponés, Severní Egeis Pevninské Řecko, Západní 

Makedonie, Thessálie a Východní Makedonie a Thrákie vykazovaly zápornou hodnotu 

celkového přírůstku. U regionů Západní Řecko, Kréta, Jiţní Egeis, Střední Makedonie, Attika, 

Ěpeiros a Jónské ostrovy byly hodnoty hrubé míry celkového přírůstku v kladných číslech. 

Největší celkový přírůstek zaznamenaly Jónské ostrovy a to 12,4 promile. Region Épeiros 9,5 

promile, na třetím místě se umístil region Attika s hodnotou 6,92 promile. Na posledním 

místě se nachází region Peloponés a hodnotou -2,59 promile. 
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Graf 3.5 Hrubá míra celkového přírůstku (průměr let 2007 a 2008) 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Poslední graf 3.6 udává, do jaké míry se na celkovém přírůstku jednotlivých regionů podílel 

přirozený přírůstek a migrace. Na největším celkovém přírůstku regionu Jónské ostrovy, se 

podílela především migrace. Hrubá míra přirozeného přírůstku je dokonce záporná. Stejná 

situace nastává v regionu Épeiros a Západní Řecko, zatímco hrubou míru celkového přírůstku 

regionu Attika a Střední Makedonie, tvoří jak kladný přirozený přírůstek, tak kladné migrační 

saldo. Míru celkového přírůstku regionů Kréta a Jiţní Egeis migrace prakticky neovlivnila, 

kladné hodnoty jsou tvořeny především kladnou hrubou mírou přirozeného přírůstku.  

Ostatní regiony vykázaly zápornou hodnotu míry celkového přírůstku a to především díky 

záporné hrubé míře přirozeného přírůstku, migrace neměla výrazný vliv. Výjimku představuje 

region Severní Egeis, který vykázal o něco větší kladnou hodnotu migračního salda, ale toto 

nedokázalo ovlivnit záporné hodnoty přirozeného přírůstku natolik, aby byla hrubá míra 

celkového přírůstku kladná.      
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Graf 3.6 Podíl hrubých měr přirozeného přírůstku a migrace na hrubé míře celkového přírůstku 

(průměr let 2007 a 2008) 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

3.2 Struktura obyvatelstva 

Graf 3.7 rozděluje obyvatelstvo regionů podle pohlaví. Počty muţů i ţen jsou v jednotlivých 

regionech poměrně vyrovnané. V regionech Attika, Střední Makedonie, Épeiros, Jónské 

ostrovy a Thessalie je mírná převaha ţen, v dalších regionech Jiţní Egeis, Severní Egeis, 

Pevninské Řecko, Peloponés, Západní Řecko, Kréta, Západní Makedonie a Východní 

Makedonie a Thrákie se naopak projevuje mírná převaha muţů.  

Největší rozdíl mezi pohlavími byl zaznamenán v regionu Severní Egeis, aţ o 3,41% ve 

prospěch muţů. Region Attika vykazuje průměrné hodnoty 3,03% ve prospěch ţenské 

populace a region Severní Egeis 3,02% ve prospěch muţů. Větší rozdíly mezi počtem muţů a 

ţen nastaly také v regionech Střední Makedonie, Pevninské Řecko, Peloponés a Épeiros. 

Nejmenší rozdíl se objevuje v regionu Východní Makedonie a Thrákie a to 0,02%.    
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Graf 3.7 Struktura obyvatelstva podle pohlaví průměr z let 1990 až 2009 (v procentech) 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.1 ukazuje procentuální podíl na věkové struktuře v jednotlivých regionech. Dětská 

a postreprodukční kategorie by měly být u stabilní populace v rovnováze. Ve všech Řeckých 

regionech má postreprodukční kategorie výraznou převahu. Nejniţší procento dětské sloţky je 
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Makedonie a Thrákie, Západní Makedonie a Attika se pohybuje podíl dětské sloţky na 
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Pevninské Řecko vykazují přes 15%. Největší podíl dětské sloţky na celkové populaci mají 

regiony Kréta (16,78%) a Jiţní Egeis (17,1%).  Dochází tedy k celkovému stárnutí populace.  
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Tab. 3.1 Procentuální podíl jednotlivých kategorií na věkové struktuře (průměr let 1999-2009) 

  0 až 14 15-49 50 a více 

Jónské ostrovy 13,59 46,63 39,78 

Thessalie 14,05 46,57 39,39 

Střední Makedonie 14,06 51,98 33,96 

Východní Makedonie a Thrákie 14,18 47,33 38,48 

Západní Makedonie 14,21 47,87 37,92 

Attika 14,56 47,22 38,22 

Severní Egeis 15,12 46,83 38,06 

Peloponés 15,14 49,92 34,94 

Épeiros 15,23 48,29 36,48 

Západní Řecko 15,32 49,56 35,12 

Pevninské Řecko 15,44 48,46 36,10 

Kréta 16,78 50,27 32,95 

Jižní Egeis 17,10 51,44 31,45 
zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

Graf 3.8 udává procentuální rozdíl mezi dětskou a postreprodukční kategorií. Největší rozdíl 

se projevil v regionu Jónské ostrovy a to 26,2%. Rozdíly přesahující 20% se projevily také 

v regionech Thessalie, Východní Makedonie a Thrákie, Západní Makedonie, Attika, Severní 

Egeis, Épeiros a Pevninské Řecko. Regiony Střední Makedonie, Peloponés a Západní Řecko 

se blíţí 20%. Nejmenších rozdílů mezi kategoriemi se projevily u regionů Kréta (16,17%) a 

Jiţní Egeis (14,35%). 

Graf 3.8 Rozdíl mezi dětskou složkou a postreprodukční kategorií (v %)  

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 
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V následujícím grafu je zobrazen procentní podíl studentů na celkovém počtu studentů Řecka 

v roce 2008. Největší podíl na celkovém počtu mají regiony Attika a Střední Makedonie a to 

37,4% a 20,8%. Menší podíl vykazovaly regiony Západní Řecko, Kréta, Východní 

Makedonie a Thrákie, Thessalie, Épiros, Západní Makedonie a Pevninské Řecko. Nejméně 

studentů se nachází v regionu Peloponés a ostrovních regionech Severní Egeis, Jónské ostrovy 

a Jiţní Egeis. 

Graf 3.9 Podíl studentů  na celkovém počtu studentů Řecka v procentech (ISCED 5-6) v roce 2008   

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 
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4 Stav a možnosti rozvoje ekonomiky Řecka na úrovni NUTS2 

4.1 Regionální HDP 

Tabulka 4.1 ukazuje procentuální podíl hrubého domácího produktu jednotlivých regionů na 

celkovém HDP Řecka. Největší podíl vykázal region Attika. Na celkovém hrubém domácím 

produktu země se podílel téměř z 50 %. Od roku 1995 do roku 2008 se zvětšil podíl tohoto 

regionu o 5,55 procentních bodů. Na druhé místo se řadí region Střední Makedonie. Podíl 

tohoto regionu na HDP Řecka se mezi lety sníţil z 16,51% na 14,97%. Regiony Thessálie, 

Kréta, Pevninské Řecko a Západní Řecko se na celkovém HDP podíleli zhruba z 5%.  

Nejméně se na hrubém domácím produktu Řecka podílely regiony Jónské ostrovy a Severní 

Egeis (1,5-2%).  

Tab.4.1 Regionální struktura HDP v % (Řecko = 100) 

  1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Attika 38,07 40,37 42,23 42,83 43,01 43,62 

Střední Makedonie 16,51 15,87 15,52 15,32 15,18 14,97 

Thessalie 6,14 5,77 5,66 5,54 5,47 5,45 

Kréta 5,25 5,38 5,41 5,42 5,40 5,43 

Pevninské Řecko 7,84 6,15 5,50 5,19 5,27 5,29 

Západní Řecko 5,58 5,18 5,09 5,11 5,15 5,12 

Peloponés 4,99 5,40 4,88 4,92 4,83 4,74 
Východní Makedonie a 
Thrákie 4,53 4,14 4,04 3,80 3,88 3,82 

Jižní Egeis 2,85 3,32 3,18 3,32 3,30 3,30 

Épeiros 2,28 2,61 2,54 2,55 2,53 2,46 

Západní Makedonie 2,76 2,44 2,48 2,49 2,48 2,35 

Jónské ostrovy 1,61 1,86 1,99 1,96 1,96 1,96 

Severní Egeis 1,59 1,52 1,50 1,56 1,54 1,51 
zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

4.2 Regionální HDP na obyvatele 

V tabulce 4.2 podíl HDP na obyvatele jednotlivých regionů na celkovém hrubém domácícm 

produktu na obyvatele země v letech 1995 aţ 2008. Regiony Jiţní Egeis, Attika, Pevninské 

Řecko a Kréta dosahují hodnot 100% a více. Ačkoli se region Jiţní Egeis podílí na celkovém 
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HDP země pouze asi jen ze 3%, při přepočtu na obyvatele dosahuje tento ukazatel kolem 

120%. V roce 1995 největší procento vykazoval region Pevninské Řecko, ale během let se 

propadl aţ na čtvrté místo. Nejméně hrubého domácího produktu na obyvatele je 

vyprodukováno v regionech Západní Řecko a Východní Makedonie a Thrákie. V roce 2008 

byla tato hodnota pouze 70,64%. 

Tab.4.2 Podíl HDP na obyvatele jednotlivých regionů  na celkovém HDP na obyvatele (Řecko =100) 

  1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Jižní Egeis 108,13 122,50 116,02 121,72 121,40 120,43 

Attika 108,13 113,75 117,48 118,55 119,21 120,00 

Pevninské Řecko 149,59 120,00 109,22 103,62 106,11 106,81 

Kréta 98,37 99,38 99,51 100,00 100,00 100,00 

Jónské ostrovy 84,55 96,88 99,03 97,29 96,94 95,74 

Peloponés 90,24 98,75 90,78 91,86 91,27 89,79 

Západní Makedonie 100,81 90,63 93,69 94,57 94,76 89,79 

Střední Makedonie 97,56 92,50 89,81 88,69 88,21 86,38 

Severní Egeis 83,74 80,63 82,52 86,88 85,59 84,68 

Thessalie 88,62 85,00 85,44 83,71 82,97 82,98 

Épeiros 73,17 85,00 82,04 81,90 81,22 78,30 

Západní Řecko 82,93 78,13 77,18 77,38 78,17 77,45 
Východní Makedonie a 
Thrákie 81,30 75,00 73,79 69,68 71,62 70,64 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Následující graf 4.1 nabízí srovnání jednotlivých regionů Řecka s průměrem Evropské Unie 

pro rok 2008. Regiony Attika a Jiţní Egeis se umístily nad průměrem Evropské Unie o 13 

procent. Region Pevninské Řecko tohoto průměru přímo dosáhl. Kréta a Jónské ostrovy 

dosáhly 94 a 90% průměru. Další regiony Západní Makedonie, Peloponés, Střední Makedonie 

a Severní Egeis se pohybovaly v rozmezí 80-84%. Pod 80% průměru Evropské Unie dosáhly 

regiony Thessalie, Épeiros, Západní Řecko a Východní Makedonie a Thrákie. Region 

Východní Makedonie a Thrákie dosáhl pouze 66% .  
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Graf 4.1HDP na obyvatele (v PPS) v procentech podle EU průměru v roce 2008 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

4.3 Disponibilní důchod domácností regionů 

Region Attika a Jiţní Egeis podle tabulky 4.3 dosáhly v roce 2007 hodnot nad 100%. 
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Tab.4.3 Regionální struktura Disponibilního důchodu domácností na obyvatele v % (Řecko=100) 

  1995 2000 2005 2006 2007 

Attika 113,92 116,06 122,76 123,14 123,18 

Jižní Egeis 86,05 116,78 96,66 99,95 103,13 

Pevninské Řecko 99,54 111,16 98,03 98,24 99,12 

Severní Egeis 94,07 100,83 87,08 89,14 93,37 

Kréta 109,12 98,68 88,64 89,29 90,55 

Střední Makedonie 87,72 77,77 93,00 91,96 90,07 

Západní Makedonie 131,15 134,87 92,46 89,65 88,59 

Thessalie 96,38 88,31 85,56 85,37 85,49 

Épeiros 81,33 96,78 84,22 84,13 84,93 
Východní Makedonie a 
Thrákie 75,48 83,13 85,82 85,06 83,43 

Peloponés 83,09 76,97 77,98 78,58 79,19 

Západní Řecko 92,95 87,07 77,38 77,28 77,36 

Jónské ostrovy 97,35 106,59 58,71 55,62 57,73 
zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

V Grafu 4.2 nalezneme rozdíl mezi disponibilním důchodem domácností v roce 1995 a 2007. 

U regionů Jiţní Egeis, Attika, Východní Makedonie a Thrákie, Épeiros a Střední Makedonie 

byl rozdíl kladný. V regionu Jónské ostrovy došlo ke sníţení hodnoty disponibilního důchodu 

domácností od roku 1995 do roku 2007 o 39,6%. U regionu Západní Makedonie dokonce o 

42,6 procentních bodů. Poměrně velký propad nastal také u regionů Kréta, Západní Řecko a 

Thessalie.  

Graf 4.2 Změna Disponibilního důchodu domácností mezi lety 1995-2007(v %) 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

17,1
9,3 8,0

3,6 2,4

-0,4 -0,7 -3,9
-10,9

-15,6 -18,6

-39,6 -42,6-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

%



35 

 

 

4.4 Nezaměstnanost 

Průměrná míra nezaměstnanosti v Řecku, byla v roce 2009 9,8%. Průměr Evropské Unie jak 

lze vidět v grafu 4.2 byl 8,9%. Většina řeckých regionů vykazovala míru nezaměstnanosti 

vyšší neţ je průměr EU. Niţší nezaměstnanost byla pouze v regionech Kréta (8,8%), 

Peloponés (8,0%) a Severní Egeis s hodnotou 6,0%. Na grafu 3-1, 3-2 a 3-3 v příloze 3 je 

zachycen trend vývoje míry nezaměstnanosti v letech 1999 aţ 2009. V roce 1999 byla míra 

nezaměstnanosti v řeckých regionech vyšší. Průměrná celková nezaměstnanost v celém Řecku 

byla 11,9%. V rámci Evropské Unie byla tato hodnota 9,6%. Aţ do roku 2008 docházelo ve 

většině regionů k jejímu sniţování. 

Dlouhodobě největší problémy s nezaměstnanosti má Západní Makedonie. V roce 2005 míra 

nezaměstnanosti v tomto regionu dosáhla aţ 18%. Nejmenší problémy se vyskytují v regionu 

Kréta.      

Graf 4.2 Míra nezaměstnanosti v roce 2009 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 
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všechny regiony kromě Západní Makedonie vykázaly hodnoty niţší neţ je průměr Evropské 

unie.  

Graf 4.3 Míra nezaměstnanosti mužů v roce 2009   

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 
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Graf 4.4 Míra nezaměstnanosti žen v roce 2009 

 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 
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5 Závěr  

 

Na území Řecka o rozloze 131 957 km
2 

ţije v jednotlivých regionech dohromady 11 260 402 

obyvatel (2010).  Podle mnoţství obyvatel jsem regiony rozdělila do tří skupin. První skupina 

zahrnuje regiony mající 700 000 a více obyvatel, druhá 500 000-700 000 obyvatel a třetí 

200 000 aţ 500 000: 

- První skupina zahrnuje regiony: Attika, Střední Makedonie, Thessálie a Západní 

Řecko 

- Druhá skupina zahrnuje regiony: Východní Makedonie a Thrákie, Peloponés, Kréta 

a Pevninské Řecko 

- Třetí skupina zahrnuje regiony: Épeiros, Západní Makedonie, Jiţní Egeis, Jónské 

ostrovy, Severní Egeis 

Pokud budeme regiony hodnotit z hlediska hustoty osídlení. K hustě zalidněným regionům 

patří Attika (tento region vykázal výrazně největší hustotu ze všech regionů a to 1 008, 8 

obyvatel na km
2
), Střední Makedonie a Jónské ostrovy. Mezi středně hustě zalidněné regiony 

patří Kréta, Západní Řecko, Jiţní Egeis, Severní Egeis a Thessálie. Regiony s nízkou hustotou 

osídlení jsou: Východní Makedonie a Thrákie, Peloponés, Épeiros, Pevninské Řecko a 

Západní Makedonie.   

Z hlediska přirozeného přírůstku obyvatelstva jsem regiony podle průměru let 2007 a 2008  

rozdělila na: 

- Regiony s kladnou hrubou mírou přirozeného přírůstku: Jiţní Egeis, Kréta, Attika 

a Střední Makedonie 

- Regiony s mírně zápornou hrubou mírou přirozeného přírůstku (0 až mínus 1,5): 

Západní Řecko, Východní Makedonie a Thrákie, Thessálie, Západní Makedonie a 

Jónské ostrovy 

- Regiony se zápornou hrubou mírou přirozeného přírůstku (-1,5 a více): 

Pevninské Řecko, Épeiros, Severní Egeis a Peloponés 
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 Údaje týkající se migrace byly k dispozici jen pro dva roky a to rok 2007 a 2008. Všechny 

regiony vykázaly kladné migrační saldo. Velmi významnou průměrnou míru migračního salda 

zaznamenaly regiony Jónské ostrovy a Épeiros. Významnou míru migračního salda měly 

regiony Attika, Západní Řecko a Střední Makedonie. Nijak významnou migraci zaznamenaly 

regiony Severní Egeis, Jiţní Egeis, Pevninské Řecko, Východní Makedonie a Thrákie, 

Západní Makedonie, Kréta, Thessalie a Peloponés. 

Z hlediska hrubé míry celkového přírůstku jsem regiony rozdělila do dvou základních skupin, 

a dvou podskupin: 

- Regiony s kladnou hodnotou průměrné hrubé míry celkového přírůstku: 

1. S kladnou hodnotou migračního salda, přirozený přírůstek byl záporný: Jónské 

ostrovy, Épeiros, Západní Řecko 

2. S kladným přirozeným přírůstkem i migrací: Attika, Střední Makedonie, Jiţní 

Egeis a Kréta 

- Regiony se zápornou hodnotou průměrné hrubé míry celkového přírůstku: 

1. S kladnou hodnotou migračního salda, přirozený přírůstek byl záporný: 

Peloponés, Severní Egeis, Pevninské Řecko, Západní Makedonie, Thessálie, 

Východní Makedonie a Thrákie 

V řecké populaci podle průměru let 1999 aţ 2009 mírně převaţuje muţská populace. Převaha 

ţen se projevila v regionech Attika, Střední Makedonie, Épeiros, Jónské Ostrovy a Thessálie. 

Muţi převaţovali v regionech Jiţní Egeis, Severní Egeis, Pevninské Řecko, Peloponés, 

Západní Řecko, Kréta, Západní Makedonie, Východní Makedonie a Thrákie. Podle velikosti 

procentního rozdílu mezi pohlavími jsem regiony rozdělila takto: 

- Rozdíl do 1%: 

1. Muţi: Západní Řecko, Kréta, Západní Makedonie, Východní Makedonie a 

Thrákie 

2. Ţeny: Jónské ostrovy, a Thessálie 

- Rozdíl 1-3%: 

1. Muţi: Pevninské Řecko a Peloponés 

2. Ţeny: Střední Makedonie a Épeiros 

- Rozdíl 3-4%: 

1. Muţi: Jiţní Egeis a Severní Egeis 
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2. Ţeny: Attika 

V Řecku dochází k postupnému stárnutí populace. Podíl dětské sloţky na populaci je výrazně 

menší neţ podíl postreprodukční kategorie. Rozdělila jsem regiony podle procentuálního 

rozdílu (průměr let 1999 aţ 2009) mezi dětskou a postreprodukční sloţkou do tři kategorií: 

- Rozdíl do 20%: Jiţní Egeis, Kréta, Západní Řecko, Peloponés a Střední Makedonie 

- Rozdíl od 20-24%: Pevninské Řecko, Épeiros, Severní Egeis, Attika a Západní 

Makedonie 

- Rozdíl 24-28%: Východní Makedonie a Thrákie, Thessálie, Jónské ostrovy 

 Podle počtu studentů v roce 2008 lze regiony rozdělit podle tabulky 5.1.:   

Tab.5.1 Podíl studentů na celkovém počtu studentů Řecka v roce 2008  

interval regiony 

40 až 9,9% Attika, Střední Makedonie 

10 až 3% 
Západní Řecko, Kréta, Východní Makedonie a Thrákie, Thesálie, 
Épeiros, Západní Makedonie, Pevninské Řecko 

2,9 až 0% Peloponés, Severní Egeis, Jónské ostrovy, Jižní Egeis 
zdroj dat: vlastní zpracování 

 

Podle vyprodukovaného HDP v roce 2008 lze rozdělit regiony podle tabulky 5.1. Největší 

podíl na celkovém HDP Řecka má region Attika a to okolo 40%.  

Tab.5.2 Rozdělení regionů podle HDP (v procentech) 

interval regiony 

0 až 5% 
Peloponnés, Východní Makedonie a Thrákie, Jižní Egeis, Épeiros, Západní Makedonie, 
Jónské ostrovy, Severní Egeis 

5 až 10% Thessalie, Kréta, Pevninské Řecko, Západní Řecko 
více než 
10% Attika, Střední Makedonie 

zdroj dat: vlastní zpracování 

  

Při přepočtu hrubého domácího produktu na obyvatele (2008) se pořadí regionů měni: 
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Tab.5.3 Pořadí regionů podle HDP/obyv. v roce 2008 (Řecko = 100)v % 

  region 2008 

1. Jižní Egeis 120,43 

2. Attika 120,00 

3. Pevninské Řecko 106,81 

4. Kréta 100,00 

5. Jónské ostrovy 95,74 

6. Peloponés 89,79 

7. Západní Makedonie 89,79 

8. Střední Makedonie 86,38 

9. Severní Egeis 84,68 

10. Thessalie 82,98 

11. Épeiros 78,30 

12. Západní Řecko 77,45 

13. 
Východní Makedonie a 
Thrákie 70,64 

zdroj dat: Eurostat, vlastní zpracování 

Ve srovnání s Evropskou unií, regiony Attika a Jiţní Egeis dosahovaly v roce 2008 hodnot 

nad 100 % a Pevninské Řecko přesně 100%. Nejméně vyprodukovaného hrubého domácího 

produktu na obyvatele měl region Východní Makedonie a Thrákie (66%). 

 Podle výše podílu disponibilního důchodu domácností na obyvatele na disponibilním 

důchodu na obyvatele celého Řecka jsem regiony rozdělila do tří kategorií (podle dat z roku 

2007): 

- 50 až 85%- Épeiros, Východní Makedonie a Thrákie, Peloponés, Západní Řecko, 

Jónské ostrovy 

- 85 až 100%- Pevninské Řecko, Severní Egeis, Kréta, Střední Makedonie, Západní 

Makedonie, Thessálie 

- 100 až 130%- Attika, Jiţní Egeis 

Při sledování změny výše disponibilního důchodu domácností mezi lety 1995 a 2007, regiony 

Jiţní Egeis, Attika, Východní Makedonie a Thrákie, Épeiros, Střední Makedonie vykázaly 

kladný přírůstek. U regionů Pevninské Řecko, Severní Egeis, Pelloponés, Thessálie, Západní 

Řecko, Kréta, Jónské ostrovy a Západní Makedonie byly hodnoty záporné.  

Průměrná míra nezaměstnanosti se od roku 1999 do roku 2008 takřka u všech regionů 

sniţovala. V roce 2009 došlo opět k jejímu nárůstu. Dlouhodobě největší problém 
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s nezaměstnaností má region Západní Makedonie. Průměrná míra nezaměstnanosti 

v Evropské unii roku 2009 dosáhla hodnoty 8,9%. Regiony jsem rozdělila do tří kategorií: 

- Regiony s vysokou nezaměstnaností (12,9 až 10,9%)- Západní Makedonie, Jiţní 

Egeis, Épeiros, Východní Makedonie a Thrákie 

- Regiony se středně vyšší nezaměstnaností (10,89 až 8,9%)- Pevninské Řecko, 

Středí Makedonie, Jónské ostrovy, Západní Řecko, Thessálie 

-  Regiony v mírou nezaměstnanosti pod průměrem EU (8,89 až 6%)- Attika, Kréta, 

Peloponés, Severní Egeis 

Průměrná míra nezaměstnanosti muţů v Evropské unii v roce 2009 byla 9%. Jediný region 

Západní Makedonie přesáhla úroveň devíti procent. Hodnoty ostatních regionů byly pod 

průměrem EU. Rozdělila jsem je na tři skupiny: 

- 9,5 až 7,1%- Západní Makedonie, Jiţní Egeis, Épeiros, Vychodní Makedonie a 

Thrákie, Attika 

- 7 až 6,1%- Střední Makedonie, Pevninské řecko, Jónské ostrovy, Thrákie, Kréta, 

Západní Řecko 

- 6 až 2%- Západní Řecko, Peloponés, Severní Egeis 

Průměrná míra nezaměstnanosti ţen v Evropské unii roku 2009 byla 8,9%. Všechny řecké 

regiony v tomto roce vykázaly vyšší hodnoty míry nezaměstnanosti. Regiony jsem opět 

rozdělila do tří skupin: 

- 18 až 15,1%- Jiţní Egeis, Západní Makedonie, Pevninské Řecko, Épeiros, Východní 

Makedonie a Thrákie, Západní Řecko 

- 15 až 13,1%- Střední Makedonie, Jónské ostrovy, Peloponés, Thrákie 

- 13 až 11,1%- Kréta, Severní Egeis, Attika 

Na základě zjištěných skutečností jsem se snaţila jednotlivé regiony rozdělit do tří skupin. Do 

první skupiny jsem zařadila regiony Attika, Jiţní Egeis, Pevninské Řecko a Kréta. Jsou to 

oblasti, které vykazují vysokou ekonomickou aktivitu, které se rozvíjejí. Region Jiţní Egeis se 

ale potýká s vysokou nezaměstnaností. Všechny regiony s výjimkou Pevninského Řecka, 

které ovlivnila záporná hodnota přirozeného přírůstku, vykázaly kladnou hodnotu celkového 

přírůstku.  
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Do druhé skupiny jsem přiřadila regiony Jónské ostrovy, Peloponés, Západní Makedonie, 

Střední Makedonie, Severní Egeis a Thessálie. 

Do třetí skupiny nejméně ekonomicky výkonných jsem zařadila regiony Épiros, Západní 

Řecko a Východní Makedonie a Thrákie. Tyto regiony se potýkají také s vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Celkový přírůstek regionů Épeiros a Západní Řecko byl v průměru let 2007 

a 2008 kladný, u regionu Východní Makedonie a Thrákie záporný.  

Na závěr své práce bych ráda poděkovala svému vedoucímu panu RNDr. Ivan Šotkovskému,  

Ph.D. za pomoc a uţitečné rady.   
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Příloha 1 Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2030 

      2010 2015 2020 2025 2030 

Východní Makedonie a Thrákie 604,2 590,6 574,2 560,0 550,1 

Střední Makedonie 1 962,2 2 015,2 2 045,1 2 060,4 2 071,3 

Západní Makedonie 292,8 290,1 286,5 283,2 280,9 

Thessalie 737,0 739,8 739,8 735,5 728,5 

Épeiros 352,3 352,8 352,5 351,8 351,1 

Jónské ostrovy 232,0 240,4 247,9 253,8 258,5 

Západní Řecko 742,5 750,9 756,7 759,7 760,3 

Pevninské Řecko 554,9 556,2 558,7 561,1 562,6 

Peloponés 596,7 606,6 617,9 629,1 639,0 

Attika 4 110,7 4 200,4 4 237,5 4 234,9 4 216,8 

Severní Egeis 196,0 182,1 170,8 164,2 160,9 

Jižní Egeis 308,8 312,1 312,9 312,9 312,8 

Kréta 616,5 638,4 655,3 668,6 680,1 

 

  

Příloha 2 Průměrný počet obyvatel v jednotlivých regionech( v tis. obyvatel) 
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Příloha 3 Hrubá míra přirozeného přírůstku v roce 2008 

 

 

 

Příloha 4 Přirozený přírůstek 

            2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Východní Makedonie a Thrákie -300 -500 -400 -570 -475 -390 -240 -543 -176 

Střední Makedonie 2100 2300 2400 1500 1749 1940 2480 1807 2972 

Západní Makedonie 100 -200 -200 -294 -377 -350 -280 -360 -381 

Thessalie -1000 -1300 -1200 -886 -1231 -440 -120 -955 -239 

Épeiros -1000 -1000 -1000 -1098 -822 -760 -600 -759 -639 

Jónské ostrovy -600 -400 -700 -574 -401 -270 -330 -338 -165 

Západní Řecko -700 -900 -300 -817 -727 -760 -680 -977 -123 

Pevninské Řecko -1600 -1400 -1500 -1361 -1336 -1170 -960 -1396 -774 

Peloponés -2300 -2100 -2200 -2061 -1841 -1610 -1620 -1796 -1382 

Attika 2800 3700 3800 3998 4427 4740 6870 5205 8041 

Severní Egeis -800 -800 -800 -872 -771 -690 -690 -584 -352 

Jižní Egeis 700 1000 700 850 964 850 980 973 1214 

Kréta 800 1300 1000 1076 1554 1370 1770 1754 2449 
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Příloha 5 Hrubá míra přirozeného přírůstku 

           2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Jižní Egeis 2,4 3,4 2,3 2,8 3,2 2,8 3,2 3,2 4,0 

Kréta 1,4 2,2 1,7 1,8 2,6 2,3 2,9 2,9 4,0 

Attika 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,7 1,3 2,0 

Střední Makedonie 1,1 1,2 1,3 0,8 0,9 1,0 1,3 0,9 1,5 

Západní Řecko -1,0 -1,2 -0,4 -1,1 -1,0 -1,0 -0,9 -1,3 -0,2 

Východní Makedonie a Thrákie -0,5 -0,8 -0,7 -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,9 -0,3 

Thessalie -1,3 -1,8 -1,6 -1,2 -1,7 -0,6 -0,2 -1,3 -0,3 

Jónské ostrovy -2,9 -1,9 -3,3 -2,7 -1,8 -1,2 -1,5 -1,5 -0,7 

Západní Makedonie 0,3 -0,7 -0,7 -1,0 -1,3 -1,2 -1,0 -1,2 -1,3 

Pevninské Řecko -2,9 -2,5 -2,7 -2,4 -2,4 -2,1 -1,7 -2,5 -1,4 

Épeiros -3,0 -3,0 -3,0 -3,2 -2,4 -2,2 -1,7 -2,2 -1,8 

Severní Egeis -3,9 -3,9 -3,9 -4,3 -3,8 -3,4 -3,4 -2,9 -1,8 

Peloponés -3,8 -3,5 -3,7 -3,4 -3,1 -2,7 -2,7 -3,0 -2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 6 Struktura obyvatelstva podle pohlaví v roce 2009 (v tis. obyvatel) 

  muži ženy 

Attika 1 703,89 1 829,14 

Střední Makedonie 824,90 859,15 

Západní Řecko 349,32 348,36 

Thessalie 362,04 366,65 

Kréta 267,29 265,59 
Východní Makedonie a 
Thrákie 274,64 282,13 

Peloponés 297,29 288,90 

Pevninské Řecko 279,53 276,87 

Épeiros 162,90 165,90 

Jižní Egeis 127,90 121,26 

Západní Makedonie 144,52 143,79 

Jónské ostrovy 92,28 94,74 

Severní Egeis 95,49 96,44 

 

Příloha 7 Vývoj počtu mužů v jednotlivých regionech ( v tis. obyvatel) 

  1990 1995 2000 2005 2009 

Attika 1 703,89 1 809,44 1 878,49 1 929,54 1 995,29 

Střední Makedonie 824,90 885,06 918,33 939,01 953,98 

Západní Řecko 349,32 359,59 365,18 370,55 374,58 

Thessalie 362,04 368,24 368,00 364,90 363,53 

Kréta 267,29 284,22 298,22 303,67 307,12 
Východní Makedonie a 
Thrákie 274,64 295,53 303,01 303,98 303,01 

Peloponés 297,29 298,70 304,43 303,03 298,93 

Pevninské Řecko 279,53 282,25 286,08 284,22 281,62 

Épeiros 162,90 164,78 166,98 169,03 175,10 

Jižní Egeis 127,90 143,99 153,28 156,76 158,53 

Západní Makedonie 144,52 146,79 148,31 148,35 147,51 

Jónské ostrovy 92,28 100,04 103,78 109,02 114,18 

Severní Egeis 95,49 104,57 105,84 104,57 103,38 

 

 

 



 

Příloha 8 Vývoj počtu žen v jednotlivých regionech ( v tis. obyvatel) 

  1990 1995 2000 2005 2009 

Attika 1 829,14 1 925,99 1 999,71 2 043,79 2 093,16 

Střední Makedonie 859,15 914,32 947,96 972,50 990,82 

Thessalie 366,65 371,92 373,78 372,68 372,35 

Západní Řecko 348,36 354,23 356,82 361,74 367,46 
Východní Makedonie a 
Thrákie 282,13 294,53 302,07 303,87 303,62 

Kréta 265,59 280,36 292,60 297,59 301,69 

Peloponés 288,90 289,03 294,05 295,13 293,09 

Pevninské Řecko 276,87 274,63 274,68 274,29 272,81 

Épeiros 165,90 167,90 169,53 172,82 180,08 

Jižní Egeis 121,26 134,04 142,58 146,35 148,70 

Západní Makedonie 143,79 145,24 145,97 146,16 145,67 

Jónské ostrovy 94,74 101,49 104,91 111,38 117,33 

Severní Egeis 96,44 98,21 99,19 97,83 96,90 

 

Příloha 9 Průměrná věková struktura obyvatelstva- dětská složka(0-14let) v % 
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Příloha 10 Průměrná věková struktura obyvatelstva- reprodukční kategorie (15-49let) v % 

 

 

Příloha 11 Průměrná věková struktura obyvatelstva- postreprodukční kategorie (50 a více) v % 
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Příloha 12 Míra nezaměstnanosti v letech 1999 až 2009 
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Příloha 13 Míra nezaměstnanosti v letech 1999 až 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Střední Makedonie 11,9 11,1 11,0 11,5 10,3 12,2 11,1 9,3 8,9 8,3 9,9

Jónské ostrovy 9,0 9,8 11,0 10,1 11,9 11,4 8,5 11,2 9,0 8,5 9,7

Západní Řecko 11,7 10,7 10,7 10,7 9,4 12,5 10,6 9,5 9,6 9,6 9,5

Thessalie 13,4 12,9 12,9 11,4 10,7 9,8 9,5 8,2 7,8 8,4 9,2

EU 27 9,6 9,0 8,4 9,0 9,1 9,2 8,9 8,4 7,2 7,0 8,9
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Příloha 14Míra nezaměstnanosti v letech 1999 až 2009 

 

Příloha 15 Míra nezaměstnanosti mužů 

              1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Západní Makedonie 9,9 10,5 11,8 9,1 10,0 10,4 11,5 10,2 8,0 8,0 9,5 

Jižní Egeis 8,3 8,2 8,4 10,6 7,6 6,3 5,3 5,4 4,5 5,5 8,7 

Épeiros 9,0 7,0 7,4 7,0 6,8 7,4 6,8 5,7 5,9 5,4 7,7 

Východní Makedonie a Thrákie 8,4 6,5 6,2 6,6 6,5 7,5 7,7 7,3 6,1 4,7 7,6 

Attika 9,0 8,4 7,3 6,3 5,9 6,2 6,2 5,8 5,1 4,8 7,1 

Střední Makedonie 7,9 7,1 7,2 7,6 6,3 7,3 6,6 5,6 5,4 5,2 7,0 

Pevninské Řecko 8,0 9,0 8,7 5,8 6,7 8,5 6,3 4,6 5,0 5,2 6,7 

Jónské ostrovy 6,8 8,9 10,2 8,5 9,0 8,3 5,8 6,8 5,3 5,9 6,6 

Thessalie 7,5 6,4 7,7 7,0 6,3 5,3 4,6 4,4 5,3 5,8 6,6 

Kréta 5,0 4,5 4,2 5,5 3,9 5,1 4,1 4,1 3,0 3,8 6,5 

Západní Řecko 7,8 7,7 7,4 6,8 5,9 7,2 5,8 5,5 5,8 6,0 6,0 

Peloponés 4,9 5,4 5,9 5,8 6,3 5,2 5,1 4,6 4,6 4,3 4,5 

Severní Egeis 9,0 4,5 4,1 7,1 4,6 3,5 4,7 5,4 4,8 2,1 2,9 

EU 27 8,6 7,9 7,6 8,3 8,5 8,6 8,3 7,7 6,6 6,6 9,0 
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Příloha 16 Míra nezaměstnanosti žen 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jižní Egeis 17,6 17,6 18,2 22,0 18,9 13,1 16,6 15,3 17,6 12,7 17,5 

Západní Makedonie 22,6 22,5 23,8 24,3 27,2 26,0 28,0 20,3 18,4 19,3 17,0 

Pevninské Řecko 24,8 24,7 24,0 19,7 15,1 20,2 18,6 16,8 16,7 14,3 16,9 

Épeiros 22,0 18,9 21,6 18,3 19,4 17,1 19,0 15,8 15,7 16,3 16,2 
Východní Makedonie a 
Thrákie 18,4 12,7 14,5 15,7 16,0 20,9 17,8 16,2 14,9 14,4 15,7 

Západní Řecko 18,1 15,9 16,5 17,4 15,3 21,0 18,6 16,1 15,7 15,6 15,1 

Střední Makedonie 18,2 17,3 16,8 17,5 16,1 19,4 17,5 14,6 14,0 12,8 14,1 

Jónské ostrovy 12,3 11,2 12,1 12,6 16,2 16,0 12,4 17,9 14,6 12,1 14,0 

Peloponés 13,3 15,9 14,7 11,9 12,7 15,3 14,1 12,3 11,9 11,3 13,2 

Thessalie 22,9 23,3 20,9 18,6 17,6 16,5 16,7 14,0 11,6 12,1 13,1 

Kréta 13,3 11,5 11,5 13,3 12,5 11,3 11,2 11,2 8,5 10,1 12,2 

Severní Egeis 16,5 13,1 12,2 15,2 14,7 19,4 19,6 16,2 13,6 9,4 12,1 

Attika 18,1 17,2 14,7 13,4 13,0 13,1 12,5 11,6 10,9 8,6 11,1 

EU 27 10,9 10,3 9,5 9,9 9,9 10,0 9,7 9,2 7,9 7,5 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




