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Δηζαγσγή 

Ζ άληζε δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο ζην ρψξν έρεη πξν πνιινχ απνηειέζεη 

πξφβιεκα πνπ ζπγθεληξψλεη, αθελφο, ηελ πξνζνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ζε 

επίπεδν ζεσξεηηθήο δηεξεχλεζεο θαη εμέηαζεο ησλ αηηηψλ πνπ ην πξνθαινχλ θαη 

αθεηέξνπ, ησλ πνιηηηθψλ, γηα ηελ θαηάζηξσζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ. Σν ελ ιφγσ πξφβιεκα απνθηά πεξαηηέξσ θαη επξσπατθή δηάζηαζε 

θαζψο ε πνξεία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη νη ζπλερείο δηεπξχλζεηο
1
 ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ην έρνπλ επαλαθέξεη σο επξσπατθφ πξφβιεκα πνπ 

αλαγλσξίδεηαη σο «ε θιεξνλνκηά ησλ επηκέξνπο θξαηψλ» θαη ζην νπνίν νθείιεη ε ΔΔ 

λα δψζεη απαληήζεηο (θηαδάο, 2009). ε ηη ζπλίζηαηαη φκσο ην επξσπατθφ 

πξφβιεκα; 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απέρεη πνιχ απφ ην λα απνηειεί έλα εληαίν ζχλνιν 

θαζψο νη πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο κέζα ζηα φξηά ηεο εκθαλίδνληαη κε πνιιέο κνξθέο 

φπσο, παξαδείγκαηνο ράξε, ζηα επίπεδα πιεζπζκηαθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

ζηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη ζην κεηαλαζηεπηηθφ ηζνδχγην. Οη δηαθνξέο 

εκθαλίδνληαη ηφζν ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο φζν θαη ζην επίπεδν ησλ θξαηψλ. 

Χζηφζν, νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο, έρνπλ κεγαιχηεξε έληαζε ζε θνηλνηηθφ παξά ζε εζληθφ επίπεδν (Γηψηε 

– Παπαδάθε, 2004, ζ.208). 

H κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ Δπξψπε 

απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνλ νπνίν επηδηψθεη λα επηηχρεη 

κέζσ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. Σν έξγν απηφ έρεη θαηαζηεί αθφκε πην ζεκαληηθφ, σο 

ζπλέπεηα ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ ην 2004 θαη ην 2007, ε νπνία πξφζζεζε πάξα πνιιά, 

θπξίσο θησρά, θξάηε κέιε θαη νδήγεζε ζηελ αχμεζε ζε κεγάιν βαζκφ ησλ 

αληζνηήησλ εληφο ηεο ΔΔ. Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία ηεο κείσζεο ησλ αληζνηήησλ 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθε σο απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔ λα 

ζπλδέζεη ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αηδέληαο ηεο Ληζαβφλαο. Σφζν ε δηεχξπλζε θαη ε δηαδηθαζία 

                                                 
1
 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειείηαη απφ 27 θξάηε κέιε πνπ ζπληζηνχλ κηα θνηλφηεηα θαη κηα 

εζσηεξηθή αγνξά 501 εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ απηψλ θαη ησλ 271 πεξηθεξεηψλ ηνπο.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/why/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20100727demographie_el.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/why/index_el.htm
http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20100727demographie_el.htm
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ηεο νινθιήξσζεο φζν θαη ε "Ληζαβνλνπνίεζε" (Lisbonization) ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο, σο εθ ηνχηνπ, εγείξνπλ ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο 

εθαξκφδεηαη ε πνιηηηθή ζπλνρήο ζε κηα επξχηεξε θαη πην πνηθηιφκνξθε ΔΔ (Baun 

θαη Marek, 2008, ζ.xii). 

Ο ζθνπφο, επνκέλσο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα αζρνιεζεί κε έλα 

ζέκα, ην νπνίν πνιχ ζχληνκα εμειίρζεθε ζε έλα βαζηθφ θαη θπξίαξρεο ζεκαζίαο 

δήηεκα ηεο επξσπατθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο (agenda), απηφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο ή 

Γηαξζξσηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ή θαιχηεξα ηεο πνιηηηθήο πνπ ππεξεηεί ην ζηφρν ηεο 

«ζπλνρήο» ηεο ΔΔ. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή, ε νπνία κεηαβάιιεηαη ζπλερψο απφ 

ηε γέλλεζή ηεο κέρξη ζήκεξα, ραξαθηεξηζηηθφ κηαο πγηνχο πνιηηηθήο, πνπ πξνζπαζεί 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε επνρήο, έηζη ψζηε λα 

βειηησζεί ζε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γεληθή επηδίσμε ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

ινηπφλ, απνηειεί ε ηζηνξηθή – ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο 

ηεο ΔΔ θαη ε θξηηηθή απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. πλνπηηθά, ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα δηελεξγεζεί, αξρηθά, κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο 

ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάιεςε πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ζπλνρήο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θξαηψλ θαη ηεο ΔΔ θαζψο θαη ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο ελ ιφγσ 

πνιηηηθήο. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη, ελδεηθηηθά, νξηζκέλα απνηειέζκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα επίζεκα θείκελα ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 

γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα σο ρψξα-κέινο ηεο ΔΔ 

πνπ βαζίδεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλάπηπμήο ηεο ζηνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηελ 

θνηλφηεηα πφξνπο. Όζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ε εξγαζία 

βαζίδεηαη ηφζν ζε πξσηνγελή φζν θαη ζε δεπηεξνγελή έξεπλα, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζε ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, αξζξνγξαθία απφ 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, εζληθήο θπξίσο εκβέιεηαο, ελψ ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο αλάιπζεο ζηεξίρζεθε ζε πξσηνγελέο πιηθφ ηεο ΔΔ.  

Πην αλαιπηηθά, ε εξγαζία δνκείηαη ζε έμη ελφηεηεο. Ζ παξνχζα ελφηεηα είλαη 

εηζαγσγηθή θαη πεξηγξάθεη ην ζέκα, ην ζθνπφ, ηε κεζνδνινγία θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

δηάξζξσζεο ηεο εξγαζίαο. Πεξαηηέξσ, ην 1
ν
 θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ πξνζπάζεηα 

νξηζκνχ ηεο έλλνηαο «Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή» θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζπληεινχλ ζηελ 
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παξνπζίαζε πζηέξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηθεξεηψλ έλαληη άιισλ πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλσλ. Δπηπιένλ, ζα δηελεξγεζεί αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ επηβάιινπλ ηελ 

άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο αθελφο ζε επίπεδν θξαηψλ θαη αθεηέξνπ ζε επίπεδν 

ΔΔ. ην 2
ν
 θεθάιαην επηρεηξείηαη ηζηνξηθή αλαζθφπεζε γηα λα δηεξεπλεζεί ε πνξεία 

ηνπ ζηφρνπ ηεο ζπλνρήο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. 

Δηδηθφηεξα, δηελεξγείηαη παξνπζίαζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηηο νπνίεο έρεη ππνζηεί θαηά θαηξνχο ε 

ελ ιφγσ πνιηηηθή. Ζ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε θξίλεηαη ζθφπηκε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε ζεκεξηλή δηάξζξσζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδεη 

θαη ε ηέσο Δπίηξνπνο γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή Danuta Hübner «γηα λα 

θνηηάμνπκε ζην κέιινλ, πξέπεη πξψηα λα θαηαλνήζνπκε ην παξειζφλ». Δλ ζπλερεία, 

ζην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ζηνηρεία απφ ηηο Δθζέζεηο 

πλνρήο πνπ θαηαξηίδεη θάζε ηξία ρξφληα ε Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν 

έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ. ην παξφλ ζεκείν δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη ηα καθξννηθνλνκηθά θπξίσο ζηνηρεία (ΑΔΠ, θ.θ. 

εηζφδεκα, αλεξγία, αλάπηπμε, παξαγσγηθφηεηα θ.α.). Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη 

ελδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ζέκα πνπ απνηειεί 

θαη δήηεκα-θιεηδί γηα ηε ζπλέρεηα ηεο χπαξμήο ηεο. Σν 4
ν
 θεθάιαην αζρνιείηαη κε 

ηελ Διιάδα εηδσκέλε κέζα απφ ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Έπεηηα απφ κηα ζπλνπηηθή 

επηζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ πνπ δηέπνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο δξάζεηο, εμεηάδνληαη νη πφξνη 

πνπ δηαηέζεθαλ ζηε ρψξα καο κέζσ ησλ Μεζνγεηαθψλ Οινθιεξσκέλσλ 

Πξνγξακκάησλ (ΜΟΠ), ησλ ηξηψλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο (A‟, Β‟, Γ‟ ΚΠ) 

θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) ην νπνίν ελεξγνπνηήζεθε 

ην 2007 θαη βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε. ηα πιαίζηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο δφζεθε πξνηεξαηφηεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε θαζψο θαη 

ζηελ απνξξνθεηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ επεηεχρζε ζε θάζε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

ηνλ επίινγν παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλνςηζηνχλ ηα φζα κειεηήζεθαλ. Σα 

παξαξηήκαηα δε ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζηφρν έρνπλ λα παξέρνπλ ζπγθεληξσηηθά 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ, ελδερνκέλσο, ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. 
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Ζ επξσπατθή ελνπνίεζε νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ελφο κνξθψκαηνο 

πνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ επξσπατθή ήπεηξν, απνηειεί έλαλ πιεζπζκηαθά εληαίν 

ρψξν ζηνλ πιαλήηε θαη ην κεγαιχηεξν παγθφζκην εηαίξν ζηε ζθαίξα ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. ε αληίζεζε κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ε ΔΔ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα 

θηιφδνμν θαη ζχλζεην πνιηηηθφ ζρήκα πνπ ηείλεη λα δηακνξθψζεη έλα «νηνλεί 

θξάηνο» ζε ππεξεζληθφ επίπεδν, κε βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηελ επηηπρία ηνπ ηελ 

πεξηθεξεηαθή (θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη εδαθηθή) ζπλνρή. Οη έληνλεο πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο πνπ αλαπφθεπθηα πθίζηαληαη κέζα ζ‟ έλαλ ηφζν εθηεηακέλν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ρψξν, απφ λσξίο θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο 

αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο θαηά ηφπνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Έηζη, 

ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο θξαηηθέο πνιηηηθέο δηέξρνληαη θξίζε, αληίζεηα ε 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, εζληθή θαη επξσπατθή, θξίλεηαη αλαγθαία γηα ιφγνπο 

ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ΔΔ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηε κειέηε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί ηειηθά ην κέγεζνο ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ 

επίηεπμε ηεο επηδησθφκελεο ζχγθιηζεο. Σα επφκελα θεθάιαηα ζα αθηεξσζνχλ ζηελ 

πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ, ησλ 

πξνζαξκνγψλ πνπ ππέζηε ζην ρξνληθφ νξίδνληα απφ ηελ αθεηεξία ηεο, ην 1975, έσο 

ζήκεξα θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ 

είλαη ηπραία ε πινχζηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ εκθαλίδεηαη, ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή. Δμάιινπ, ην εξψηεκα «Ση έρεη 

θάλεη ε Δπξψπε γηα καο;» απαζρνιεί θάζε επξσπαίν πνιίηε πνπ πξνζδνθά 

απνηειέζκαηα κε βάζε ηηο εμαγγειίεο ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ. 
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Κεθάιαην 1ν 

1. Η αλάγθε άζθεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο 

1.1 Οξηζκφο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ  

                  πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ  

“H πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή μεθηλά απφ ηελ χπαξμε «παξαπφλσλ» 

(grievances) πνπ ηαπηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα κηαο ρψξαο, 

θαζψο θαη απφ ηηο ζπγθξνχζεηο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

θπξίαξρσλ ηκεκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνηλνηήησλ
2
”. 

Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηνκείο ράξαμεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πνπ δχζθνια επηδέρεηαη ζαθή νξηζκφ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο θχζεο ηεο. Ο φξνο δχλαηαη λα ιάβεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ 

αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη δηαθνξεηηθνχο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Πξνζεγγίδεηαη δε απφ πνηθίιεο ηδενινγηθέο νπηηθέο γσλίεο 

(ειεχζεξε αγνξά, παξεκβαηηζκφο) θαη ηνπ πξνζδίδνληαη πνιιαπινί ζηφρνη 

(κεγηζηνπνίεζε ηεο εζληθήο αλάπηπμεο, πεξηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο) πνπ 

ελδέρεηαη λα είλαη αζαθείο, αληηθαηηθνί θαη λα ππφθεηληαη ζε αιιαγέο. Ζ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή κπνξεί λα εξκελεπζεί ή λα αζθεζεί κε ηε κνξθή 

κηθξννηθνλνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. επελδπηηθά θίλεηξα) ή καθξννηθνλνκηθψλ 

δξάζεσλ (π.ρ. ζηαζεξνπνηεηέο) ή πξνζεγγίζεσλ δηαθπβέξλεζεο (π.ρ. ζπληνληζκφο 

πνιηηηθψλ), θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θάζε κνξθή δηνίθεζεο – απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα κέρξη θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε – θαζψο επίζεο θαη θνξείο ηδησηηθψλ θαη 

εζεινληηθψλ θιάδσλ (Bachtler, 2001, ζ.3). 

Ζ άζθεζε πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο ζηαδηαθά γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ησλ ζχγρξνλσλ θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο 

θξαηηθέο πνιηηηθέο (θξάηνο πξφλνηαο, δεκφζηα εθπαίδεπζε θ.α.) δηέξρνληαη κηα 

παξαηεηακέλε θξίζε, φπσο ππνζηεξίδεη ν Κσζηφπνπινο (2000, ζ.127), ν νπνίνο 

                                                 
2
 Ρήζε ηνπ George Brown (Βξεηαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ), παξαηίζεηαη ζην Cameron G. C. 

(1974) “Regional Economic Policy in the United Kingdom”, ζην Sant M (Ed.) Regional Policy and 

Planning in Europe, Saxon House, Lexington Books. 
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θάλνληαο εθηελή αλαθνξά ζηηο απφςεηο θευλζηαλψλ θαη θηιειεχζεξσλ 

νηθνλνκνιφγσλ, φπσο εμειίρζεθαλ κέζα ζην ρξφλν, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

παγθνζκηνπνίεζε έθαλε ηηο δηαθνξέο ηνπο πνιχ δπζδηάθξηηεο. Χο απνηέιεζκα, είηε 

κε Keynes (θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο) είηε κε Friedman (ειεχζεξε αγνξά), ε ηδέα ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο παξακέλεη, φπσο ππνγξακκίδεη, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

δηαθξαηηθφ επίπεδν, κε έλαλ θαη κφλν ζηφρν: λα ηθαλνπνηείηαη ην αίηεκα ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα πςειά θέξδε. Παξφια απηά, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, 

ελ αληηζέζεη κε ηελ θξίζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππφινηπεο θξαηηθέο θαη επξσπατθέο 

πνιηηηθέο, αθνινπζεί ζπλερψο αλνδηθή πνξεία «θεξδίδνληαο πφληνπο» εηο βάξνο 

άιισλ πνιηηηθψλ. Ζ απνθέληξσζε
3
 ηνπ θξάηνπο βαίλεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζε «θευλζηαληζκφ» ηεο επνρήο καο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζχκθσλα κε ηνλ Folmer 

(1986, ζ.14) πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο θεληξηθήο, πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

κηαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηθεξεηψλ. Δπηπιένλ, σο πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ελλννχληαη 

φιεο νη πνιηηηθέο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ (regional disparities). ηελ νπζία ε πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή επηδηψθεη λα δηνξζψζεη νξηζκέλεο ρσξηθέο ζπλέπεηεο ηεο ειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ απνπζία ηεο ηέιεηαο αγνξάο. Καηά ζπλέπεηα, 

ν ζθνπφο άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο είλαη λα επηηχρεη ηε ζχγθιηζε 

(convergence) κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε άληζν ηξφπν θαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, κεηψλνληαο ηηο αληζφηεηεο, θαζψο, φπσο 

ηνλίδεη ν Perroux (1955, φπ. αλαθ. ε Νεγξεπφληε, 1986, ζ.101), «φζν ζεκαληηθφ θη αλ 

θαίλεηαη, ην γεγνλφο είλαη φηη ε πξφνδνο δελ εκθαλίδεηαη παληνχ θαη ηαπηφρξνλα, 

εκθαλίδεηαη ζε ζεκεία ή πφινπο αλάπηπμεο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ έληαζεο, δηαρέεηαη 

πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη κε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο». 

                                                 
3
 Υαξαθηεξηζηηθφ πξφζθαην παξάδεηγκα ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζηελ 

απνθέληξσζε απνηειεί γηα ηε ρψξα καο ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», ην νπνίν δηαδερφκελν ην 

πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο», άιιαμε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο κε ηελ απνθέληξσζε 

αξκνδηνηήησλ, πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ, επζχλεο θαη ινγνδνζίαο πνπ επηρεηξείηαη κέζσ απηνχ. 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

http://www.opengov.gr/ypes/?p=440  

http://www.opengov.gr/ypes/?p=440
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Πνιχ πξηλ ηδξπζεί, ινηπφλ, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είρε αλαγλσξηζζεί φηη νη 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο δηεπξχλνπλ κάιινλ παξά ζπζηέιινπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ απνθαινχκελνπ 

«πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο
4
», γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ είρε δηακνξθσζεί, 

ζε επίπεδν εζληθψλ θξαηψλ, κηα πνιηηηθή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (Καδάθνο, 1984, 

ζ.95).  

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε αλσηέξσ 

πνιηηηθή είλαη ε άληζε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ, ε έιιεηςε επαξθψλ 

θεθαιαίσλ, ην ππναπαζρνινχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε έιιεηςε επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαζψο θαη ε απνδπλάκσζε ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο, κε ηε 

ζπγθέληξσζή ηνπ ζε νξηζκέλα θέληξα πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. (Μεηνχια, 2006, ζ.159). Δμάιινπ, νη κεηαθηλήζεηο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θεθαιαίνπ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δελ είλαη ζε ζέζε, απφ 

κφλεο ηνπο, λα εμνπδεηεξψζνπλ ηε θπζηθή ηάζε πξνο πεξηθεξεηαθή αληζφηεηα αιιά 

απνηεινχλ κάιινλ, φπσο ηνλίδεη ε Νεγξεπφληε (1986, ζ.102) ηα κέζα ράξε ζηα νπνία 

ηα ζπζζσξεπηηθά απνηειέζκαηα εμειίζζνληαη πξνο ηα επάλσ γηα ηηο «ηπρεξέο» 

πεξηνρέο θαη πξνο ηα θάησ γηα ηηο «άηπρεο».  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Begg (2003, ζζ.163-164) πξνζδηνξίδεη ηέζζεξηο 

θχξηνπο ηχπνπο πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχλ πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο θαη ηνπο απαξηζκεί σο εμήο: 

1) Έιιεηςε αλάπηπμεο 

 

2) Έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο θαη δεκηνπξγία απνκαθξπζκέλσλ πεξηθεξεηψλ 

 

3) Απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

4) Οηθνλνκηθή νινθιήξσζε 

                                                 
4
 Σα αίηηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο αλαθέξνληαη ζε πνιινχο αιιειεμαξηψκελνπο 

παξάγνληεο (πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θ.α.), ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη 

πνιιέο δπζθνιίεο, φπσο αλαθέξεη ν Κφλζνιαο (1997, ζ. 53). Χζηφζν νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αηέιεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο, ηελ άληζε θαηαλνκή ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο, ηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ηελ θιαδηθή ηεο δηάξζξσζε θ.α. Γηα πην αλαιπηηθή αλαθνξά βι. Κφλζνιαο, Ν. 

(1997), Σχγρξνλε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, ζζ.54–60. 
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Ο πξψηνο ιφγνο πίζσ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο είλαη ε έιιεηςε 

αλάπηπμεο. Ζ δπζθνιία εθνδηαζκνχ φισλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε ηα ηειεπηαία 

ηερλνινγηθά δεδνκέλα έρεη σο απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο θαη λα κελ εθαξκφδνληαη θαηλνηνκηθέο θαη πξσηνπνξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηθέξεηαο. Σν γεγνλφο 

απηφ εληείλεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη ηνπ απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ιφγσ ηεο έιιεηςεο αλάπηπμεο πνιιέο πεξηνρέο 

θαηέζηεζαλ αλεπαξθείο ζηνπο δπλακηθνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ 

ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε νξηζκέλα κέξε ηεο Δπξψπεο 

κέρξη πξφζθαηα, ε γεσξγία εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί θπξίαξρε βηνκεραλία θαη 

ππήξμε ζρεηηθά κηθξή βηνκεραλνπνίεζε.  

Γεχηεξνλ, γεσγξαθηθά κεηνλεθηήκαηα νξηζκέλσλ ρσξψλ, φπσο ε κε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, 

είλαη ζεκαληηθά, επεηδή ηα ελ ιφγσ κεηνλεθηήκαηα είλαη κφληκα θαη δε κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ εχθνια. Ζ χπαξμε πιείζησλ πεξηθεξεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

«κεηνλεθηηθέο» ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ΔΔ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ιφγν ζηήξημεο, 

θαζψο είλαη δχζθνιν λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ζπλαγσληζηνχλ κε ηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα. 

 Σξίηνλ, ελδέρεηαη λα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ απψιεηα 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα αληηζηξαθνχλ νη ζσξεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εληζρχνπλ ηελ αξρηθή απψιεηα. Δλψ ηα πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ παιαηψλ βηνκεραληψλ φπσο 

αλζξαθσξπρεία, ραιπβνπξγία, θισζηνυθαληνπξγία θαη λαππεγεία ζηε Βφξεηα 

Δπξψπε, νξηζκέλεο πεξηνρέο έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηε ζρεηηθή παξαθκή 

ησλ λεφηεξσλ κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ, φπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία.  

Σέινο, νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κπνξεί, επίζεο, λα είλαη 

έλαο ιφγνο δεκηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Μεξηθέο θνξέο ε αιιαγή 

ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πνιηηηθήο ή ησλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα, θαζψο ε θνηλσλία νξίδεη ηνπο λφκνπο βάζεη ησλ νπνίσλ 

ελεξγνχλ νη πνιίηεο. 



 11 

Όινη νη αλσηέξσ παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε βησζηκφηεηα κηαο πεξηθέξεηαο. Δίλαη πξνθαλέο 

πσο φζν πεξηζζφηεξνπο πφξνπο δηαζέηεη κηα πεξηθέξεηα, ηφζν πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο έρεη. Καηά ζπλέπεηα, θάζε πεξηθέξεηα επηβάιιεηαη λα είλαη 

απηάξθεο, αλεμάξηεηε απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ψζηε λα ζεσξείηαη βηψζηκε θαη 

λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επφκελεο γεληέο. 

1.2 Λφγνη θαζηέξσζεο ησλ Δζληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αλαπηπμηαθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ελφο ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. ηηο πεξηθέξεηεο, ινηπφλ, αλάινγα κε ην βαζκφ αλάπηπμήο 

ηνπο ή ην βαζκφ πξνβιεκαηηθφηεηάο ηνπο
5
 εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε ζπγθεθξηκέλνπο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο ζηφρνπο. 

Απφ ηελ εζληθή ζθνπηά, φκσο, πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άζθεζε 

ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο;  

Ζ απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ είλαη εχθνιε, φπσο ππνζηεξίδεη 

ν Κφλζνιαο, γηαηί νη ιφγνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη απφ ρψξα 

ζε ρψξα, ελψ επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Χζηφζν, κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο (Κφλζνιαο, 1997, ζζ.85-96, Armstrong, 2001, ζ.389, Bachtler, 2001, 

ζζ.4-5), νη πην ζεκαληηθνί ιφγνη, πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο απφ ηελ θπβέξλεζε θάζε ρψξαο, κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ, ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

Α) Οηθνλνκηθνί, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη  

 ζηε δηφξζσζε ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο,  

 ηελ πιήξε απαζρφιεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο,  

                                                 
5
 Ο βαζκφο αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ πξνβιεκαηηθφηεηαο, ην ζπγθξηηηθφ παξαγσγηθφ 

πιενλέθηεκα, ηελ θιαδηθή εμεηδίθεπζε θαη ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ζπληζηνχλ θξηηήξηα πνπ επηηξέπνπλ 

ηε δηακέξηζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ ζε πεξηθέξεηεο θαη εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ εθαξκνγή ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, φπ. αλαθ. ζην Κφλζνιαο, Ν., (1997), Σχγρξνλε πεξηθεξεηαθή 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, ζζ.109-110. 
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 ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ,  

 ηελ πξφιεςε πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ,  

 ηε ρσξνζέηεζε επηρεηξήζεσλ,  

 ην θφζηνο ζπκθφξεζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη  

 ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ.  

Απφ ηα αλσηέξσ είλαη εκθαλέο φηη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ ιφγσλ πνπ 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ηα κέηξα 

πνπ ζα πξνσζεζνχλ, ζα ζηνρεχνπλ ζε δηαζπνξά ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη απνθπγή ζπγθέληξσζεο ηεο αλάπηπμεο γχξσ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηα 

επνλνκαδφκελα σο «πφινπο αλάπηπμεο» απφ ην κνληέιν πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

«θέληξνπ-πεξηθέξεηαο» (“core-periphery” model)
6
. Δηδηθφηεξα, μεθηλψληαο απφ ηελ 

ππφζεζε φηη ε αγνξά ζα απνηχρεη (presumed “market failure”), ε πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή ζα νδεγήζεη ζε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ κε ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

πιήξεο απαζρφιεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξε παξαγσγή. Αλ ε 

ελ ιφγσ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξσζεί γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

αλάπηπμεο, ζα θαηαιήμνπκε ζε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο θαηαλάισζεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Χζηφζν, ε δηαζπνξά ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο πνπ παξέρνπλ ηα 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο, ελεξγεί πξνιεπηηθά (eases bottlenecks) 

αλαθνξηθά κε ηελ «ππεξζέξκαλζε» (overheating) ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία 

παξαηεξείηαη ζε πεξηνρέο πνπ μεπεξλνχλ ην άξηζην επίπεδν αλάπηπμεο, θαη θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε νηθνλνκία «απνιακβάλεη» ρακειφηεξα επίπεδα πιεζσξηζκνχ θαη 

βηψζηκε αλάπηπμε πξνο φθεινο φισλ. Όπσο θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηα αλσηέξσ, ε 

νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ιφγν γηα ηελ αλάπηπμε 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, θαζψο κηα «πγηήο» νηθνλνκία εγγπάηαη πςειφ βηνηηθφ 

επίπεδν γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή. 

Β) Κνηλσληθνπνιηηηθνί, πνπ αθνξνχλ  

 ηελ πεξηθεξεηαθή αλεξγία,  

                                                 
6
 Έλα πςειφ πνζνζηφ απφ ηηο πην εχπνξεο πεξηθέξεηεο βξίζθνληαη ζην γεσγξαθηθφ θέληξν ηεο 

Έλσζεο, ελψ κεηνλεθηνχζεο πεξηθέξεηεο ηείλνπλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ πεξηθέξεηα, θπξίσο, φκσο ζε 

θακία πεξίπησζε εμ νινθιήξνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεζνγεηαθνχ "Νφηνπ". Βι. Armstrong, H. W., 

(2001), Regional Policy ζην The European Union: economics and policies, El-Agraa, A. M., 

Economics of the European Community. Harlow, Prentice Hall Europe, England, p.395. 

 



 13 

 ηε δίθαηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 

 ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ 

πξνηχπσλ θαη  

 ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε θαη ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

αλάπηπμε εζληθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ε ελ ιφγσ πνιηηηθή εκθαλίδεηαη σο έλαο 

ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη φια ηα θνηλσληθά κέξε ζα απνιακβάλνπλ 

ηζφηηκα ηα νθέιε ηεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην 

θξηηήξην, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζπζηεξεκέλσλ (lagging 

behind) θαη πξνβιεκαηηθψλ (troubled) πεξηθεξεηψλ, ήηαλ νη δείθηεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλεξγίαο, σο πην αληηπξνζσπεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Σα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πξνυπνζέηνπλ ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο, ψζηε λα 

απνθαζηζζεί πνηνη θιάδνη πξέπεη λα εληζρπζνχλ, πνηνη εξγαδφκελνη πνηψλ 

εηδηθνηήησλ πξέπεη λα επαλεθπαηδεπηνχλ θ.α. Δπηπιένλ, θάζε πεξηθέξεηα δηαζέηεη ηε 

δηθή ηεο πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ηελ νπνία θαη ζα πξέπεη λα δηαηεξεί, αλ φρη θαη λα 

ελδπλακψλεη. ε πνιηηηθφ επίπεδν δε ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή νθείιεη λα ελεξγνπνηεί 

ηελ πνιηηηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη είλαη νη θπξίσο αξκφδηνη λα εθθέξνπλ 

γλψκε γηα ηνλ ηφπν φπνπ θαηνηθνχλ, θαη θαηά ζπλέπεηα λα αληηδξνχλ γηα ηνπο ιφγνπο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο. Γεληθφηεξα, ε πξνψζεζε δηθαηφηεξεο 

θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο, επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη ππνδνκψλ ζπλεπάγεηαη φηη νη 

πνιίηεο κηαο ρψξαο, φπνπ θη αλ θαηνηθνχλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ 

φηη δηθαηνχληαη, ήηνη ην ίδην ή έζησ παξφκνην επίπεδν δσήο. 

Γ) Πεξηβαιινληηθνί, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

 ηελ πξνζηαζία θαη απνξξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη  

 ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

Σειηθή θαηεγνξία, κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε, γηα ηε 

δηθαηνιφγεζε ηεο επηζπκίαο ησλ θξαηψλ λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο, απνηεινχλ νη ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο βαζηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο. Ηδηαίηεξα νη πεξηθέξεηεο πνπ πάζρνπλ 
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απφ κεγάιεο πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο θαη απμαλφκελε ζπκθφξεζε έρνπλ άκεζε 

αλάγθε αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θαηνηθίαο, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 

ξχπαλζεο, εγθιεκαηηθφηεηαο, λέθξσζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

ιφγσ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θ.α., πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ζηελ πγηή αλάπηπμε ησλ ππφςε πεξηθεξεηψλ. Δπηπιένλ, 

ε ππεξζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πξσηεχνπζεο ρσξψλ θαη 

κεηξνπνιηηηθά θέληξα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ απνιακβάλνπλ 

νη θάηνηθνη ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ. Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, σζηφζν, κεηψλεη ηηο 

πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο κέζσ ηεο εθηξνπήο κέξνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα. πλνςίδνληαο, ππνγξακκίδεηαη φηη γηα 

λα ππάξμεη βηψζηκε αλάπηπμε ζε κηα πεξηθέξεηα, ζα πξέπεη πξψηα λα πεηχρεη ε 

ζπλνιηθή ζπλνρή, λα αληηκεησπηζηεί ην πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα θαη νη αληζφηεηεο. 

Απφ ηα αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη, φπσο επηζεκαίλεη ε Μεηνχια (2006, ζ.161) 

φηη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο δελ είλαη κφλν 

νηθνλνκηθνί. Ζ πνιηηηθή, εζηθή, θαη αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

πξνβιήκαηνο θάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν αηζζεηή ηελ αλάγθε γηα ηελ απνθαζηζηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπ, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν. χκθσλα, 

σζηφζν, κε κία άιιε άπνςε νη ιφγνη πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ παξέκβαζε ηεο 

νξγαλσκέλεο πνιηηείαο δε ζπζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο αλζξσπηζηηθέο επαηζζεζίεο ησλ 

αζθνχλησλ ηελ πνιηηηθή, αιιά κε ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο 

ζηαζεξφηεηαο ζην θνηλσληθφ θαη αλάπηπμεο ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα 

αθνξνχλ ιηγφηεξν ην θξηηήξην ηεο ηζφηεηαο (equity) θαη πεξηζζφηεξν εθείλν ηεο 

ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (efficiency) ηεο νηθνλνκίαο (Πεηξάθνο, Φπράξεο, 

2004, ζ.179), πνπ παξαδνζηαθά, θαηά ηνπο Hall, Smith θαη Tsoukalis (2001, ζ.316) 

απνηεινχλ δπν βαζηθά επηρεηξήκαηα γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.   

 1.3 Λφγνη θαζηέξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο 

Όπσο φιεο νη πεξηθέξεηεο ηνπ πιαλήηε, είλαη εχινγν πσο θαη νη πεξηθέξεηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ηφζν 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε θξάηνπο ηδηαίηεξα θαη 
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κεηά ηηο ηειεπηαίεο δηεπξχλζεηο θαη ηελ πξνζρψξεζε λέσλ θξαηψλ ζηελ Έλσζε
7
. 

Φπζηθά, ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξνεγκέλεο θαη θαζπζηεξεκέλεο πεξηνρέο είλαη 

εληειψο ζρεηηθή θαη αλαθέξεηαη, αλαγθαζηηθά, ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Πεξηνρέο πξνεγκέλεο ζην παξειζφλ, βξίζθνληαη ζήκεξα ζε χθεζε, ελψ άιιεο πνπ 

είραλ δπζθνιίεο, ζην παξειζφλ, ηηο έρνπλ μεπεξάζεη. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη 

ηφζν ν ραξαθηεξηζκφο κηαο πεξηνρήο θαη ε θαηάηαμή ηεο ζε αλαπηπζζφκελε, 

αλαπηπγκέλε ή θαζπζηεξεκέλε αιιά αληίζεηα νη δπλαηφηεηέο ηεο γηα αλάπηπμε 

(Νεγξεπφληε, 1986, ζ.103). Γηα ην ιφγν απηφ ε χπαξμε θνλδπιίσλ θαη ε νξζνινγηθή 

θαηαλνκή (allocation) θαη δηαρείξηζή ηνπο δχλαηαη λα βειηηψζεη ηε ζεκεξηλή εηθφλα 

πνπ εκθαλίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 

Δηδηθφηεξα, αλ θνηηάμεη θαλείο ην ράξηε ηεο ΔΔ, ζα δηαπηζηψζεη φηη νη πην 

αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο βξίζθνληαη ζηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο Δπξψπεο, 

θαιχπηνληαο κφλν ην 14% ηεο ζπλνιηθήο ηεο επηθξάηεηαο αλ θαη ζ‟ απηέο θαηνηθεί ην 

1/3 ηνπ πιεζπζκνχ, θαη παξάγεηαη ην κηζφ πεξίπνπ ΑΔΠ
8
 (EC, 2001, Γεχηεξε 

Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή πλνρή). Σν Λνλδίλν, ην Παξίζη θαη νη 

Βξπμέιιεο
9
 κπνξνχλ λα λνεζνχλ σο νη απνιήμεηο ζην ιεγφκελν «ρξπζφ ηξίγσλν», ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηθέξεηεο πνπ απνιακβάλνπλ επίπεδν αλάπηπμεο αζχγθξηηα 

πςειφηεξν απφ φιεο ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ (Πεηξάθνο -

Φπράξεο, 2004, ζζ.407-408). Αμίδεη λα ζεκεησζεί δε, φηη γηα ηελ ΔΔ, απηή ε 

ζπγθέληξσζε έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, φρη κφλν γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο αιιά θαη 

γηα ηηο θεληξηθέο πεξηθέξεηεο, θπξίσο ιφγσ ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη ηεο 

επηβάξπλζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, θάηη πνπ καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα 

αληηζηαζκίζεη ηα εθ πξψηεο φςεσο πιενλεθηήκαηα (Μεηνχια, 2006, ζ.109).  

Απφ ηελ άιιε, ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο εκθαλίδνπλ κηα πνηθηιία 

πξνβιεκάησλ. Τπάξρνπλ πεξηνρέο πνπ θάπνηε είραλ αλαπηχμεη έληνλε βηνκεραληθή 

                                                 
7
 Βι. Παξάξηεκα 1, ζ.100 

8
 ε άιιεο ζπγθξίζηκεο νηθνλνκίεο, φπσο νη ΖΠΑ, ππάξρεη κεγαιχηεξε εδαθηθή θαηαλνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. (Γηα ην ΑΔΠ σο δείθηε κέηξεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ βι. 

Παξάξηεκα 2, ζ.101) 

9
 Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ζεκεία ζχγθιηζεο ησλ βαζηθφηεξσλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ, πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ελψ ε νηθνλνκία ηνπο θπξηαξρείηαη απφ 

ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, θαη κε βάζε ην πξφηππν ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ε αλαπηπμηαθή δπλακηθή απηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. Βι. Πεηξάθνο -Φπράξεο, 2004, Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, 

Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, ζ. 407. 
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δξαζηεξηφηεηα, φκσο ε δηελεξγνχκελε δηαδηθαζία απνβηνκεράληζεο θαηέβαζε ην 

επίπεδν αλάπηπμεο θαη δεκηνχξγεζε νηθνλνκηθφ καξαζκφ θαη αζηηθή ππνβάζκηζε. 

Άιιεο πεξηνρέο βαζίδνληαη θπξίσο ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη ηελ αιηεία ελψ ππάξρνπλ 

θαη πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηψλ πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηα θέληξα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ην ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν 

αλάπηπμεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(ΚΑΔ), ηφηε ε εηθφλα ελφο εμαηξεηηθά αλνκνηνγελνχο θαη αζχκκεηξεο αλάπηπμεο 

επξσπατθνχ ρψξνπ πξνβάιιεη κε απεηιεηηθφ ηξφπν θαη ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα 

πιεγεί ζνβαξά ην Δπξσπατθφ φξακα θαη ηδεψδεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επθαηξηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπξσπατθή Έλσζε, εδψ θαη δεθαεηίεο επηδηψθεη ηελ 

ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ πεξηθεξεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, κέζσ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο 

πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη ε ΔΔ, θξίζεθε απαξαίηεηε ε παξαγσγή ζπληνληζκέλεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ δελ αληηθαζηζηά, αιιά ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνο ηηο εζληθέο πνιηηηθέο, ζπληνλίδνληάο ηεο. Δηδηθφηεξα, ν ζηφρνο ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο ζπλνρήο, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 2 θαη 4, θαζψο θαη ηνλ ηίηιν XVII ηεο 

πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αθνξά ζηελ «πξνψζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ, θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ 

απαζρφιεζεο, θαη ηζφξξνπεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο» κε ηελ Κνηλφηεηα λα 

απνζθνπεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 158, «ζηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη ζηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ 

ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ ή λήζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθνί ιφγνη θαζηέξσζεο ηεο επξσπατθήο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

(Κφλζνιαο, 1997, ζζ.325 - 328, Armstrong, 2001, ζζ.389 - 393, Μεηνχια, 2006, 

ζ.163, Jones, 2001, ζζ.234-235) κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα επηρεηξήκαηα 

(arguments): 

 ηνπ «έλλνκνπ ζπκθέξνληνο» (the “vested interest” argument) 

 ηεο «νηθνλνκηθήο ζηφρεπζεο» (the “financial targeting” argument) 

 ησλ «ζπλεπεηψλ ηεο νινθιήξσζεο» (the “effects of integration” argument) 
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 ηνπ «ζπληνληζκνχ» (the “co-ordination” argument) 

 ησλ «ζπλεπεηψλ ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ» (the “effects of other EU policies” 

argument) 

 ηεο «πεξαηηέξσ νινθιήξσζεο» (the “further integration” argument). 

Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην επηρείξεκα ηνπ «έλλνκνπ ζπκθέξνληνο» 

(the “vested interest” argument), νη έλλνηεο «Κνηλφηεηα» θαη «Έλσζε» ζπλεπάγνληαη 

ηελ απνδνρή θάπνηαο κνξθήο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Πξαγκαηηθά, ε Δπξψπε απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο 

βηνκεραληθψλ αγαζψλ ζηνλ θφζκν. Σα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο γίλνληαη νινέλα θαη 

πην νινθιεξσκέλεο νηθνλνκίεο (integrated economies), κε ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ 

δεζκψλ (trade links) θαη κε ζεζπηζκέλε πιένλ ηελ ειεπζεξία ζηελ θίλεζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, θεθαιαίσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε Δληαία Αγνξά (the 

Single Market). Οη επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ, ινηπφλ, πνπ πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, έρνπλ θάζε ιφγν λα κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ζε κηα πγηή 

θαη αλαπηπζζφκελε επξσπατθή αγνξά, κε απμαλφκελε δήηεζε πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε χπαξμε κεγάισλ δηαθνξψλ κεηαμχ κηζζψλ, θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θ.ιπ. 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ δηαηαξάζζεη ηνλ αληαγσληζκφ κε απνηέιεζκα ηε 

κεηεγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε άιιεο πεξηνρέο, ελψ φπσο είλαη θπζηθφ, ην 

εληαίν λφκηζκα (€) δε κπνξεί λα πεηχρεη, παξά κφλν εάλ φιεο νη νηθνλνκίεο 

ιεηηνπξγνχλ ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. Καη‟ επέθηαζε, νη ρακειφηεξεο νηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο νξηζκέλσλ ρσξψλ, φπσο επί παξαδείγκαηη ε Διιάδα, ε Ηξιαλδία, ε Ηζπαλία 

θαη ε Πνξηνγαιία (ρψξεο ζπλνρήο), θαζηζηνχλ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε αζζελέζηεξε, 

πην ηξσηή θαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή, γεγνλφο πνπ γίλεηαη εκθαλέο κε ηε ζεκεξηλή 

θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε παγθφζκηα αγνξά. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζηελ επξσπατθή Δληαία Αγνξά ε 

νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο-κέινπο εμαξηάηαη απφ ηελ επεκεξία 

ησλ νηθνλνκηψλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. Οη θάηνηθνη, ζπλεπψο, κηαο 

πεξηνρήο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ άιια θξάηε-κέιε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο κεραληζκφο πνπ επηηξέπεη ζ έλα 

θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ λα εκπιέθεηαη ζε πνιηηηθέο πνπ δηεγείξνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο άιισλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
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κεραληζκνχ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο φζν πην εληαία γίλεηαη ε επξσπατθή αγνξά, 

ηφζν πην ζεκαληηθά είλαη ηα δεπηεξνγελή απνηειέζκαηα (spillover effects) ηεο 

πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο-κέινπο ζε έλα άιιν, ηα νπνία αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

παξνχζα θάζε αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα κε νηθνλνκηθήο 

θχζεσο νθέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλφηεηαο είλαη άδηθν λα 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζην επίπεδν δηαβίσζεο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη 

ζα πξέπεη ηα νθέιε ηεο νινθιήξσζεο λα δηαρένληαη ηζφηηκα (equity spillovers). 

Πεξαηηέξσ, νη πφξνη ηεο ΔΔ ππνρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο, ελψ ε 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη νθέιε ζε φινπο κε ηε 

δηαηήξεζε ρακεινχ επηπέδνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ απνζπκθφξεζε ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ (efficiency spillovers). Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη 

πξνθχπηνπλ θαη νθέιε κε νηθνλνκηθήο θχζεσο (spillovers of non-economic benefits) 

απφ ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

θνπιηνχξαο, ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ θάζε πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνπο 

θαηνίθνπο πην ζπλεξγάζηκνπο κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ε πηζαλφηεηα απνδνρήο ησλ 

κέηξσλ ηεο ΔΔ. Μάιηζηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ επηδηψθεηαη κφλν ε νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε, αιιά θαη ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή, ηφηε ην βαζηθφ πξφβιεκα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε ζχλζεζε ηζφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία.  

Γεχηεξνλ, ην επηρείξεκα ηεο «νηθνλνκηθήο ζηφρεπζεο» (the “financial 

targeting” argument) ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Έλσζεο, 

θπξίσο ε Διιάδα θαη ε Ηξιαλδία, παξφιν πνπ αζθνχλ εζληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, 

δε δηαζέηνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηηο 

πεξηθέξεηέο ηνπο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξα απφ εθείλα ησλ 

πινπζηφηεξσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Σα πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο είλαη πνιχ 

δαπαλεξά θαη νη πφξνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Γεδνκέλεο ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δεκνζίνπ, δελ είλαη 

παξάινγν ην γεγνλφο φηη νη ρψξεο εθείλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηηο πεξηθέξεηέο ηνπο, δπζθνιεχνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κηα «ελεξγή» 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. Δπνκέλσο, ρσξίο ηηο εληζρχζεηο ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο ρψξεο 

απηέο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, νη αληζφηεηεο ζα 

είραλ δηεπξπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Δμάιινπ, ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, 

πνπ παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
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ζηήξημεο εζληθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, αθφκε θη αλ δελ ηελ ρξεηάδνληαη ζε ηέηνην 

βαζκφ φπσο ρψξεο ζαλ ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία, πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά 

ειιείκκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Η ΔΔ, σζηφζν, είλαη ε κφλε πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη πφξνπο απφ ηηο πινπζηφηεξεο πεξηθέξεηεο ζηηο θησρφηεξεο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ ππφςε κεηαθνξά πφξσλ 

εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηθεξεηψλ ζηελ αλαδήηεζε 

επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, παξάιιεια κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε θνηλφηεηα ζηηο 

εληζρχζεηο πνπ επηηξέπνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζε 

εζληθφ επίπεδν. 

Σξίηνλ, ην επηρείξεκα ησλ «ζπλεπεηψλ ηεο νινθιήξσζεο» (the “effects of 

integration” argument) βαζίδεηαη ζε δχν ππνζέζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αληηθαηηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ππήξμαλ ην αληηθείκελν 

πιείζησλ ζπδεηήζεσλ. Καηαξράο, εηθάδεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο, αλ αθεζεί ζηνπο κεραληζκνχο ηεο, ηείλεη ζε ρεηξνηέξεπζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη άξα, ζε απφθιηζε (divergence) αληί γηα ηελ 

επηδησθφκελε ζχγθιηζε (convergence). Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, φηη ε δηαδηθαζία 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερείο δηεπξχλζεηο ηεο ΔΔ 

πξνθαινχλ, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα, ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
10

, νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ απφ πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα. Βέβαηα, καθξνπξφζεζκα έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ζηηο νηθνλνκίεο πςεινχ βαζκνχ νινθιήξσζεο νη πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο, πνπ πξνθαινχληαη ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, κεηψλνληαη 

ζηαδηαθά. Γεχηεξνλ, ε ΔΔ θξίλεηαη σο ε πιένλ αξκφδηα ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηθέξεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

νινθιήξσζεο. Με βάζε ηα αλσηέξσ επηρεηξήκαηα, ε θαζηέξσζε επξσπατθήο 

πνιηηηθήο ζπλνρήο είλαη απαξαίηεηε θαη, θαηά πνιινχο, απφιπηα δηθαηνινγεκέλε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο 

νινθιήξσζεο. 

Σέηαξηνλ, ην επηρείξεκα ηνπ «ζπληνληζκνχ» (the “co-ordination” argument) 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη 

απφ ηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ ή θαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο Αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ. Πην 

                                                 
10

 Οπζηαζηηθά, παξαηεξείηαη δηεχξπλζε ησλ δηαθνξψλ ζηνπο δείθηεο πνπ κεηξνχλ ηηο πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο. 
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ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη έλα πιήζνο θνξέσλ πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, φπσο επί παξαδείγκαηη, νη θπβεξλήζεηο θαη νη 

πεξηθεξεηαθέο Αξρέο ησλ ρσξψλ, ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα, θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

κε εθιεγκέλνη θνξείο αλάπηπμεο θαη ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 

(ΓΗΣ – Joint Venture schemes between private and governmental bodies). Η χπαξμε 

πιήζνπο θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαηαδεηθλχεη απφ κφλε 

ηεο πσο ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ δηελεξγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ πνιχηηκεο 

αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο λα ραζνχλ είηε εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ κέζσλ 

βνήζεηαο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζε επηρεηξήζεηο πξφζπκεο λα επελδχζνπλ ζε 

πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, είηε εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ζπληνληζκνχ. Δπνκέλσο, ν 

ζπληνληζηηθφο ξφινο ηεο Κνηλφηεηαο επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή επέκβαζή ηεο γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηθεξεηψλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη άξα, είλαη 

πνιχ πηζαλφ ε ΔΔ, ελεξγψληαο σο «ππεξεζληθφο ζπληνληζηηθφο θνξέαο» 

(supranational coordinating agency), λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ηεο πνιηηηθήο. 

Πέκπηνλ, ην επηρείξεκα ησλ «ζπλεπεηψλ ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ» 

(the “effects of other EU policies” argument) αθνξά ηελ πξνζπάζεηα κεηξηαζκνχ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζπλεπεηψλ ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο 

πνιηηηθέο πνπ αζθνχληαη απφ ηελ Έλσζε έρνπλ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε (Κνηλή 

Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Δκπνξηθή Πνιηηηθή, Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ) θαη δεκηνπξγνχλ 

εηδηθά πξνβιήκαηα κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο πεξηθέξεηεο. Ζ ΔΔ γλσξίδνληαο 

ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ παξαθνινπζεί θαη 

αμηνινγεί ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ ηεο ζε ρσξηθέο κνλάδεο πνπ απνηεινχλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 

Έθηνλ, ην επηρείξεκα ηεο «πεξαηηέξσ νινθιήξσζεο» (the “further 

integration” argument) ζρεηίδεηαη κε ηνλ ειιηπή ραξαθηήξα ηεο πνιηηηθήο 

νινθιήξσζεο. Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, ζηε βάζε ηνπ ελ ιφγσ επηρεηξήκαηνο φηη ε 

επίηεπμε δίθαηεο δηαλνκήο ησλ σθειεηψλ ηεο νινθιήξσζεο απφ ηελ επξσπατθή 

πνιηηηθή ζπλνρήο δχλαηαη λα νδεγήζεη ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Έλσζεο ζηελ επηζπκία λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα λα επέιζεη πιήξεο νινθιήξσζε. Χζηφζν, 

δελ ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ππνζηήξημεο ηεο πιήξνπο 
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νινθιήξσζεο απφ ηα θξάηε-κέιε ζε πεξίπησζε επηηπρψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ αληηθαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξήκαηνο.  

Ζ κείσζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ θαη ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ απνηειεί 

ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ε νπνία 

αζθείηαη γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ζε εζληθφ επίπεδν κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Έηζη, 

νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθξφηεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ζηφρσλ θαη κέζσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζε θεληξηθφ επίπεδν. Ζ ελ ιφγσ άπνςε 

ζηεξίδεηαη ζηελ ππεξζπγθέληξσζε εμνπζηψλ ζηα Κνηλνηηθά φξγαλα, ζηελ επηβνιή 

νκνηφκνξθσλ ιχζεσλ ζε δηαθνξεηηθήο πθήο πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα θαη ζηε 

δπζθνιία δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θεληξηθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κφλν 

ζ‟ εθείλεο ηηο πεξηθέξεηεο πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ αλάγθε ηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο. 

Σα επηρεηξήκαηα απηά, αλ θαη δελ ζηεξνχληαη ινγηθήο βάζεο, είλαη αλακθηζβήηεηα 

αλεπαξθή γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ Έλσζε ζηελ θαζηέξσζε επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο. Έηζη, ε ιίζηα ησλ επηρεηξεκάησλ ππέξ ηεο χπαξμεο μερσξηζηήο, απφ ηηο 

εζληθέο, πνιηηηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο είλαη καθξά θαη απαξηίδεηαη απφ ηζρπξά 

επηρεηξήκαηα, φπσο θαζίζηαηαη εκθαλέο απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Χζηφζν, νη 

αξρέο ηεο «επηθνπξηθφηεηαο» - (subsidiarity) θαη ηεο «εηαηξηθήο ζρέζεο» - 

(partnership) θαηαδεηθλχνπλ ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ε ΔΔ, ζ‟ έλα «παηρλίδη» 

φπνπ φινη νη θνξείο έρνπλ ξφιν ζηα πιαίζηα ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο 

(multilevel governance)
11

. 

                                                 
11

 Βι. Παξάξηεκα 3, ζ. 102 
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Κεθάιαην 2ν 

2. Η πνξεία ηεο Πνιηηηθήο ζπλνρήο κέζα ζην ρξφλν 

Αλ δηαηξέμεη θαλείο ηα δηάθνξα γλσκηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάγθε γλψζεο 

ηεο ηζηνξίαο ζα ζπλαληήζεη ξήζεηο, επί παξαδείγκαηη, ησλ Lamartine
12

, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν «ε ηζηνξία δηδάζθεη ηα πάληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κέιινληνο», 

Santayana
13

, πνπ ηνλίδεη φηη «κηα ρψξα δίρσο κλήκε είλαη κηα ρψξα φπνπ θαηνηθνχλ 

ηξεινί» θαη Warren
14

, ν νπνίνο ζεσξεί πσο «ε ηζηνξία δε κπνξεί λα καο δψζεη έλα 

πξφγξακκα γηα ην κέιινλ, αιιά κέζσ ηεο ηζηνξίαο θαηαιαβαίλνπκε πεξηζζφηεξν 

ηνπο εαπηνχο καο θαη ηελ θνηλή καο αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη έηζη κπνξνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ην κέιινλ θαιχηεξα». Ζ γλψζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο, ινηπφλ, σο αλαγθαία πξνθεηκέλνπ αθελφο, λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν αληηιεπηή ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ, καζαίλνληαο απφ 

ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο, λα γίλεη θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο γηα ην κέιινλ θαζψο 

ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback).  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή θαη ε ξήζε ηεο πξψελ 

επηηξφπνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, Danuta Hübner
15, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, «γηα λα θνηηάμνπκε ζην κέιινλ, πξέπεη πξψηα λα θαηαλνήζνπκε ην 

παξειζφλ». Δμάιινπ, φπσο δειψλεη θαη ν Goethe
 16

 «φπνηνο ηελ ηζηνξία ηνπ ηελ ίδηα 

δε γλσξίδεη, ην πψο θαη ην γηαηί εδψ θαη ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα, ζηεο ακάζεηαο ην 

ζθνηάδη κέλεη θαη δεη κνλάρα απφ ηε κηα ζηελ άιιε κέξα». Έηζη, θξίλεηαη ρξήζηκν 

ζην παξφλ θεθάιαην λα αλαθεξζνχκε ζην ηζηνξηθφ δηακφξθσζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη ε «επηζηξνθή ζην παξειζφλ» 

έρνληαο ππφςε ηελ θαησηέξσ «πεξηνδνπνίεζε», πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Πεηξάθν θαη 

Φπράξε (2004, ζ.411), απνηειεί θνηλφ ηφπν ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν κειέηεο. Με 

                                                 
12

 Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine, (1790-1869), Γάιινο ζπγγξαθέαο, πνηεηήο θαη 

πνιηηηθφο. 

13
 George Santayana, (1863-1952), Ηζπαλφο θηιφζνθνο, δνθηκηνγξάθνο, πνηεηήο θαη 

κπζηζηνξηνγξάθνο. 

14
 Robert Penn Warren, (1905–1989), Ακεξηθαλφο πνηεηήο, κπζηζηνξηνγξάθνο θαη θξηηηθφο 

ινγνηερλίαο. 

15
 Δπξσπαία Δπίηξνπνο γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηελ πεξίνδν απφ 22.11.2004 έσο 04.07.2009. 

16
 Johann Wolfgang Goethe, (1749-1832),  Γεξκαλφο λνκηθφο, πνηεηήο θαη πεδνγξάθνο. 
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βάζε, ινηπφλ, ηνλ πίλαθα 1, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηε ζπλήζε 

νκαδνπνίεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, δηελεξγείηαη δηαθνξεηηθή 

δηάξζξσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, 

φπσο θαίλεηαη ζηε δεμηά ζηήιε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρεη ππνζηεί 

θαηά θαηξνχο ε ελ ιφγσ πνιηηηθή. 

Πίλαθαο 1  

ηάδηα αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ (1950 – ζήκεξα) 

Η Περιθερειακή Πολιηική ηης ΔΔ από ηο 1950 έως ζήμερα 

Σηάδια Περίοδος   Υποενόηηηες κεθαλαίοσ 2 
        

1 

1958-1975: Η ππώιμη θάζη 
διαμόπθυζηρ εςπυπαφκήρ 
πεπιθεπειακήρ πολιηικήρ  

1975-1987: Η θάζη ηηρ 
επικοςπικήρ ζςνδπομήρ ηηρ 
Κοινόηηηαρ ζηην πεπιθεπειακή 
πολιηική ηυν κπαηών-μελών    

Η σάπαξη ηηρ Πεπιθεπειακήρ 
Πολιηικήρ 

2 

1988-2006: Η οπγανική ζύνδεζη 
ηηρ εςπυπαφκήρ πεπιθεπειακήρ 
πολιηικήρ με ηην κπαηική πολιηική 
πεπιθεπειακήρ ανάπηςξηρ ηυν 
κπαηών-μελών (ενιαία αγοπά, 
ΟΝΕ, πποζθήκη 10 κπαηών ΚΑΕ) 

  Η Πολιηική ζςνοσήρ μεηά ηο 1988 

3   Η μεηαππύθμιζη ηος 1994 

4   
Ο ζηόσορ ηηρ ζςνοσήρ από ηο 
1999 έυρ ηο 2006 

5 

2007-2013: Η πεπιθεπειακή 
πολιηική εν ότει ηηρ νέαρ 
ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος   

Ανανευμένη πεπιθεπειακή 
πολιηική 2007-2013 

      Πεγή: Πεηξάθνο, Φπράξεο, (2004), ζζ.409-435 

2.1 Η ράξαμε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξνκνηάδεηαη απφ ηνλ 

Marks (ζην Hooghe Liesbet, 1996, ζ.420) κε θηλνχκελν ζηφρν. Απφ ηε γέλλεζή ηεο 

κέρξη ζήκεξα έρεη ηχρεη πνιιψλ κεηαξξπζκίζεσλ
17

, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Δηδηθφηεξα, απφ ηε κηα πιεπξά, κηα Έλσζε πνπ δηαξθψο κεγαιψλεη θαζψο 

                                                 
17

 «Σα πξψηα ζρεηηθά κέηξα πηνζεηήζεθαλ ην 1988 θαη έθηνηε αλαλεψλνληαη κε ηξνπνπνηεηηθέο 

ζπκθσλίεο θαη απνθάζεηο ην 1994, ην 1999 θαη ην 2006», φπσο αλαθέξεηαη ζην θηαδάο, Γ., (2009), 

Χξεκαηνδνηήζεηο Αλαπηπμηαθψλ Πνιηηηθψλ, Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο, Θεζζαινλίθε. 
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πξνζηίζεληαη ζε απηήλ λέα θξάηε κέιε
18

 θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δπλακηθή ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηεο νπνίαο ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ έρνπλ 

νκνηφκνξθε δηαζπνξά ζηηο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο, ηείλνπλ λα επηδεηλψλνπλ ην 

πξφβιεκα ησλ αληζνηήησλ ππέξ ησλ αλαπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ
19

. 

Καηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλφηεηαο θαη έσο ην 1975, σζηφζν, 

νη θνξείο άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ήηαλ κφλν ηα θξάηε. Θεσξψληαο 

δεδνκέλν, φκσο, φηη δελ είλαη δπλαηή ε απηφκαηε επίιπζε ησλ αληζνηήησλ, έγηλε 

πξνθαλήο, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα δεκηνπξγίαο ηεο Έλσζεο, ε αλάγθε παξέκβαζεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή έζησ ηελ άκβιπλζή ηνπο. Μηα πξψηε αλαθνξά ζηελ χπαξμε 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ έγηλε, ινηπφλ, ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο ην 1957, σο 

απνηέιεζκα ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηνπ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ ησλ πεξηθεξεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε φηη ην θ.θ. ΑΔΠ δηέθεξε 

αθφκα θαη πέληε θνξέο απφ πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα, αιιά παξφια απηά δελ ππήξμε 

θάπνηαο κνξθήο δέζκεπζε γηα ηε δεκηνπξγία Κνηλνηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. 

ην πξννίκην ηεο πλζήθεο αλαθέξζεθε ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ θαη ηεο νπηζζνδξφκεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ, γηαηί 

απνηεινχζαλ εκπφδηα γηα ηελ “αξκνληθή αλάπηπμε” ηεο Κνηλφηεηαο
20

, αιιά δελ έγηλε 

ζαθέο αλ απηφ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζσ θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ πνιηηηθψλ ή κε 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν. πλεπψο, γηα ζρεδφλ δπν δεθαεηίεο ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ απνηέιεζε δήηεκα, πξσηίζησο, εζληθήο αξκνδηφηεηαο. 

Οπζηαζηηθά, ε «αλππαξμία» πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ επίπεδν 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξψηεο έμη ρψξεο, πνπ απνηεινχζαλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο, ζπγθξνηνχζαλ έλαλ νηθνλνκηθφ ρψξν αξθεηά 

νκνηνγελή, κε αλαπηπγκέλε βηνκεραλία θαη άξα, δελ ππήξρε έληνλν πξφβιεκα άληζεο 

                                                 
18

 Πξφθεηηαη, θπξίσο, γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ θνηλνηηθή επηθξάηεηα πξνβιεκαηηθψλ πεξηθεξεηψλ 

ηφζν απφ ην κεζνγεηαθφ ρψξν φζν φκσο θαη απφ ην ζθαλδηλαβηθφ βνξξά ή ην λεζησηηθφ 

δπηηθνεπξσπατθφ ηκήκα (Ηξιαλδία) αιιά θαη ην θεληξναλαηνιηθφ ηκήκα (πξψελ ζνζηαιηζηηθφ 

ζηξαηφπεδν). Βι. Γξεγνξίνπ Π., Μεηαμάο Α., (2006), Δπξσπατθή δηαθπβέξλεζε & Δπξσπατθή 

πεξηθέξεηα, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα, ζ.19. 

19
 Οη  επηπηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηεχξπλζεο θαη ηεο νινθιήξσζεο ζηηο ρψξεο δε ζπκπίπηνπλ κε 

απηέο ζηηο πεξηθέξεηεο, θαζψο νη αληζφηεηεο κεηαμχ θξαηψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο αληζφηεηεο 

κεηαμχ πεξηθεξεηψλ. Έηζη, νη αζθνχκελεο ζε θάζε πεξίπησζε πνιηηηθέο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Βι. Πεηξάθνο, Φπράξεο, (2004), Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ 

Διιάδα, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, ζ.410. 

20
 Ζ ζπλζήθε ηεο ΔΟΚ είρε σο απνζηνιή, κεηαμχ άιισλ, «λα πξνάγεη ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο Κνηλφηεηαο, ηε ζπλερή θαη ηζφξξνπε επέθηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο..» (αξζ. 2), φπσο παξαηίζεηαη ζην Γηψηε – Παπαδάθε, Ό., (2004), Δπξσπατθή πνιηηηθή 

νινθιήξσζε θαη πνιηηηθέο αιιειεγγχεο, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, ζ.213. 
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ρσξηθήο αλάπηπμεο. Έηζη, ηα φπνηα πξνβιήκαηα πξνέθππηαλ, αληηκεησπίδνληαλ κε ad 

hoc παξεκβάζεηο (Πεηξάθνο, Φπράξεο, 2004, ζ.411 θαη Blacksell, Williams, 1994, 

ζ.89).  

Χζηφζν, ελψ επίζεκα δελ ππήξρε Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ζε Κνηλνηηθφ 

επίπεδν, φπσο πξναλαθέξζεθε κέρξη ην 1975, έλαο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

είραλ αλαπηχμεη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε. Πξφθεηηαη, εηδηθφηεξα γηα: i) ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο κε ζηφρν λα 

βειηηψζεη ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θπξίσο κέζσ ηεο παξνρήο πφξσλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε εξγαηψλ πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηε βηνκεραληθή αλαδηάξζξσζε 

θαη απνηειεί ην αξραηφηεξν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ηεο ΔΔ, ii) ηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ), ε νπνία ηδξχζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ 

Παξηζηνχ θαη έδηλε δάλεηα, επηδφκαηα θαη βνήζεηα γηα ζηέγαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο εξγαδνκέλσλ, iii) ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ), ε νπνία 

ηδξχζεθε καδί κε ην ΔΚΣ θαη παξείρε δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ 

θαη ηέινο iv) ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 

(ΔΓΣΠΔ), ην νπνίν απνηέιεζε κέξνο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ην 1962 θαη 

παξείρε βνήζεηα γηα επελδχζεηο ζε κε επλνεκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξφια απηά, 

φπσο ηνλίδνπλ νη Πεηξάθνο θαη Φπράξεο (2004, ζ.412), νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη πνπ 

δηνρεηεχηεθαλ κέζσ ησλ αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνη θαη 

δελ είραλ ζαθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ελψ ν Δπίηξνπνο 

Thomson αλέθεξε ζρεηηθά φηη: «απηέο νη κνξθέο Κνηλνηηθήο βνήζεηαο (…) φηαλ 

εηδσζνχλ ζπλνιηθά (…) θαίλεηαη φηη δηεπξχλνπλ ην πεξηθεξεηαθφ ράζκα παξά ην 

θιείλνπλ»
21

. Ζ χπαξμε, φκσο, ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ δείρλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηελ έληνλε επηζπκία γηα πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ησλ 

αληζνηήησλ. 

Ζ πλζήθε ηεο Ρψκεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, πεξηνξίζηεθε ζε κηα απιή 

αλαθνξά ηεο χπαξμεο πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Πξέπεη, σζηφζν, λα 

ππνγξακκηζηεί, ζχκθσλα κε ηνλ Ρνπκειηψηε (2005, ζ.155) φηη ε πλζήθε 

ζηεξίρζεθε ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο φηη κέζα απφ ηε δπλακηθή ιεηηνπξγία ηεο 

                                                 
21

 Swift M., (1978) «A Regional Policy for Europe», Young Fabian Pamphlet 48. Παξαηίζεηαη ζην 

Bache Ian (1998), «The Politics of European Union in Regional Policy», Contemporary European 

Studies, Sheffield Academic Press Ltd, England, ζ.35. 
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νηθνλνκίαο, κεηά ηε ζχζηαζε ηεο Κνηλήο Αγνξάο, ζα κεηψλνληαλ νη πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο. Ζ δηαηήξεζή ηνπο, φκσο, ζε πςειφ επίπεδν, κέρξη ην 1975, νδήγεζε 

ηειηθά ηελ ΔΟΚ ζηελ απνδνρή ηεο ηδέαο γηα ηε ζχζηαζε ελφο εηδηθνχ ηακείνπ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θησρφηεξσλ πεξηθεξεηψλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπζηάζεθε, κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΟΚ 724/75, ην φξγαλν ην νπνίν εμειίρζεθε, 

ζχκθσλα κε ηελ Γηψηε-Παπαδάθε, ζην θπξηφηεξν φξγαλν άζθεζεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο
22

, ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(εθεμήο ΔΣΠΑ). Αθνξκή γηα ηελ ίδξπζή ηνπ ζηάζεθε αθελφο, ε απνηπρεκέλε 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο πξψηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο 

(Werner Report, 1970), φπνπ ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ην δήηεκα φηη νη 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ Κνηλφηεηα αληηζηξαηεχνληαη ην ζηφρν ηεο ΟΝΔ θαη 

αθεηέξνπ, ε πξψηε δηεχξπλζε (1973) ε νπνία έθεξε ζηελ Κνηλφηεηα ηξία λέα 

θξάηε-κέιε (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, Γαλία) ζε κηα πεξίνδν θξίζεο πνπ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ δξακαηηθέο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ (oil crisis), 

κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαη βηνκεραληθή παξαθκή. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, φπσο 

ήηαλ θπζηθφ, ηελ αχμεζε ησλ ρσξηθψλ αληζνξξνπηψλ,
23

 παξά ηελ «έιεπζε» ηεο 

επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ε νπνία εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ 

ραξαθηεξίζηεθε, ζχκθσλα κε ηνλ Rodriguez, σο «δηαθνζκεηηθή». Σειηθά, νη 

αλσηέξσ ζπλζήθεο δηαηάξαμαλ ηε ζπλνρή, ε νπνία ζεσξνχληαλ κέρξη ηφηε σο πεγή 

δχλακεο ηεο ΔΔ (Αλδξηθνπνχινπ, 2000, ζ.340)
24

. 

Σν ΔΣΠΑ, «ην νπνίν νθείιεη ηελ χπαξμή ηνπ ζην γεγνλφο φηη έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επξχηεξσλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο ΔΔ, φπσο ε δηεχξπλζε»
25

, ρξεκαηνδφηεζε έξγα ππνδνκήο, παξαγσγηθψλ 

επελδχζεσλ θαη έξγα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε βηνκεραλία, αλ θαη δηάθνξνη επηθξηηέο 

ηφληζαλ σο πξφβιεκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο κφλν ζηνπο 

αλσηέξσ ηνκείο. ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζπλέβαιαλ έμη θξάηε
26

, ελψ ηα 

επεξγεηεζέληα θξάηε-κέιε ήηαλ ε Ηξιαλδία, ε Ηηαιία θαη ην Ζ. Βαζίιεην. 
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 Βι. Παξάξηεκα 4, ζ.103 

23
 Βι. Παξάξηεκα 5, ζ.104 

24
 Γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην παξαζθήλην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΣΠΑ βι. Πεηξάθν, Φπράξε, (2004), Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ 

Διιάδα, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, ζ.413. 

25
 Allen David, «Cohesion and Structural Adjustment» ζην: Wallace H., Wallace W., (ed.) (1996), 

«Policy-Making in the European Union», p.212 

26
 Πνζφ πνπ δε μεπεξλνχζε ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 
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Οπζηαζηηθά, κε βάζε ηνλ Κακρή (2007, ζ.78) ε δξάζε ηνπ ηακείνπ εζηηαδφηαλ ζηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγσλ (50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε έξγνπ) ηα νπνία επέιεγαλ 

ηα θξάηε-κέιε ζην πιαίζην ηεο πνζφζησζήο ηνπο
27

. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί ε 

εηζαγσγή ελφο ηκήκαηνο «εθηφο πνζνζηψζεσλ» (a „non-quota‟ section), ηεο ηάμεο 

ηνπ 5%, γηα ιφγνπο πξνψζεζεο έξγσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνηείλνληαλ, 

σζηφζν, απφ ηα θξάηε-κέιε. 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζπλνςίδνληαη ζηελ έθζεζε πνπ είλαη γλσζηή σο 

«Thomson Report». Ζ «Έθζεζε Thompson», πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ην 1973, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη «αλ θαη ν ζηφρνο ηεο ζπλερνχο 

επέθηαζεο, φπσο θαζνξίζηεθε ζηε Σπλζήθε, έρεη επηηεπρζεί, ε ηζφξξνπε θαη αξκνληθή 

θχζε ηεο δελ έρεη επηηεπρζεί». Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο αλαθνξάο 

αιιά θαη γεληθφηεξα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ήηαλ ε ζπκπεξίιεςε ησλ αξρψλ i) ηεο 

προζθεηικόηηηας, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε δελ πξέπεη λα 

ππνθαζηζηά ηνπο εζληθνχο πφξνπο αιιά λα ηνπο ζπκπιεξψλεη, ii) ηνπ ζσνηονιζμού, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δεκηνπξγνχληαλ έλα είδνο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ δξψλησλ, ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη 

ηέινο iii) ηεο ζσγκένηρωζης, ε νπνία φξηδε φηη ηα θνλδχιηα ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ 

ζηηο πεξηνρέο πνπ ηα έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε γηα ιφγνπο αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο παξέκβαζεο.
28

 

Απφ ην 1975 έσο ην 1985, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζηεξίδεηαη θαηά βάζε 

ζην ΔΣΠΑ. Σν επφκελν έηνο πξαγκαηνπνηήζεθε λέα δηεχξπλζε κε ηελ πξνζρψξεζε 

ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, θαη παξάιιεια ε επξσπατθή νινθιήξσζε 

απέθηεζε λέα δπλακηθή κε ηελ πηνζέηεζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο (ΔΔΠ). 

Μεηαμχ 1986-1989 ιεηηνχξγεζαλ θαη ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα 

Πξνγξάκκαηα (ΜΟΠ) ηα νπνία ζεζπίζηεθαλ, νπζηαζηηθά, σο αληηζηάζκηζκα ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ 1986 ζηηο κεζνγεηαθέο πεξηνρέο ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο, ε νπνία εηζήρζε ην 1981. Σα ελ ιφγσ 
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 Κάζε θξάηνο είρε έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ θαη έζηειλε έλαλ θαηάινγν έξγσλ ζηελ Δπηηξνπή 

γηα ρξεκαηνδφηεζε βάζεη απηνχ (Ηηαιία 40%, Ζλ. Βαζίιεην 28%, Γαιιία 15%, Γεξκαλία 6,4%, 

Ηξιαλδία 6% θαη ινηπά θξάηε 4,6%).  
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πξνγξάκκαηα δηήξθεζαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κέρξη ην 1993 αληί ηεο 

αξρηθήο πξφβιεςεο γηα ιήμε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ην 1989. Χζηφζν, παξά ηηο 

θαζπζηεξήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο, νη θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγαλ ηα ΜΟΠ (πνιπεηήο 

πξνγξακκαηηζκφο, εηαηξηθή ζρέζε, νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο), ηα θαηέζηεζαλ έλα ζεκαληηθφ πείξακα γηα ηελ εμέιημε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο (Κακρήο, 2007, ζ.79). Δπνκέλσο, νη παξεκβάζεηο φισλ ησλ 

αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ θνξέσλ ζπληέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία θνηλνηηθήο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο.  

2.2 Η Πνιηηηθή ζπλνρήο κεηά ην 1988 

«Η Δπξψπε βιέπεη ην κέιινλ ηεο σο κηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ αληαγσληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο, κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα λα 

θαηεπζπλζεί ε κνίξα ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ δνπλ ζε απηήλ. 

Απηφ γίλεηαη εχθνια; Όρη. Οη δπλάκεηο ηεο αγνξάο είλαη ηζρπξέο. Αλ 

αθήζνπκε ηα πξάγκαηα ζηελ ηχρε ηνπο, ε βηνκεραλία ζα ζπγθεληξσζεί ζηα 

βφξεηα θαη ε αλαδήηεζε αλαςπρήο ζηα λφηηα. Αιιά νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο, 

φζν ηζρπξέο θαη αλ θαίλνληαη, δελ ηξαβάλε πάληα πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. Η πνιηηηθή θηινδνμία ηνπ θαζελφο καο είλαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε κηα ηζνξξνπεκέλε επηθξάηεηα»
29

. 

Ζ άπνςε πνπ θπξηαξρεί απφ ην 1980 είλαη φηη ε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε 

νδεγεί ζε φμπλζε ηηο πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, κηα αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. αλ απνηέιεζκα, ε εληεηλφκελε νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερείο δηεπξχλζεηο ηεο ΔΔ, ηελ αξρηθή 

«αληθαλφηεηα» ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη άξα ηελ επηκνλή ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ ζηελ Δπξψπε νδήγεζαλ ζηελ επέθηαζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

εθάζηνηε αλαπηπμηαθψλ ηεο πνιηηηθψλ (Rodriguez, 2002, ζ.48). 

 Ζ επίζεκε πηνζέηεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

έγηλε, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηελ ςήθηζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο (αξζ. 
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Jacques Delors, Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 1985-1995.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index2_el.htm 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index2_el.htm


 29 
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Α
) ην 1986. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν «ν ζθνπφο ηεο κείσζεο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη ηεο κείσζεο ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ πιένλ κεηνλεθηηθψλ 

πεξηνρψλ» αλαβαζκίδεηαη, θαζψο πεξηιακβάλεηαη ζηε πλζήθε, φπσο αλαθέξεη ε 

Γηψηε - Παπαδάθε (2004, ζ.218) ελψ ε δηεχξπλζε πνπ ζπληειέζηεθε ην 1986 κε 

ηελ πξνζρψξεζε ζηελ Έλσζε ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο ζπλέβαιε ζηελ 

πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Παξφια απηά, ε Πνιηηηθή πλνρήο, 

νπζηαζηηθά, έιαβε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ην 1988, φηαλ απνθαζίζηεθε, φπσο 

ππνγξακκίδνπλ νη Ληαξγθφβαο θαη Αλδξένπ (2007, ζ.25), ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο 

ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ θαλνληζκψλ ηνπο. Απφ 

ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε ρξήζε κηαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν έρεη δηακνξθψζεη ηηο θνηλνηηθέο παξεκβάζεηο ηεο Πνιηηηθήο 

πλνρήο. 

Ζ δέζκε ησλ κέηξσλ πνπ απνηέιεζαλ ηε λέα αληίιεςε ηεο δηαξζξσηηθήο 

πνιηηηθήο, νλνκάζηεθε «παθέην Νηειφξ» απφ ην φλνκα ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο. Ζ κεγάιε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ Κακρή (2007, 

ζ.80), κε ηε κεηαξξχζκηζε ησλ Σακείσλ ήηαλ φηη ε Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο 

Έλσζεο κεηαηξάπεθε απφ κηα πνιηηηθή ππνζηεξηθηηθή ησλ εζληθψλ πεξηθεξεηαθψλ 

πνιηηηθψλ ζε κηα αιεζηλά Δπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή. Πξφθεηηαη, φπσο 

ηνλίδεη, γηα κηα επαλάζηαζε, κηα αιιαγή «παξαδείγκαηνο».  

Δηδηθφηεξα, κία ζεκαληηθή κεηαβνιή πνπ επέθεξε ε ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε 

είλαη, θαηαξράο, ν δηπιαζηαζκφο ησλ πφξσλ ησλ Σακείσλ. Μέρξη ην 1993 

απνθαζίζηεθε αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ έσο 14δηο ECU, 

πνζφ αληίζηνηρν ηνπ 25% ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
30

. Σν αλσηέξσ πνζφ, 

σζηφζν, είλαη θαηά πνιχ απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηα πνζά ησλ 5 δηο ECU πνπ 

δηαηέζεθαλ κέρξη ην 1986,
31

 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο θαη ζηελ επηινγή ησλ πην 

εχπνξσλ θξαηψλ-κειψλ λα ζηεξίμνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο 

Αγνξάο. 
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  Οη πφξνη ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φκσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δαπαλψληαη απνηειεί θνηλή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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Πεξαηηέξσ, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1988 εηζήγαγε αθελφο, εληαία θξηηήξηα 

θαηάηαμεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ (NUTS)
32

 θαη αθεηέξνπ, 

νξηζκέλεο αξρέο θαη ζηφρνπο (κε βάζε επξσπατθά θαη φρη εζληθά θξηηήξηα) γηα ηελ 

Πνιηηηθή πλνρήο πνπ αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ηφηε Κνηλφηεηαο. Οη αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ελ ιφγσ 

πνιηηηθή ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, θαζψο ε εθαξκνγή ηεο κηαο ζπκπιεξψλεη ηε 

δξάζε ηεο άιιεο, θαη είλαη νη εμήο πέληε (θηαδάο, 2009): 

α) Ο πξνγξακκαηηζκφο (Programming) κε βάζε ηνλ νπνίν φιεο νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ Σακείσλ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ, θαη φρη 

κεκνλσκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, φπσο ζπλεζηδφηαλ πξηλ απφ ην 1988. Σα 

πξνγξάκκαηα δηακνξθψλνληαλ ζε ηξία ζηάδηα: α) νη θπβεξλήζεηο ππέβαιαλ ζηελ 

επηηξνπή ην ρέδην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (εθεμήο ΠΑ) ζην νπνίν 

πεξηέγξαθαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πεξηθέξεηαο θαη δηαηχπσλαλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ρξεκαηνδφηεζή ηεο, β) ε Δπηηξνπή, επί ηε βάζε ηνπ ΠΑ, ζπλέηαζζε 

ην ΚΠ φπνπ δηαηππψλνληαλ νη επηιέμηκεο πεξηνρέο (eligible areas), ε κνξθή ηεο 

βνήζεηαο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην, θαη γ) δηακνξθψλνληαλ ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα (εθεμήο ΔΠ) πξνο πινπνίεζε. 

 β) Ζ εηαηξηθή ζρέζε (Partnership)
33

, είλαη κηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο εμαξηάηαη απφ ηε ζηελή 

ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ αλάκεζα ζην επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν δηνίθεζεο ζην έξγν ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ΠΑ, δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ΚΠ 

θαη πινπνίεζεο – παξαθνινχζεζεο - αμηνιφγεζεο ησλ ΔΠ. Δλ νιίγνηο, φια ηα κέξε 

απνηεινχλ εηαίξνπο θαηά ηελ επηδίσμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. Δπνκέλσο, ε θνηλνηηθή 

δξάζε ζεσξείηαη σο ζπκπιήξσκα ζηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ. 
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 Βι. παξάξηεκα 8, ζ.107 
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή απνηειεί ζεκαληηθή θαηλνηνκία πνπ δελ έγηλε εχθνια απνδεθηή απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ νη νπνίεο έδσζαλ ηελ ηειηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο 

ππφ ηε δηεπθξίληζε φηη ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην ζχζηεκα ην νπνίν ηζρχεη ζε θάζε θξάηνο-

κέινο. Βι. Κακρήο, Μ., Φάθα, Α., (1997), Η ελνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ 1986-2006: έλα 

ζρεδηαζηηθφ εγρείξεκα κεγάιεο θιίκαθαο, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα. 
 



 31 

γ) Ζ αξρή ηεο πξνζζεηηθφηεηαο
34

, (Additionality) κε βάζε ηελ νπνία 

ππάξρεη πιένλ ξεηή πξφβιεςε (αξζ.9 Καλνληζκφο 4253/1988) φηη νη πφξνη ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ ζα ζπληζηνχλ πξφζζεηε ζπλδξνκή, πέξαλ απηήο ηνπ θξάηνπο-

µέινπο, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηέινο, 

δ) Ζ αξρή ηεο ζπγθέληξσζεο (Concentration) ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη 

πφξνη ηεο Κνηλφηεηαο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε 

θαη θαηαλέκνληαη ζε πέληε ζηφρνπο, φπσο δείρλεη θαη ν πίλαθαο 2 πνπ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ, πνπ θαζνξίδνπλ «πνηεο πεξηνρέο ζα ιάβνπλ πνηα ρξεκαηνδφηεζε θαη ην 

χςνο απηήο». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζηφρνη 1, 2 θαη 5β ζα είραλ σο απνδέθηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο (γεσγξαθηθνί ζηφρνη), ελψ νη ζηφρνη 3, 4 θαη 5α 

αθνξνχζαλ νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα (ζεκαηηθνί ζηφρνη). Αλαιπηηθφηεξα, νη ζηφρνη 

είλαη νη εμήο (Καλνληζκφο 2052/1988, European Union, 2008, pp.10-12):  

1) Αλάπηπμε θαη δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ 

πεξηθεξεηψλ.  

Καιχπηνληαο ην 25% ή πεξίπνπ 86,2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηφρνπ 1 απφ ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ θαη ην ΔΓΣΠΔ αλήιζε ζε 43,8 

δηζ. ECU (64% ηνπ ζπλφινπ). Κχξηνη δηθαηνχρνη ήηαλ ε Ιζπαλία, κε κεξίδηo 10,2 

δηζ. ECU κε ην 57,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λα δεη ζε πεξηθέξεηεο ηνπ ηφρνπ 1, 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ιηαιία (8,5 δηζ. ECU, 36,4% ηνπ πιεζπζκνχ), ηελ 

Πνξηνγαιία (8,45 δηζ. ECU, 100%), ηελ Διιάδα (7,5 δηζ. ECU, 100%) θαη ηελ 

Ιξιαλδία (4,46 δηζ. ECU, 100%). Μηθξφηεξα πνζά δηαηέζεθαλ γηα ηε Γεξκαλία (γηα 

ηα αλαηνιηθά γεξκαληθά νκφζπνλδα θξάηε πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ηφρν 1 απφ ην 

1990), ηε Γαιιία (γηα ηελ Κνξζηθή θαη ηα γαιιηθά ππεξπφληηα δηακεξίζκαηα), θαη ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην (γηα ηε Βφξεηα Ηξιαλδία). ην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 1, 35,2% ησλ 

επελδχζεσλ ήηαλ δαπάλεο ζε ππνδνκέο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηεο πεξηβάιινληνο, 33,6% γηα ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο φπσο 

άκεζεο θαη έκκεζεο εληζρχζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, θαη 29,6% γηα ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο.  
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 Αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο «πξνζζεηηθφηεηαο» δελ ήηαλ εχθνιν λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη 

θνηλνηηθνί πφξνη ζα πξνζηίζεληαη ζηνπο εζληθνχο θαη δε ζα ππάξρεη ππνθαηάζηαζε ησλ δεχηεξσλ απφ 

ηνπο πξψηνπο. Απηφ εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αθφµε θαη ζήµεξα, παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα εμαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

αξρήο. Βι. θηαδάο, Γ., (2009), Χξεκαηνδνηήζεηο Αλαπηπμηαθψλ Πνιηηηθψλ, Παλεπηζηεκηαθέο 

Παξαδφζεηο, Θεζζαινλίθε. 
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2) Αλαζπγθξφηεζε ησλ βηνκεραληθψλ πεξηθεξεηψλ θαη πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη 

απφ παξαθκή.  

ε πεξηνρέο ηνπ ηφρνπ 2 δνχζαλ 16,6% ή πεξίπνπ 57,3 εθαηνκκχξηα 

θάηνηθνη θαη επσθειήζεθαλ απφ 6,1 δηζ. ECU (9% ηνπ ζπλφινπ) πνπ παξέρνληαη 

απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ. Κχξηνη δηθαηνχρνη ήηαλ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (2 δηζ. 

ECU, 35,5% ηνπ πιεζπζκνχ) θαη αθνινπζνχλ ε Ιζπαλία (χςνπο 1,5 δηζ. ECU, 

22,2%) θαη Γαιιία (1,2 δηζ. ECU, 18,3%). Δθηφο απφ ηελ Διιάδα, ηελ Ιξιαλδία θαη 

ηελ Πνξηνγαιία, φια ηα άιια θξάηε κέιε επσθειήζεθαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ 

ηηο θαηαλνκέο ηνπ ζηφρνπ 2. Απφ ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ, 55,1% δαπαλήζεθε γηα 

ηε ζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο, 23,9% γηα ιφγνπο 

αλάπιαζεο θαη πεξηβαιινληηθνχο, ζπρλά γηα πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

παξειζφλ γηα αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, θαη 20,9% γηα αλζξψπηλα πφξνπο.  

3)  Αληηκεηψπηζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ λέσλ, 

πξνψζεζε ηζφηεηαο επθαηξηψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

4) Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο βηνµεραληθέο κεηαβνιέο. Δπαγγεικαηηθή 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ.  

Δζηηάδνληαο ζε νκάδεο-ζηφρνπο γηα πνιηηηθέο ελεξγνχο εξγαζίαο γηα ηελ 

αγνξά, ηα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ 3 θαη 4, δελ είραλ γεσγξαθηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη είραλ ζπκθσλεζεί ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ ζπλνιηθή θαηαλνκή γηα 

ηνπο δχν ζηφρνπο ήηαλ πεξίπνπ 6,67 δηζ. ECU (10% ηνπ ζπλφινπ) θαη απνδφζεθαλ 

κφλν απφ ην ΔΚΣ. Κχξηνη δηθαηνχρνη ήηαλ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (1,5 δηζ. ECU), ε 

Γαιιία (1,44 δηζ. ECU) θαη ε Γεξκαλία (ECU 1,05 δηζ.). Όιεο νη ππφινηπεο ρψξεο 

έιαβαλ κηθξφηεξα πνζά κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία 

γηα ηηο νπνίεο νη θαηαλνκέο ηνπ ΔΚΣ εληάρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 1. 

5α) Πξνζαξκνγή ησλ γεσξγηθψλ δηαξζξψζεσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη 

αλαδηάξζξσζε ηεο αιηείαο.  

5β) Αλάπηπμε ησλ επαίζζεησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

Σέινο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζηφρνπ 5 αλέξρνληαλ ζε 6,3 δηζ. (9,2% ηνπ 

ζπλφινπ) κε ηε Γαιιία (2,3 δηζ. ECU), ηε Γεξκαλία (1,4 δηζ. ECU) θαη ηελ Ιηαιία 
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(0,96 δηζ. ECU ) λα απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηθαηνχρνπο. Οη παξεκβάζεηο 

ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 5α, δελ έρνπλ γεσγξαθηθφ νξίδνληα, ζε αληίζεζε κε απηέο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηφρν 5β, νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ πιεζπζκφ 17,6 εθαηνκκπξίσλ ή 5% ηνπ ζπλφινπ. 

Πεξαηηέξσ, νη δαπάλεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 5α αθνξνχζαλ παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 5β δηαηέζεθε γηα λέεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (47,2%), ηηο ππνδνκέο ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο (20% ην θαζέλα) θαη ην πεξηβάιινλ (12,1%).  

Πίλαθαο 2 

ηφρνη πξνηεξαηφηεηαο πεξηφδνπ 1989-1993
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Δθηφο απφ ηα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζην 

πιαίζην ησλ ζηφρσλ, έλα ζχλνιν 16 θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε θαηαλνκή 5,3 

δηζ. ECU (7,8% ηνπ ζπλφινπ) ηέζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ή ηνκέσλ. Με κηα θαηαλνκή 

πεξίπνπ 1,1 δηζ. Ecu, ην Interreg απνηειεί πξσηνβνπιία κε βάζε ηελ νπνία 
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ππνζηεξίδεηαη ε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, ελψ νη 

Euroform, Now θαη Horizon (764 εθαη. ECU) ζπληζηνχλ ρξεκαηνδνηνχκελα ζρέδηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν 

Leader (455 εθαη. ECU) ρξεκαηνδνηεί ζρέδηα ηνπηθήο θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ελψ 

άιιεο πξσηνβνπιίεο απνζθνπνχλ ζηελ εθ λένπ αμηνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ 

πεξηνρψλ (Resider, Rechar, Retex, Renaval, Konver, Μαδί: 1,1 δηο ECU), ηηο 

εμφρσο απφθεληξεο πεξηθέξεηεο (Regis, 181 εθαη. ECU) ή ζε δεηήκαηα, φπσο 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελέξγεηα, πιεξνθνξίεο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο 

(Envireg, Regen, Prisma, Telematique, Stride, Μαδί: 1,6 δηζ. ECU). Με ηελ 

ππνζηήξημε ηερληθήο βνήζεηαο, ε Δπηηξνπή μεθίλεζε, επίζεο, πηινηηθά έξγα, δίθηπα 

θαη κειέηεο, θαζψο θαη δηάθνξα εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Μηθξψλ θαη 

Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), φπσο ηα «Κέληξα Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο». 

Πεξαηηέξσ, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ησλ Σακείσλ απνηέιεζε 

ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη θξαηψλ-κειψλ γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ. Κεληξηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ ή φπσο πξναλαθέξζεθε Α’ 

Παθέην Νηειφξ), ην νπνίν αθνξά αξρηθά ηελ πεξίνδν 1989-1993 θαη πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ θάζε θξάηνπο-κέινπο θαη ηεο Δπηηξνπήο ζηε 

βάζε μερσξηζηψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ θαηαζέηνπλ ηα θξάηε-κέιε ζηελ 

Δπηηξνπή. Τν ΚΠΣ πεξηιακβάλεη ηνπο άμνλεο δξάζεο ηνπο νπνίνπο ε Κνηλφηεηα είλαη 

δηαηεζεηκέλε λα ζηεξίμεη έρνληαο ιάβεη ππφςε ακθφηεξεο ηηο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο-

κέινπο θαη ηηο επξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη πνιηηηθέο (Κακρήο, 1997, ζζ.81-82). 

Απφ ηα αλσηέξσ δηαθαίλνληαη νη ιφγνη πνπ θαηέζηεζαλ ην 1988 πξάγκαηη έλα 

έηνο-ζηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 

1988 εηζήγαγε νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο θαη αξρέο γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο θαη ηα κέζα 

ηεο πνπ παξακέλνπλ έθηνηε ην «mode d'emploi» ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο. Οη επφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο πεξηφδνπο 1994-

1999 θαη 2000-2006, πεξηέρνπλ κελ νξηζκέλα θαηλνχξγηα ζηνηρεία αιιά απνηεινχλ 

πεξηζζφηεξν κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία. 
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2.3 Η κεηαξξχζκηζε ηνπ 1994 

Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, φπσο εηπψζεθε θαη πξσηχηεξα θαη ηζρχεη γηα θάζε 

πνιηηηθή, είλαη δπλακηθή, δειαδή πξνζαξκφδεηαη ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη 

ηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ (Γηψηε-Παπαδάθε, 2004, ζ.245).
 
Γχν έηε, ινηπφλ, πξηλ 

απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ 1989-1993, ε Δπηηξνπή θαηέζεζε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ επφκελε δεκνζηνλνκηθή πεξίνδν (1994-1999). Πξφθεηηαη γηα 

ην «δεχηεξν παθέην Νηειφξ», ην νπνίν απνηέιεζε αληηθείκελν έληνλσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, απνθαζίζηεθε ε παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ απφ πέληε ζε έμη έηε. Χζηφζν, ην 

γεγνλφο πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηε κεηαξξχζκηζε απηή ήηαλ ε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη (πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - ΔΔ), κε βάζε ηελ νπνία ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή ε δηαδηθαζία εκβάζπλζεο ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε απψηεξν 

νηθνλνκηθφ ζηφρν ηε λνκηζκαηηθή έλσζε (ΟΝΔ) κε ηελ πηνζέηεζε θνηλνχ λνκίζκαηνο 

(€). Ήηαλ απηφ ην λέν πιαίζην, ηεο λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο, πνπ πξνψζεζε ζρεδφλ 

ην δηπιαζηαζκφ ησλ θνλδπιίσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ πνπ ζα έθηαλαλ ζηα 27,4 

δηο ECU κέρξη ην 1999 (ζε αληίζεζε κε ηα 14δηο ECU ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ). 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο ρξεηάζηεθε, επηπιένλ, λα αλαπξνζαξκνζηεί ην 1994 

ελφςεη θαη ηεο επηθείκελεο πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ ηεο νπεδίαο, ηεο Απζηξίαο θαη 

ηεο Φηλιαλδίαο ην 1995 (Ληαξγθφβαο, Αλδξένπ, 2007, ζ.34). Αλ θαη απηά ηα λέα 

κέιε ήηαλ ζρεηηθά εχπνξα, παξφια απηά, πεξηθέξεηεο ηεο Απζηξίαο εληάρζεθαλ ζην 

ζηφρν 1, ν νπνίνο είρε πξνβιεπφκελν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 94 δηζ. 

ECU. ε πεξηνρέο ηνπ ζηφρνπ 2, 60,6 εθαη. άλζξσπνη (ην 16,3% ηνπ ζπλφινπ) 

επσθειήζεθαλ απφ έλα παθέην ρξεκαηνδφηεζεο 9,4 δηζ. ECU (10,6% ηνπ ζπλφινπ) 

πνπ παξείραλ ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ. Δπηπιένλ, ππήξμε κηα ζπγρψλεπζε ηνπ 3
νπ

 θαη 

ηνπ 4
νπ

 ζηφρνπ (κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ 3
νπ

)
 
ελψ ν 4

νο
 ζηφρνο δεκηνπξγήζεθε γηα 

λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εξγαηψλ ζηηο βηνκεραληθέο κεηαβνιέο θαη ζηηο 

αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Σν ζπλνιηθφ θνλδχιη ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ 3 

θαη 4 ήηαλ πεξίπνπ 15,2 δηζ. ECU (9,1% ηνπ ζπλφινπ), ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

πξνήιζε απφ ην ΔΚΣ γηα δξάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Σν 

θνλδχιη ζηα πιαίζηα ηνπ ζηφρνπ 5 αλήιζε ζε 13 δηζ. ECU (7,8% ηνπ ζπλφινπ) θαη 

δηαηέζεθε γηα λέεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αιηεία, εθφζνλ ην 1993 

ηδξχζεθε ην λέν Υξεκαηνδνηηθφ Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηείαο (ΥΜΠΑ), 



 36 

θαζψο θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (47,2%), ππνδνκέο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο (20% 

γηα ηνλ θάζε ηνκέα) θαη ην πεξηβάιινλ (12,1%). Απφ ην ηφρν 5β ππνζηεξίρζεθαλ 

32,7 εθαη. άλζξσπνη πνπ δνχζαλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, δειαδή ην 8,8% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ. Σέινο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο θαλδηλαβίαο, πξνζηέζεθε έλαο αθφκε ζηφρνο, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 3, ν ζηφρνο 6, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε νπεδία θαη 

ε Φηλιαλδία εμαζθάιηζαλ 697 εθαηνκ. ECU γηα πέληε ρξφληα. (Καλνληζκφο 

2081/1993, Armstrong
36

, 2001, pp.401, European Union, 2008, p.16).  

Πίλαθαο 3 

ηφρνη πξνηεξαηφηεηαο πεξηφδνπ 1994-1999
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Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Armstrong (2001, p.402), γηα ζπλνιηθά 13 

πξσηνβνπιίεο ηεο Κνηλφηεηαο δηαηέζεθε ην πνζφ ησλ 14 δηζ. ECU (8% ηνπ 

ζπλφινπ) γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε δηαζπλνξηαθψλ, δηεζληθψλ θαη θαηλνηφκσλ 

ζρεδίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1994-1999. ηελ πξάμε, σζηφζν, δε ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζχλνιν ηνπ πνζνχ. 

Πεξαηηέξσ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Μάαζηξηρη επηβεβαίσζε ηηο αξρέο 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1988 (ζπγθέληξσζε, πξνγξακκαηηζκφο, πξνζζεηηθφηεηα θαη 

εηαηξηθή ζρέζε) νη νπνίεο ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη κε κηθξέο κεηαβνιέο, ελψ έδσζε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πνιηηηθή ζεκαζία ηεο ζπλνρήο. Καηά ζπλέπεηα, φιεο νη 

θνηλνηηθέο πνιηηηθέο νθείινπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Παξφια απηά, ζε αληίζεζε κε ηελ ΔΔΠ ηνπ 1986, φπνπ 

πξνβιέθζεθε φηη ε πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ιακβάλεη ππφςε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ αξζ.130
Α
, ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη δελ πξνβιέπεηαη θάηη αλάινγν γηα ηελ 

ΟΝΔ. 

χκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, απνθαζίζηεθε, επηπιένλ, ε ίδξπζε 

ελφο λένπ ηακείνπ, ηνπ Σακείνπ πλνρήο, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ζρεδίσλ πεξηβάιινληνο θαη δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ (Γηψηε–Παπαδάθε, 2004, ζ.239). 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πνπ αθνξά ην λέν ηακείν δελ αλαθέξεηαη ζε πεξηθέξεηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ζηφρνο 1, αιιά ζε θξάηε-κέιε ησλ νπνίσλ ην ΑΔΠ είλαη θάησ απφ ην 

90% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζρεδφλ εγθαηάιεηςε 

ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ζε απηφ ην Σακείν. Καηά 

έλα βαζκφ απηφ ήηαλ απφιπηα θπζηνινγηθφ γηαηί ν θχξηνο ιφγνο ζχζηαζήο ηνπ ήηαλ, 

κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δηαξζξσηηθψλ έξγσλ, λα βνεζήζεη ηα πην θησρά θξάηε-

κέιε λα θηάζνπλ ζε ηέηνην επίπεδν αλάπηπμεο ψζηε λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο 

ζηελ ΟΝΔ
38

. Γη‟ απηφ ην ιφγν εγθαηαιείθζεθαλ νη αλσηέξσ αξρέο θαη σο ινγηθφ 

επαθφινπζν ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σακείνπ απηνχ έθηαλε έσο θαη ην 85% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο θφζηνπο (European Union, 2008, pp.14 - 17). Αμίδεη, σζηφζν, λα 

ηνληζηεί ην γεγνλφο πσο ζε απηφ ην ζηάδην βιέπνπκε ηε ζηαδηαθή ππαγσγή ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνπο ζηφρνπο ηεο λνκηζκαηηθήο, ηελ επηβνιή δεηθηψλ 
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 Σα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αθνξνχλ ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, κε κέγηζηε ηηκή ην 3% ηνπ ΑΔΠ 

θαη ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηνπιάρηζηνλ ζην 60% ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηά πνπ είλαη εθηθηά κφλν 

κε απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο. 
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νλνκαζηηθήο ζχγθιηζεο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ δε 

ζπληνλίδεηαη κε ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία. 

Σα θξάηε πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζην θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο (θ.θ. ΑΔΠ ρακειφηεξν ηνπ 90% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ) ήηαλ ε 

Διιάδα, ε Ιζπαλία, ε Ιξιαλδία θαη ε Πνξηνγαιία, πνπ νλνκάζηεθαλ θξάηε ηεο 

ζπλνρήο. Σελ πεξίνδν 1994 – 1999 δηαηέζεθαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα θξάηε 14,45 δηο 

ECU, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ, ελψ ν πίλαθαο 5 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ ρξεκάησλ γηα δηαξζξσηηθνχο 

ζθνπνχο.  

Πίλαθαο 4 

Δθηηκήζεηο ηεο θαηαλνκήο ησλ ρξεκάησλ ηνπ Σακείνπ πλνρήο σο πνζνζηφ θαη σο 

πνζφ ζε ηηκέο 1994 ηελ πεξίνδν 1994-1999 

Κξάηε-κέιε Πνζνζηφ Γηο ECU 

Ηζπαλία 55 7,95 

Πνξηνγαιία 18 2,60 

Διιάδα 18 2,60 

Ηξιαλδία 9 1,30 

 100 14,45 

Πεγή: Δπηηξνπή 1996
α
 ζ.147. Παξαηίζεηαη ζην Bache Ian (1998), «The Politics of European Union in 

Regional Policy», ζ.89 
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Πίλαθαο 5 

πλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ απφ ηα: Γηαξζξσηηθά Σακεία, Σακείν 

πλνρήο θαη Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο ην 1994-1999 (κέζα ζε παξέλζεζε ηα πνζά 

γηα ηελ πεξίνδν 1989-1993)  

Πεγή: Τπνινγηζκέλν απφ ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο 1996
α
 ζ.144. Παξαηίζεηαη ζην Bache Ian (1998), 

«The Politics of European Union in Regional Policy», ζ.89 

 

πκπιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 6, ν νπνίνο εκθαλίδεη 

ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ έιαβαλ ηα θξάηε κέιε ηελ πεξίνδν 1994 – 1999 θαη 

νδεγεί ζηελ εμαγσγή ελφο πνιχ βαζηθνχ ζπκπεξάζκαηνο. 

 

 

 

 

Κράηη-μέλη 

Ποζοζηό 

τρημαηοδόηηζης, επί 

ηοσ ζσνόλοσ ηων 

πόρων ηης Ε.Ε. 

Εσρωπαϊκή 

τρημαηοδόηηζη ζαν 

ποζοζηό ηοσ εθνικού 

ΑΕΠ 

*Καηά κεθαλήν 

τρημαηοδόηηζη 

με ζηοιτεία 

πληθσζμού 1999 

Απζηξία  1,13   (0,00) 0,19   (0,00) 38,78 

Βέιγην 1,25   (1,18) 0,18   (0,00) 33,53 

 Γαλία 0,50   (0,59) 0,11   (0,00) 25,78 

Φηλιαλδία 1,19   (0,00) 0,40   (0,00) 63,19 

Γαιιία 8,92   (9,46) 0,22   (0,14) 40,62 

Γεξκαλία 12,97   (11,46) 0,21   (0,13) 43,31 

Διιάδα 10,58   (12,51) 3,67   (2,65) 266,90 

Ηξιαλδία 4,42   (6,68) 2,82   (2,66) 324,49 

Ηηαιία 12,92   (16,90) 0,42   (0,27) 62,20 

νπεδία 0,93   (0,00) 0,37   (0,00) 28,77 

Οιιαλδία 1,56   (1,11) 0,15   (0,07) 27,12 

Πνξηνγαιία 10,53   (12,90) 3,98   (3,07) 284,29 

Ηζπαλία 25,30   (20,57) 1,74   (0,75) 174,16 
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Πίλαθαο 6 

πλνιηθή θαηαλνκή ησλ ρξεκάησλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ σο πνζνζηφ ζηα 

θξάηε-κέιε ην 1994-1999* (κέζα ζε παξέλζεζε ηα πνζά γηα ηελ πεξίνδν 1989-1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*εθηφο απφ ηηο Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο 

Πεγή: Τπνινγηζκέλα απφ ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο 1996
α
 ζ.145. Παξαηίζεηαη ζην Bache Ian (1998), 

«The Politics of European Union in Regional Policy», ζ.85 

Σν ζπκπέξαζκα ζπλνςίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ρψξεο ζπλνρήο πξάγκαηη 

επλνήζεθαλ
39

, αλ δνχκε ηα πνζνζηά ηεο επξσπατθήο βνήζεηαο κε βάζε ην ΑΔΠ ηεο 

θάζε κίαο θαη κε βάζε ηελ θ.θ. βνήζεηα. Πξέπεη φκσο λα αλαθεξζεί φηη, λαη κελ έρνπλ 

ιάβεη κεγάια πνζά, αιιά νη ζπλνιηθέο ξνέο πνπ έιαβαλ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξεο 

απφ απηέο ηεο Ηηαιίαο ή ηεο Γεξκαλίαο (πξηλ ηελ Έλσζε). Βιέπνληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ πίλαθα 6, ηα πνζνζηά ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο κε ηε Γαιιία 

θαη ην Ζλ. Βαζίιεην λα αθνινπζνχλ δελ είλαη θαζφινπ επθαηαθξφλεηα. Δπνκέλσο, 

κέζσ απηψλ ησλ θνλδπιίσλ βνεζήζεθαλ θξάηε-κέιε πνπ ην είραλ πξαγκαηηθά 

αλάγθε, αιιά θαη ηα θξάηε πνπ ήηαλ θπξίσο ρξεκαηνδφηεο θαηάθεξλαλ λα 

απνθηήζνπλ κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε φιε δηαδηθαζία 
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 Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Σακείνπ πλνρήο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνιηηηθή 

ζπλνρήο, αθνχ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ βνεζάεη ηε ζχγθιηζε ζε επίπεδν θξαηψλ, 

αιιά, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κάιινλ ζα εληζρχζεη ηε ηάζε πφισζεο εληφο ηεο ΔΔ. Βι. Πεηξάθνο, 

Γ., Φπράξεο, Γ., (2004), Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, ζ.427. 

. 

 

Κράηη-μέλη Ποζοζηό 

Απζηξία  1,04      ( - ) 

Βέιγην 1,31   (1,18) 

Γαλία 0,54   (0,64) 

Φηλιαλδία 1,09      ( - ) 

Γαιιία 9,65   (9,38) 

Γεξκαλία 14,12   (9,56) 

Διιάδα 10,12   (11,96) 

Ιξιαλδία 4,07   (7,08) 

Ιηαιία 14,29   (17,08) 

Λνπμεκβνχξγν 0,06   (0,09) 

Οιιαλδία 1,59   (1,15) 

Πνξηνγαιία 10,12   (13,42) 

Ιζπαλία 22,91   (20,81) 

νπεδία 0,85     ( - ) 

Ηλ. Βαζίιεην 8,26   (7,65) 

                     100,00 
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απνηειεί έλα είδνο αλαδηαλνκήο ή απνδεκίσζεο. Ωζηφζν, ν θχξηνο ζθνπφο ησλ 

θνηλνηηθψλ κεηαβηβάζεσλ δελ είλαη αλαδηαλεκεηηθφο, θαζψο κέζσ απηψλ ε Κνηλφηεηα 

ζηνρεχεη ζηελ ηφλσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηψλ ψζηε λα 

επηηχρνπλ φξνπο απηνηξνθνδνηνχκελεο αλάπηπμεο. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ην πνζφ 

πνπ δηαηέζεθε απφ ηα Σακεία ηελ πεξίνδν 1994 – 1999 έθηαζε ηα 170 δηο ECU, 

πνζφ πνπ απνηειεί ην έλα ηξίην ηεο θνηλνηηθήο δαπάλεο θαη ην 0,4% ηνπ ΑΔγρΠ ηεο 

ΔΔ (Γηψηε–Παπαδάθε, 2004, ζ.245, European Union, 2008, pp.14 - 17). Πξφθεηηαη 

γηα αξθεηά ρξήκαηα, ηα νπνία, φπσο είλαη ινγηθφ, ζηνρεχνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο 

επίηεπμεο απηνηξνθνδνηνχκελεο αλάπηπμεο γηα ηελ επηδησθφκελε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ παξά ζηελ απνδεκίσζε ησλ θξαηψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

ρξεκαηνδφηεο ηνπ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

2.4 Ο ζηφρνο ηεο ζπλνρήο απφ ην 1999 έσο ην 2006 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην δήηεκα πξνζρψξεζεο ησλ 

θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΚΑΔ) ζηελ ΔΔ κεηαηξάπεθε 

ζηαδηαθά ζε ζέκα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο. Απηή ε ηζηνξηθή δηεχξπλζε ζήκαλε ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ θαηά 20%, αιιά ηελ άλνδν ηνπ ΑΔγρΠ ηεο Έλσζεο 

θαηά κφιηο 5%
40

. Ζ δηεχξπλζε ζπλνδεχηεθε, ινηπφλ, απφ απμεκέλεο αληζφηεηεο ζε 

φηη αθνξά ην εηζφδεκα θαη ηελ απαζρφιεζε, θαζψο ην κέζν θαηά θεθαιήλ ΑΔγρΠ 

ζηα λέα 10 θξάηε-κέιε ήηαλ θάησ απφ ην κηζφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Έλσζεο θαη κφλν 

ην 56% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο βξηζθφηαλ ζε ελεξγφ απαζρφιεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 

64% ζηελ ΔΔ ησλ 15. Χο απνηέιεζκα, νη επηθξάηεηεο ησλ λέσλ κειψλ ηεο ΔΔ 

ππάγνληαλ ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζην ζηφρν 1, δειαδή ήηαλ επηιέμηκεο γηα ην 

πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ζηήξημεο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν 

πλνρήο (European Union, 2008, p.20).  

Δλφςεη ηεο λέαο κεγάιεο δηεχξπλζεο, ε Δπηηξνπή δεκνζηνπνίεζε, ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 1997, ηελ «Agenda 2000», κεηά ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο απνθαζίζηεθε ε ράξαμε 

ηεο λέαο πνιηηηθήο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (Ληαξγθφβαο, Αλδξένπ, 2007, ζ.34). 

Ζ αηδέληα 2000 ζηφρεπζε ζηελ «αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο ηνκεαθήο 

θαη γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ ζρεδηαδφκελσλ πξνγξακκάησλ ζε 
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ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, βειηηψλνληαο έηζη ηε δηνίθεζή 

ηνπο»
41

. Με βάζε απηφ ην πιαίζην, ε Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ΟΝΔ, φπσο δηαηππψλνληαη ζην χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ απξνζπκία ησλ πεξηζζφηεξσλ εχπνξσλ θξαηψλ 

λα απμήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξφηεηλε λα κελ 

επηρεηξεζεί ππέξβαζε ησλ πιεξσκψλ γηα ηηο δηαξζξσηηθέο πξνζπάζεηεο πέξαλ ηνπ 

αλσηάηνπ νξίνπ ηνπ 0,46% ηνπ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο (κε αλψηαηε νξνθή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζην 1,27%), φπσο ηζρχεη απφ ηε χλνδν ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δδηκβνχξγνπ (1992). Οπζηαζηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε δήισζε ζήκαηλε φηη αλ θαη ν 

ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο παξακέλεη, σζηφζν νη ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο 

ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο δελ απμάλνληαη, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 7 παξαθάησ: 

Πίλαθαο 7 

Γαπάλεο ηεο Δ.Δ. ζε δηαξζξσηηθνχο ζθνπνχο ηελ πεξίνδν 2000-2006 (ζε εθαηνκ. € - 

ηηκέο 1999)  

 

Πεγή: Agenda 2000, ζ.14
42

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαξζξσηηθνχο ζθνπνχο 

ζπγθεληξψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ ην έρνπλ πξαγκαηηθά 

αλάγθε, φκσο κεηψλεηαη ζηαδηαθά, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, θαζψο 

εάλ ππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ηεο δηεχξπλζεο νη πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηηο 

δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζα πεξηνξηζζνχλ κέρξη θαη ην 0,33% 

αληί ηνπ 0,46% πνπ ίζρπε κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο «Αηδέληα 2000». 

Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη «νη ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία 

θαη ην Τακείν Σπλνρήο πεξηνξίδνληαη κε θπξίσο πιεηηφκελεο ηηο αζζελέζηεξεο ρψξεο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο».
43

 Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ε ελ 

ιφγσ κείσζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αξρίδεη λα ππάξρεη έλα είδνο πξνεληαμηαθήο 

βνήζεηαο
44

 ζηηο ππνςήθηεο πξνο πξνζρψξεζε ρψξεο. Δλ νιίγνηο δε κεηψλνληαη ηα 

δηαηηζέκελα θνλδχιηα, απιά δηαλέκνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. χκθσλα κε ηνπο 

Ληαξγθφβα θαη Αλδξένπ, απηή ηελ πεξίνδν ησλ επηά εηψλ (Γ’ ΚΠ) δφζεθαλ 213 

δηο €: 195δηο € απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη 18δηο € απφ ην Σακείν πλνρήο. Απηά 

ηα πνζά απνηεινχλ ην 36% ηνπ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2000 κεηνχκελν ζην 

32,6% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2006.  

Πεξαηηέξσ, φπσο ππνγξακκίδεη ε Γηψηε-Παπαδάθε, νη αξρέο ζηηο νπνίεο 

βαζίζηεθε ε κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηνπ 1988 (ε ζπγθέληξσζε, ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε εηαηξηθή ζρέζε, ε πξνζζεηηθφηεηα) εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρή ηεο ζπγθέληξσζεο, 

έγηλαλ θάπνηεο κεηαβνιέο θαζψο, φπσο απεηθνλίδεη ν πίλαθαο 8 παξαθάησ, νη ζηφρνη 

βάζεη ηνπ λένπ Καλνληζκνχ 1260/1999 κεηψζεθαλ ζηνλ αξηζκφ θαη έγηλαλ ηξεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο 1 (αληηθαηέζηεζε ηνπο ζηφρνπο 1 θαη 6), πνπ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ 

πεξηθεξεηψλ, θάιπςε
45

 ην 37% ή πεξίπνπ 169,4 εθαη. θαηνίθνπο ηεο ΔΔ ησλ 25 κε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ έθηαζε ζπλνιηθά απφ ηα ΔΣΠΑ, ΔΚΣ, ΔΓΣΠΔ θαη ΥΜΠΑ ηα 

€135,9 δηζ. (70% ησλ πφξσλ ησλ ηακείσλ). Ο ζηφρνο 2 (αληηθαηέζηεζε ηνπο 

ζηφρνπο 2 θαη 5β) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε 

ησλ πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαξζξσηηθέο δπζθνιίεο, θάιπςε πεξίπνπ 69,8 

εθαη. θάηνηθνπο νη νπνίνη επσθειήζεθαλ απφ έλα παθέην ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 

€22,5 δηζ. (9,6% ηνπ ζπλφινπ) πνπ δφζεθε απφ ηα ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ. Σέινο, ν ζηφρνο 

3 (αληηθαηέζηεζε ηνπο ζηφρνπο 3 θαη 4) κε θνλδχιη πεξί ηα €24,1 δηζ. αζρνιείηαη 

κε ηελ πξνζαξκνγή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο (θηαδάο, 2009).  

                                                 
43

 http://www.inegsee.gr/sitefiles/magazine/46-APRILIOS_1999.pdf 

44
 Πξφθεηηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα Ispa (ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο αληίζηνηρεο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

πνιηηηθψλ κε απφθαζε ηνπ), θαη Sapard (ζηεξίδεη ηε γεσξγία θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε) ηα νπνία κε 

απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (Μάξηηνο 1999) δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζην 

πξφγξακκα Phare (πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δνκψλ απφ ην 1989). 

45
 πλνιηθά, 60 πεξηθέξεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε 13 θξάηε-κέιε είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 

1 γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006. Δθαξκφδεηαη επίζεο κεηαβαηηθή ζηήξημε γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ήηαλ 

επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 1 κεηαμχ 1994-1999 αιιά πνπ δελ είλαη πιένλ επηιέμηκεο θαηά ηελ 

πεξίνδν 2000-2006. 
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Πίλαθαο 8 

ηφρνη πξνηεξαηφηεηαο πεξηφδνπ 2000 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαιπηηθά ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη θαη ηα πνζνζηά θάιπςεο θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 9 παξαθάησ. Δπίζεο, παξαηίζεηαη θαη ράξηεο ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ καδί 

κε πίλαθα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ θαηά ζηφρν θαη ρψξα ζην παξάξηεκα 10 

ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο.
46
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 Παξάξηεκα 10, ζ.109 
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Πίλαθαο 9 

Σα λέα πνζά ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2006 

 ηφρνο 1 ηφρνο 2 ηφρνο 3 

Γηαζέζηκα 

θνλδχιηα 

(ζε δηο €) 

135,90 22,50 24,05 

Πνζνζηφ ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ 

Σακείσλ* 

69,70% 11,50% 12,30% 

Πνζνζηφ      

θάιπςεο 

ηνπ    

πιεζπζκνχ 

22,2% 18%  

 (31% κεηά ηε 

δηεχξπλζε) 

- 

Υψξεο 

Γηθαηνχρνη 

Γεξκαλία, 

Απζηξία, Βέιγην, 

Γαιιία, Ζλ. 

Βαζίιεην, 

Ηζπαλία, Ηηαιία, 

Κάησ Υψξεο, 

Φηλιαλδία, 

νπεδία, 

Διιάδα** 

Ιξιαλδία, 

Πνξηνγαιία,  

 

Γεξκαλία, 

Απζηξία, 

Βέιγην, Γαλία, 

Γαιιία, Ζλ. 

Βαζίιεην, 

Ηζπαλία, Ηηαιία, 

Κάησ Υψξεο, 

Φηλιαλδία,  

νπεδία 

Λνπμεκβνχξγν 

Γεξκαλία, 

Απζηξία, 

Βέιγην, Γαλία, 

Γαιιία, Ζλ. 

Βαζίιεην, 

Ηζπαλία, Ηηαιία, 

Κάησ Υψξεο, 

Φηλιαλδία, 

νπεδία, 

Λνπμεκβνχξγν, 

Κχπξνο,  

ινβαθία, 

Σζερηθή 

Γεκνθξαηία  

*ην ππφινηπν 6,50% δηαηίζεηαη ζε Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο  

** Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, 

Ηφληα Νεζηά, Γπηηθή Διιάδα, ηεξεά Διιάδα, Πεινπφλλεζνο, Αηηηθή, Βφξεην Αηγαίν, Νφηην Αηγαίν, 

Κξήηε (δειαδή φιε ε ρψξα) 

Πεγή: Agenda 2000
47

  

                                                 
47

 http://ec.europa.eu/agenda2000/public_en.pdf 

Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα αθξηβή πνζά πνπ δηαηέζεθαλ ζε θάζε ρψξα βι. Παξάξηεκα 10, ζ.109 

θαη ηελ ηζηνζειίδα: 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24207_el.htm 

http://ec.europa.eu/agenda2000/public_en.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24207_el.htm
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Ζ εκπεηξία απφ ηελ πξψηε θαη, θαηφπηλ, ηε δεχηεξε πεξίνδν νδήγεζε ζε 

εμνξζνινγηζκφ θαη ζηε κείσζε ησλ ζηφρσλ. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο ιεγφκελεο 

θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο απφ 13 κεηψζεθαλ
48

 ζε κφιηο 4 θαη ζπλνςίδνληαη 

πιένλ ζηηο Interreg III, Urban II, Equal, Leader+ κε ην πνζφ ησλ €11,5 δηζ. λα 

κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε απηέο θαζψο θαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2000-

2006 (Κακρήο, 2007, ζ.83). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, 

ινηπφλ, ακθφηεξνη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

εθαξκφζνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο Καλνληζκνχο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη 

παξάιιεια, λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 ζηελ 

νπνία ζα ίζρπαλ λένη θαλφλεο. 

2.5 Αλαλεσκέλε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 2007-2013 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2005 θαη 2006 ζπδεηήζεθαλ θαη απνθαζίζηεθαλ 

νη πξννπηηθέο ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επφκελε επηαεηία, απφ ην 2007 έσο 

ην 2013. Δπηπιένλ, ην 2007 πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην δεχηεξν κέξνο ηεο 5
εο

 

δηεχξπλζεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, κε ηελ Δ.Δ. λα αξηζκεί 

πηα 27 θξάηε-κέιε θαη 271 πεξηθέξεηεο. Οη ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηα ελ ιφγσ έηε ζηνρεχνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηελ Δπξψπε θαη ηηο πεξηθέξεηέο ηεο 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο γηα επελδχζεηο, λα βειηηψζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία, 

λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ιακβάλνληαο 

ηαπηφρξνλα ππφςε ηε δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο (Βνζθφπνπινο, 2009, ζ.223). 

Οπζηαζηηθά, ζηε λέα πεξίνδν ηνλίδεηαη ε ζρέζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ελψ ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη, επίζεο, κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σε φηη αθνξά, σζηφζν, ζπγθεθξηκέλα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, 

πξνηεξαηφηεηα αλακέλεηαη λα δνζεί πάιη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
49

 πνπ αλήθνπλ πιένλ ζηηο λέεο ρψξεο ηεο δηεχξπλζεο 

(Πεηξάθνο, Φπράξεο, 2007, ζ.434).  

                                                 
48

 Σα ζέκαηα ησλ ΚΠ πνπ δε ζπλερίζηεθαλ πξνβιεπφηαλ φηη κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη, κε 

πξσηνβνπιία ησλ Κ-Μ, ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ ζηφρσλ 1, 2 θαη 3. 

49
 Ζ ρνξήγεζε βνήζεηαο ζηηο θησρφηεξεο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο γηα λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε κε 

ηηο άιιεο ζεκαίλεη, αζθαιψο, φηη νη πινπζηφηεξεο πεξηθέξεηεο θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ απφ απηά πνπ ιακβάλνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αιιειεγγχε δελ είλαη 

κνλφδξνκνο. Οη ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη παξαγσγή, ε αεηθνξηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ε θαιχηεξε 
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Γηα ην δηάζηεκα 2007-2013 πξνβιέθζεθε ε κεγαιχηεξε επέλδπζε πνπ έγηλε 

πνηέ απφ ηελ ΔΔ κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ εξγαιείσλ θαη αληηζηνηρεί ζε δαπάλεο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 348 δηο επξψ (ηηκέο 2005), πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 36% πεξίπνπ 

ηνπ ζπλνιηθνχ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ
50

. Απφ ηα πνζά απηά, ην 81,54% αθνξά 

ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο πινπζίσλ θαη θησρψλ, ην 15,95% ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη έλα κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,52% ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. Δηδηθφηεξα, ε 

πξνβιεπφκελε θαηαλνκή θαη‟ έηνο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 10 

πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 10 

Γεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

(πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηάθνξεο αλαζεσξήζεηο - ηξέρνπζεο ηηκέο) 

Πηζηψζεηο 

αλάιεςεο 

ππνρξεψζεσλ 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

χλνιν 

2007-

2013 

πλνρή γηα 

ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ 

απαζρφιεζε   

 

45.061 

 

47.267 

 

48.427 

 

49.388 

 

50.987 

 

52.761 

 

54.524 

 

348.415 

Πεγή: http://ec.europa.eu/budget/prior_future/fin_framework_en.htm 

 

                                                                                                                                            
εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο είλαη θαη 

πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ. Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ 

ρνξεγήζεσλ νξίδεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ νη νπνίνη δηέπνπλ ηα κέζα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε 

ζπλνρή θαη κεηαμχ άιισλ νξίδνπλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε δελ ππεξβαίλεη ην 4% ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο. Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ΓΓ Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο, (2008), Δξγαδφκαζηε γηα ηηο πεξηθέξεηεο. - Η Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ ηελ πεξίνδν 

2007 – 2013. ζ.9. 

50
 Σν αλψηαην φξην ηδίσλ πφξσλ έρεη αιιάμεη απφ 1,24% ζε 1,23% ηνπ ΑΔΔ ηεο ΔΔ κεηά ηελ απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ (2010/196/EU, Δπξαηφκ) ηεο 16εο Μαξηίνπ 2010 γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ κεηξψληαη έκκεζα (ΤΥΓΜΔ) γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ηδίσλ πφξσλ ηεο. Ζ αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

θαηψηαησλ νξίσλ εγθξίζεθε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2010. 

 

http://ec.europa.eu/budget/prior_future/fin_framework_en.htm
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Δπηπιένλ, αξθεηά κεγάιν κέξνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δαπαλψλ πξννξίδεηαη γηα 

πεξηθέξεηεο κε ΑΔΠ θάησ ηνπ 75% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Έλσζεο θαη ζηνρεχεη, βάζεη 

ηνπ ζρήκαηνο 1, ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. Οη πεξηθέξεηεο απηέο βξίζθνληαη ζε 17 

απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο Έλσζεο. Χζηφζν, θαη νη 27 ρψξεο είλαη επηιέμηκεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο δξάζεηο θαηλνηνκίαο θαη έξεπλαο, ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο. 

Σέινο, έλα κηθξφ κέξνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δαπαλψλ πξννξίδεηαη γηα έξγα 

δηαζπλνξηαθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

ρήκα 1 

Πνιηηηθή πλνρήο 2007-2013: Πψο θαηαλέκνληαη ηα πεξηθεξεηαθά θνλδχιηα 

 

Πεξαηηέξσ, ε ρξεκαηνδφηεζε ζπλερίδεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο 

(θηαδάο, 2009): 

α) ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαηά ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε εθαξκνγή πνιπεηψλ 

πξνγξαµµάησλ, πνπ ζρεδηάδνληαη απφ έλα πνιπεπίπεδν ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη 

νξγαλψλνληαη ζε ζηάδηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ρξεκαηνδφηεζε, ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη νινέλα απμαλφκελνπ 

ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, ν λένο Καλνληζκφο νξίδεη, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 φηη έλα 

γεληθφ έγγξαθν ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή εγθξίλεηαη, θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, απφ ην πκβνχιην βάζεη πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

Οη ελ ιφγσ «ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε 
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ζπλνρή» επηζεκαίλνπλ ηηο θνηλνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ 

κέζσ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, έηζη ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγηεο κε ηελ 

αλαζεσξεκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε 

θαη λα πξνσζεζεί ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. Δπνκέλσο, θάζε θξάηνο κέινο 

ππνβάιιεη έλα «εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλαθνξάο» (ΔΠΑ)
51

, ην νπνίν 

απνηειεί έλα κέζν αλαθνξάο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Σακείσλ 

θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ. 

Απηφ εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Σακείσλ σο πξνο ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ επηηεπρζείζα πξφνδνο δε ειέγρεηαη ζε εηήζηα βάζε, 

κέζσ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε-κέιε ζηελ Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαγλσζζεί ηη έρεη επηηεπρζεί φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΔΔ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξνψζεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. 

β) ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο εζληθέο δξάζεηο.  

γ) ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, κε βάζε ηελ νπνία ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ 

Σακείσλ επηδηψθεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο, ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ Αξρψλ θαζψο θαη ησλ 

νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην έξγν ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο, δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο, πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξαµµάησλ 

θαη παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπγρξεµαηνδνηνχµελσλ πξνγξαµµάησλ. 

Παξφηη απηφο ν ζπληνληζκφο δελ είλαη πάληα εχθνιν λα επηηεπρζεί ζηελ πξάμε, 

εληνχηνηο έρεη γίλεη ηθαλνπνηεηηθή πξφνδνο. Πνιιέο θνξέο ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

ησλ θξαηψλ-µειψλ άιιαμαλ ζαλ απνηέιεζκα ππνδείμεσλ ηεο Δπηηξνπήο, µε ζθνπφ 

ηε κεγαιχηεξε απνξξφθεζε
52

 θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.    

δ) θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ηαμηλφκεζε ησλ 

πεξηθεξεηψλ µε εληαία θξηηήξηα ζε επξσπατθφ επίπεδν (NUTS) θαη επηδηψθεηαη 

                                                 
51

 Σν ΔΠΑ σο κέζν αλαθνξάο αληηθαηέζηεζε ην ΚΠ πνπ απνηεινχζε νπζηαζηηθά κέζν δηαρείξηζεο 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

52
 Ζ απνξξφθεζε λνείηαη σο ε δπλαηφηεηα ιήςεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε ην 

ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ε ρξεκαηνδνηηθή αξρή, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε απηήο. 
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ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηθέξεηεο θαη νκάδεο πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλάγθε. Δπηπιένλ, νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρή ηεο 

ζπγθέληξσζεο παξακέλνπλ ηξεηο ζηνλ αξηζκφ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, θαη είλαη νη εμήο: 1. χγθιηζε, 2. Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

απαζρφιεζε θαη 3. Δπξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία. 

Πίλαθαο 11 

ηφρνη θαη Σακεία 2007-2013 

 

                  Πεγή: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_el.htm 

ρήκα 2 

Πνιηηηθή πλνρήο 2007-2013: Καηαλνκή αλά ζηφρν, ζε δηο επξψ 

Πεγή: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/2007-2013-by-objective_large_el.gif 

Πην αλαιπηηθά, ν πξψηνο ζηφρνο είλαη απηφο ηεο «ζχγθιηζεο», ν νπνίνο είλαη 

ζπλαθήο κε ηνλ παιαηφ ζηφρν 1 θαη απνζθνπεί ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/2007-2013-by-objective_large_el.gif
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ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ-κειψλ θαη πεξηθεξεηψλ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. Αθνξά ηα ιηγφηεξν αλεπηπγκέλα θξάηε 

κέιε θαη πεξηθέξεηεο ζε επίπεδν NUTS 2,
53

 φπσο δείρλεη θαη ην ζρήκα 3 ηεο 

ζειίδαο 53, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ, ην επίπεδν επεκεξίαο θαη ηα πνζνζηά 

αλεξγίαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ ΔE ησλ 27 ν ζηφρνο απηφο αθνξά - ενηός 18 κραηών 

μελών - 84 πεξηθέξεηεο κε πιεζπζκφ 154 εθαηνκκπξίσλ, ησλ νπνίσλ ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔγρΠ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ θαη – ζε 

ζηαδηαθά κηθξφηεξε βάζε - 16 άιιεο πεξηθέξεηεο κε 16,4 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, 

ησλ νπνίσλ ην ΑΔγρΠ ππεξβαίλεη ειάρηζηα ην ζρεηηθφ φξην ιφγσ ησλ ζηαηηζηηθψλ 

αιιαγψλ πνπ έθεξε ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ
54

. Πεξαηηέξσ, νη ηνκείο δξάζεο ηνπ είλαη ην 

θπζηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην, ε θαηλνηνκία, ε θνηλσλία ηεο γλψζεο, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο, ην πεξηβάιινλ θαη ε δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο ζηφρνο «ζχγθιηζε» ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΣΠΑ, ην 

ΔΚΣ θαη ην Σακείν πλνρήο θαη νη ζπλνιηθνί πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ην ζηφρν 

απηφ αλέξρνληαη ζε 283 δηζ. επξψ, δειαδή ζην 81,54% ηνπ ζπλφινπ, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαη απφ ην ζρήκα 2 παξαπάλσ. Δπηιέμηκα γηα ην Σακείν πλνρήο, γηα ην 

νπνίν πξνβιέπνληαη 69,6 δηζ. € εθ ησλ 283 δηζ. επξψ, είλαη ηα θξάηε ησλ νπνίσλ ην 

ΑΔΠ (Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ) είλαη θαηψηεξν απφ ην 90% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ 

φξνπ, δειαδή φιεο νη πεξηθέξεηεο ησλ αθνινχζσλ ρσξψλ: Bνπιγαξία, Σζερηθή 

Γεκνθξαηία, Δζζνλία, Διιάδα, Κχπξνο, Λεηηνλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Μάιηα, 

Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβελία, θαη ινβαθία. 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ν ζηφρνο ηεο «πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη απαζρφιεζεο»
55

, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, ηεο θαιχηεξεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

                                                 
53

 Οη πεξηθέξεηεο ηνπ επηπέδνπ NUTS 2 ησλ νπνίσλ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔγρΠ (αθαζάξηζην εγρψξην 

πξντφλ) είλαη θαηψηεξν απφ ην 75 % ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ην ζηφρν 

«ζχγθιηζε» θαη είλαη νη εμήο: Βνπιγαξία*, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Γεξκαλία, Δζζνλία*, Διιάδα 

(Aλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Νήζνη ηνπ Ηνλίνπ, Γπηηθή Διιάδα, 

Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αγαίν, Κξήηε), Ιζπαλία, Γαιιία, Οπγγαξία, Ιηαιία, Λεηνλία*, Ληζνπαλία*, 

Μάιηα*, Πνισλία*, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία*, ινβελία*, ινβαθία, Ηλσκέλν Βαζίιεην. (κε * 

απεηθνλίδνληαη φζεο είλαη επηιέμηκεο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηνπο). Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ 

πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη κεηαβαηηθφ θαζεζηψο κε θζίλνπζα θιίκαθα. Βι. ζρεηηθά: Παξάξηεκα 8, 

ζ.107 θαη http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_el.htm  

54
 http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_el.htm 

55
 Γηα ηε λέα πεξίνδν απινπνηνχληαη νη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο, κε ηα παιαηά πξνγξάκκαηα Urban 

II θαη Equal λα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνπο ζηφρνπο «ζχγθιηζε» θαη «πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη απαζρφιεζε», θαη ην Interreg λα νξηνζεηείηαη ζην ζηφρν ηεο «επξσπατθήο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο». 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_el.htm
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Παξέρεη, ζπλεπψο, ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

κεηαβνιψλ, πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη 

ηεο αλάπηπμεο αγνξψλ εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο. ηελ ΔΔ ησλ 27 ζα είλαη 

επηιέμηκεο ζπλνιηθά 168 πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο αξηζκνχλ 314 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο. Απφ ηηο πεξηθέξεηεο απηέο, 13 πεξηθέξεηεο πνπ θηινμελνχλ 19 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο απνηεινχλ ηηο ιεγφκελεο πεξηνρέο «ζηαδηαθήο εμφδνπ»
56

 

θαη ππφθεηληαη ζε εηδηθά θνλδχιηα ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο αλήθαλ ζηελ παξειζνχζα 

θαηεγνξία ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ ζηφρνπ 1. Σν πνζφ ησλ 55 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ 

(ζρήκα 2) – εθ ησλ νπνίσλ ηα 11,4 δηζεθαηνκκχξηα πξννξίδνληαη γηα ηηο πεξηθέξεηεο 

ζηαδηαθήο εμφδνπ - αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ ειάρηζηα κηθξφηεξν ηνπ 16% ησλ 

ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ. Ο ζηφρνο απηφο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην 

ΔΚΣ θαη θαιχπηεη πεξηθέξεηεο πνπ δε θαιχπηνληαη νχηε απφ ην ζηφρν "ζχγθιηζε" 

νχηε απφ ηε κεηαβαηηθή ζηήξημε (επίπεδν NUTS 1 ή NUTS 2) ζε 19 κράηη μέλη
57

. 

Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο είλαη απηφο ηεο «επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο».  
Ο ζηφρνο απηφο απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε δηαζπλνξηαθφ (αθνξά 

ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ επηπέδνπ NUTS 3), δηεζληθφ θαη δηαπεξηθεξεηαθφ (φιεο νη 

πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο) επίπεδν, κε βάζε ηελ παιαηά θνηλνηηθή πξσηνβνπιία 

Interreg, ε νπνία ψξηκε πιένλ νξηνζεηήζεθε ζηνλ ηξίην απηφ ζηφρν. Απνζθνπεί ζηελ 

πξνψζεζε θνηλψλ ιχζεσλ γηα ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ πνπ γεηηληάδνπλ, ζηνπο ηνκείο ηεο 

αλάπηπμεο αζηηθψλ, αγξνηηθψλ θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηε δηθηχσζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜME). Ο 

πιεζπζκφο πνπ δεη ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο αλέξρεηαη ζε 181,7 εθαη. (37,5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ), ελψ φιεο νη πεξηθέξεηεο θαη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ 

θαιχπηνληαη απφ κία απφ ηηο ππάξρνπζεο 13 πεξηνρέο δηεζληθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ 

ζπλεξγαζία ζα επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ. Οη πφξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ζηφρν 

απηφ αλέξρνληαη ζε 8,72 δηζ. επξψ (ήηνη 2,52% ηνπ ζπλφινπ), ρξεκαηνδνηνχληαη 

                                                 
56

 Γηα ηηο πεξηθέξεηεο νη νπνίεο ειάκβαλαλ ζεκαληηθή βνήζεηα πξηλ απφ ηε δηεχξπλζε έρνπλ ζεζπηζηεί 

πξνζσξηλά θαζεζηψηα ελίζρπζεο ησλ πεξηθεξεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη απφηνκεο αιιαγέο 

κεηαμχ δχν πεξηφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

57
 Βι. Παξάξηεκα 11, ζ.111   
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νινθιεξσηηθά απφ ην ΔΣΠΑ θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο
58

: 6,44 δηζεθαηνκκχξηα επξψ 

γηα ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία, 1,83 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε δηεζληθή θαη 445 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία. 

ρήκα 3 

Σαμηλφκεζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ κε εληαία θξηηήξηα (NUTS)
59

 

 

Πεγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 

Πεξαηηέξσ, ε λέα θηινζνθία πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ 

αλαθνίλσζή ηεο ηνπ Ηνπιίνπ 2005, «Πνιηηηθή ζπλνρήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο απαζρφιεζεο, νη θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 2007-2013»
60

, 

ζπλίζηαηαη ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε κε ηε κεηάβαζε απφ 

ηηο εθάπαμ επηδνηήζεηο ζηελ παξνρή δαλεηζκνχ κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο αιιά θαη 

ηελ αλάγθε πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ σο ερέγγπν βησζηκφηεηαο ησλ 

αλαιακβαλφκελσλ επελδχζεσλ. ηα πιαίζηα απηά δεκηνπξγνχληαη λένη 

ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νπνίσλ απνηειεί ν 

πνιιαπιαζηαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηαηηζέκελσλ θεθαιαίσλ ε απνπιεξσκή 

ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζε επαλεπέλδπζή ηνπο ζε λέεο δξάζεηο. Σα θχξηα 

                                                 
58

 http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_el.htm 

59
 Ζ ηξέρνπζα ηαμηλφκεζε NUTS ηζρχεη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 

απαξηζκεί 97 πεξηθέξεηεο ζε επίπεδν NUTS 1, 271 πεξηθέξεηεο ζε επίπεδν NUTS 2 θαη 1303 
πεξηθέξεηεο ζε επίπεδν NUTS 3. Βι. ζρεηηθά θαη Παξάξηεκα 8, ζ.107. 

60
 Δγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην κε ηελ απφθαζε 2006:702 / ΔΚ ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2006. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021el00110032.pdf 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021el00110032.pdf
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξαθηηθψλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο 

(θηαδάο, 2009): 

 Αλαθχθισζε (Revolving): ρνξήγεζε δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο, ην πνζφ 

απνπιεξσκήο ησλ νπνίσλ επαλαρξεκαηνδνηεί λέα έξγα (δπλαηφηεηα 

κειινληηθήο επαλαμηνπνίεζεο πφξσλ). 

 Μφριεπζε (Leverage): δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ δαλείσλ κε ηδησηηθνχο 

πφξνπο (πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ). 

 Πεγέο Κεθαιαίσλ (Sources of funding): δηάζεζε πφξσλ απφ ηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν) θαη 

ζπλδπαζκφο ηνπο κε πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ). 

 Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ (Fund of funds): θεληξηθή κνλάδα δηαρείξηζεο 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηακείσλ. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 νη ηέζζεξηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ απνηεινχλ ηηο λέεο ρξεκαηνδνηηθέο πξαθηηθέο είλαη νη θάησζη: 

1) Ζ πξσηνβνπιία JEREMIE (Joint European Resources for Micro to 

Medium Enterprises) ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζηηο πεξηνρέο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία. Σα θνλδχιηα ηνπ ΔΣΠΑ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξσηνβνπιία κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζρέδηα γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ή ηελ επέθηαζε ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ θαη αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο.  

2) Ζ πξσηνβνπιία JESSICA (Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas) απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΣΔ θαη ηελ Σξάπεδα Αλάπηπμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε βηψζηκσλ επελδχζεσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. πλδπάδνληαο 

επηρνξεγήζεηο θαη δάλεηα έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

αλάπιαζεο πφιεσλ θαη ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο. Οη πξνζδνθίεο απφ ηελ πξσηνβνπιία 

αθνξνχλ ηελ πξνζέιθπζε ζπκπιεξσκαηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηελ ΔΣΔ, ηελ Σξάπεδα 

Αλάπηπμεο θαη άιιεο Σξάπεδεο, ή θαη ηδησηηθά θεθάιαηα (κέζσ ΓΗΣ) πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ.  
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3) Ζ πξσηνβνπιία JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in 

European Regions) απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ΔΣΔ θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) 

κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ηερλνγλσζίαο θαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηα 

θξάηε-κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία κείδνλσλ, πςειήο πνηφηεηαο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη 

ηα Σακεία πλνρήο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο 

δελ απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, αιιά κφλν ε δσξεάλ 

ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηιέμηκσλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ. Σα έξγα ζα αθνξνχλ πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηα 12 λέα θξάηε κέιε πνπ εληάρζεθαλ ζηελ Δ.Δ. ην 2004 θαη ην 

2007. 

4) Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο JASMINE (Joint Action to Support 

Micro-Finance Institutions in Europe) εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο θαη 

δηάδνζεο ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ Μηθξνπηζηψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ηε 

δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ νπνηνπδήπνηε κε έλα πνζφ πνπ ζα θηάλεη ηα 25.000 επξψ κε 

ζηότο λα μεθηλήζεη κηα κηθξή ηδησηηθή επηρείξεζε. Δθηφο απφ ην δάλεην ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε απφ 

ην θνξέα ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ. Σν ζχζηεκα, φκσο, ζα ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα. 

Γειαδή νη νξγαληζκνί (ηξαπεδηθνί θαη εμσηξαπεδηθνί) νη νπνίνη ζα ρνξεγνχλ ηα 

δάλεηα απηά ζα κπνξνχλ κε ηνλ θαηξφ λα αληηιακβάλνληαη άκεζα ηηο αιιαγέο ζηηο 

αγνξέο θαη λα θαηεπζχλνπλ θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηνπο παξέρνληαο φιν θαη 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο.  

Απφ ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο λέαο πεξηφδνπ απνηειεί κηα δηθαίσζε ηεο ζέζεο εθείλεο φπνπ 

επηζπκεί ηελ «επηζηξνθή ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ επίπεδν». Σν 

γεληθφ πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε 

ζπλνρή παξακέλεη ζηαζεξφ θαζψο ζπλερίδεη λα πινπνηείηαη βάζεη Καλνληζκψλ νη 

νπνίνη δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Χζηφζν, άιιαμε ν ξφινο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο κέζσ ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

Καλνληζκψλ, έγηλε πεξηζζφηεξν ειεγθηηθφο ησλ δαπαλψλ θαη αμηνιφγεζεο παξά 

ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ.  
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Κεθάιαην 3
ν
 

3. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε πνιηηηθή ζπλνρήο; 

Ο ζηφρνο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζπλνρήο, φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνξά 

ζηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ 

θαη ζηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ. Απφ ηελ 

έλαξμε ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ πξψηε πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ (1989-1993), ν 

ζηφρνο απηφο ζπρλά κεηαθξάδεηαη σο ε πξνψζεζε ηεο ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο απνζθνπεί ζε θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαζαξά νηθνλνκηθή ζχγθιηζε, ε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ ζην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ζπλήζσο κεηξάηαη κε βάζε ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ). Απηφ ην είδνο ηεο ζχγθιηζεο έρεη 

αθφκε θαηαζηεί κηα ζεκαληηθή πηπρή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο ζπλνρήο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ ζπλαγάγεη ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ κε ηνλ νπνίν ε πνιηηηθή ζπλνρήο επηδξά ζηε δηαδηθαζία 

ζχγθιηζεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ, κεξηθέο κε ζεηηθά θαη άιιεο κε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα
61

. 

3.1 ηνηρεία απφ ηηο Δθζέζεηο πλνρήο ηεο Δ.Δ. 

Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηλφηαλ φηη νη πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο 

βξίζθνληαλ ζε πνξεία ζχγθιηζεο, νπφηε δελ εηίζεην δήηεκα ακθηζβήηεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πνπ θπξίσο εθαξκφδνληαλ. Έθηνηε, 

δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη απηή ε πνξεία ζηακάηεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

θαη ε κφλε ζχγθιηζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη ζε επίπεδν θξαηψλ. Απηά ηα επξήκαηα 

θέξλνπλ ζην θσο πνιιά εξσηήκαηα θαη κηα ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππάξρνπζαο πνιηηηθήο. ρεδφλ, ινηπφλ, ζαξάληα ρξφληα 

κεηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, νη θξηηηθέο γηα απηήλ δελ 

είλαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο. Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζπλερίδνπλ λα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο, επνκέλσο, ε ακθηζβήηεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο είλαη 

δεδνκέλε. Απηή ε ακθηζβήηεζε εθθξάδεηαη κε ζπλερείο πηέζεηο, θπξίσο απφ ηα 
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θξάηε πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ΔΔ, γηα πεξηθνπή ησλ δηαξζξσηηθψλ δαπαλψλ. 

Δπηπιένλ, ε δπζαξέζθεηα είλαη θαλεξή θαη απφ ηηο κέρξη ηψξα Δθζέζεηο πλνρήο, ηηο 

νπνίεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ε Δπηηξνπή αλά ηξία ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηάδεηαη ε πξφνδνο πνπ επηηειείηαη ζην ζηφρν ηεο ζπλνρήο θαη ην ξφιν πνπ 

δηαδξακάηηζαλ νη πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ.  

Ζ 1
ε
 Έθζεζε πλνρήο

62
 εθδφζεθε ην 1996 θαη αλέθεξε φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ 1983-1995 νη δηαθνξέο ζην θ.θ. εηζφδεκα κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, θπξίσο ιφγσ ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζπληειεζηεί απφ ηηο 4 

ρψξεο ζπλνρήο - Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Ηξιαλδία, Διιάδα. Σν θ.θ. εηζφδεκα ζε απηέο 

απμήζεθε απφ ην 66 ζην 74% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, κε ηελ Ηξιαλδία θπζηθά 

λα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε κε 4,5% εηήζηα αχμεζε
63

. ε αληηδηαζηνιή, φκσο, κε 

απηήλ ηελ πξφνδν, νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ έκεηλαλ ζρεδφλ αλέπαθεο, 

κε αθφκα ρεηξφηεξε πνξεία λα έρνπλ θαηαγξάςεη νη αληζφηεηεο ζηηο πεξηθέξεηεο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ αχμεζε κε εμαίξεζε κφλν ηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Οιιαλδίαο. Όζνλ αθνξά ηελ αλεξγία, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ κηθηά 

αιιά θπξίσο φρη ζεηηθά. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίνδν 1983-1993 ε αλεξγία κεηαμχ 

ησλ 25 πεξηθεξεηψλ κε ηα κηθξφηεξα πνζνζηά, έπεζε ζην 4,6% απφ ην 4,8%, κηα 

πνιχ κηθξή δειαδή βειηίσζε, ελψ ζηηο 25 κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ε αλεξγία 

απμήζεθε δξακαηηθά απφ ην 17,2 ζην 22,4%.  

Ζ 2
ε
 Έθζεζε πλνρήο

64
 εθδφζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2001. Οη απνθιίζεηο ηνπ ΑΔΠ αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

παξέκελαλ ζεκαληηθέο. Σν θ.θ. ΑΔΠ ηνπ 10% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δνχζε ζηηο 

εππνξφηεξεο πεξηθέξεηεο ήηαλ θαηά 2,6 θνξέο πςειφηεξν απφ ην θ.θ. ΑΔΠ ηνπ 

αληίζηνηρνπ 10% πνπ δνχζε ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο. Παξφια απηά, φκσο, ε 

θχξηα ηάζε έβαηλε κεηνχκελε. ηελ Δπξψπε ησλ 15, ζηηο ηξεηο θησρφηεξεο ρψξεο 

(Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία), ην κέζν θ.θ. ΑΔΠ έρεη απμεζεί απφ ην 68% ηνπ 
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64
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/conclu2_en.htm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_en.htm


 58 

1988, ζην 79% ηνπ 1999 ελψ νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ έρνπλ κεησζεί 

ιηγφηεξν ιφγσ ηνπ φηη ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ζην 

εζσηεξηθφ θάπνησλ θξαηψλ-κειψλ. Όζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε, απμήζεθε θαηά 

2εθ. ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ρσξίο 

φκσο απηφ λα είλαη αξθεηφ γηα λα απμήζεη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο, ην 

νπνίν ήηαλ ιίγν πάλσ απφ 60%, αξθεηά δειαδή ρακειφηεξν απφ ην θηιφδνμν ζηφρν 

ηνπ 70% πνπ ηέζεθε ζηε χλνδν ηεο Ληζαβφλαο. Μφλν 4 θξάηε-κέιε πιεξνχζαλ 

απηφλ ην θηιφδνμν ζηφρν ην 1999, ελψ ζηελ Διιάδα απηφ ην πνζνζηφ ήηαλ γχξσ ζην 

55% κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία λα είλαη ζε ρεηξφηεξε ζέζε. Οη δηαθνξέο ζηα 

επίπεδα αλεξγίαο παξέκελαλ εμ‟ ίζνπ πςειέο. Σν 1999 ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε 

Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Φηλιαλδία είραλ πάλσ απφ 10% αλεξγία, δειαδή πάλσ απφ ην 

δηπιάζην ζπγθξηηηθά κε ην πνζνζηφ πνπ είρε ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία, ε 

Απζηξία θαη ε Πνξηνγαιία. Γεληθά, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Δ.Δ. ησλ 15 ήηαλ 9,3%, 

κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ππνςεθίσλ πξνο έληαμε ρσξψλ λα θπκαίλεηαη ζην 

10,2%. Έλα ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη λαη κελ ππήξμαλ βειηηψζεηο ζηα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο, αιιά φρη ηέηνηεο πνπ λα κεηψζνπλ αηζζεηά ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. 

Ζ 3
ε
 Έθζεζε πλνρήο δεκνζηεχηεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004. Όπσο 

επηζεκαίλεηαη ζηελ Έθζεζε
65

, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή 

παξάγεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο εδαθηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία, κεηαμχ φκσο ησλ θξαηψλ κειψλ
66

 θαη κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κεγάιεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. 

Απφ ην 1994 κεηψλνληαη νη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ θαη 

πεξηθεξεηψλ. Σν ΑΔΠ θαη ε παξαγσγηθφηεηα απμάλνπλ ηαρχηεξα ζηηο ρψξεο 

ζπλνρήο (Ηζπαλία, Διιάδα, Ηξιαλδία, Πνξηνγαιία) ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ηεο ΔΔ. 

ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία ην ΑΔΠ θαηά θεθαιή ηνπνζεηείηαη αθφκε γχξσ 

ζην 70% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ, ελψ ε ζηήξημε απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία 

ηξνθνδνηεί ηε κεγέζπλζε ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο σο εμήο: 1,5% ζηελ Ηζπαλία, 2% ζηελ 

Διιάδα, πεξίπνπ 3% ζηελ Ηξιαλδία θαη πιένλ ηνπ 4,5% ζηελ Πνξηνγαιία. Οη 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο απφ άπνςε απαζρφιεζεο παξακέλνπλ έληνλεο. Σν 2003 ν 
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δείθηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ ησλ 25 έθζαζε ην 62.9%, πνζνζηφ πνιχ ρακειφηεξν 

απφ ηνλ ζηφρν ηνπ 70% κέρξη ην 2010 ηεο Αηδέληαο ηεο Ληζαβφλαο, ην νπνίν γηα λα 

επηηεπρζεί έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ 22.000.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. ηηο ρψξεο ηεο 

ζπλνρήο δε ε απαζρφιεζε θαηά ηε δεθαεηία απμήζεθε έληνλα ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ 

Ηξιαλδία θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηελ Διιάδα, ελψ ε 

δηαξζξσηηθή παξέκβαζε έδσζε, επίζεο, ψζεζε θαη ζηηο ξνέο εκπνξίνπ αλάκεζα ζε 

απηέο ηηο ρψξεο θαη ζε άιια κέξε ηεο Έλσζεο. 

Ζ 4
ε
 Έθζεζε πλνρήο

67
 πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2007 παξέρεη κηα 

επηθαηξνπνηεκέλε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή ζηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

ΔΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε εζληθφ επίπεδν, ηα λέα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κεηά ηε 

δηεχξπλζε ην 2004, πέηπραλ ηελ πιένλ ηαρχξξπζκε αλάπηπμε ζηελ ΔΔ-25 θαη ηαρεία 

κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο. ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, παξαηεξήζεθε ζχγθιηζε ηνπ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλάκεζα ζηηο αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο 

ΔΔ-15 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Σν θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ζρέζε κε 

ην κέζν φξν ηεο ΔΔ απμήζεθε θαηά έμη κνλάδεο κεηαμχ 2000 θαη 2006, θζάλνληαο ηηο 

πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο ζε ηέζζεξηο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, 

αιιά αθφκα αξθεηά ρακειφηεξα απφ ην θαηψηεξν φξην ηνπ 75%. Ζ πςειή αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ζχγθιηζεο είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

δηαθνξά ζην θ. θ. ΑΔΠ έρεη πεξηνξηζηεί. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2009, ζ.8). Χζηφζν, 

νη αληζφηεηεο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν παξακέλνπλ ζεκαληηθέο. Δπηπιένλ, 

παξφιν πνπ κεηαμχ 2000 θαη 2005 ηα πεξηθεξεηαθά πνζνζηά απαζρφιεζεο 

παξνπζίαζαλ ζχγθιηζε, ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαηαγξάθεθε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο κεηψζεθε απφ 13,4% ζε 12,4% ζηηο αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλεο 

πεξηθέξεηεο, ελψ ε αλεξγία παξέκεηλε ζηαζεξή ζηηο πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
68

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψζεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηθέξεηεο, κε κηα ηάζε, σζηφζν, πξνο ηελ 

αλάπηπμε ησλ πξναζηίσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο έλδεηαο θαη ηεο αλεξγίαο ζε νξηζκέλεο 

αζηηθέο ζπλνηθίεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξφβιεκα γηα πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο, 
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 Σα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο έθζεζεο δελ αληηθαηφπηξηδαλ αθφκε ηελ θξίζε. 
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φπσο θαη ε αλεπάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ, π.ρ. ε ζηέγαζε, νη ζπγθνηλσλίεο ή ε 

εθπαίδεπζε. 

Σέινο, ε 5ε έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή
69

, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2010, εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ππφ ην πξίζκα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη θαιχπηεη θπξίσο ηα 

εμήο ζέκαηα: 

 αλάιπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ 

 ζπλεηζθνξά ηεο ΔΔ, ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ ζηε 

ζπλνρή  

 αληίθηππνο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο 

 πνιηηηθή ζπλνρήο κεηά ην 2013 

Δηδηθφηεξα, ε έθζεζε δείρλεη φηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ εμάπισζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, 

κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη εδαθηθέο αληζφηεηεο. 

Χζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ. Ζ έθζεζε απνθαιχπηεη εληππσζηαθέο δηαθνξέο αλά πεξηθέξεηα ζε 

ηνκείο φπσο ε παξαγσγηθφηεηα, ην πνζνζηφ βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη ε εππάζεηα 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Αλακθίβνια, φκσο, αλ δελ ππήξρε ε πνιηηηθή ζπλνρήο, νη 

αληζφηεηεο ζα ήηαλ κεγαιχηεξεο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

ΔΔ κεηψλνληαη θαη νη δηαθνξέο ζην θ. θ. ΑΔΠ έρνπλ ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά. Οη πην 

αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο είλαη αληαγσληζηηθφηεξεο, επεηδή είλαη πεξηζζφηεξν 

θαηλνηφκεο, δηαζέηνπλ θαιχηεξε θαηάξηηζε, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά 

απαζρφιεζεο θαη έρνπλ θαιχηεξεο ππνδνκέο. Πεξαηηέξσ, απφ ηελ έθζεζε θαζίζηαηαη 

θαλεξφ φηη, ε επδσία θαη ε αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζηα ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα ηκήκαηα ηεο ΔΔ, γεγνλφο 
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πνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζηηο πην αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο. Όζνλ αθνξά δε ζηα 

ζηνηρεία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ιέγνληαο πσο, νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο θηλδπλεχνπλ πνιχ απφ ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ άιιεο δηαζέηνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ελψ πνιιά αζηηθά θέληξα 

παξνπζηάδνπλ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη νξηζκέλεο ρψξεο εηδηθά ηεο αλαηνιηθήο 

ΔΔ δε δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Σέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ρξεηάδεηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο θαη άιισλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ έθζεζε, ε πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ έρεη ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ επεκεξία θαη έρεη πξνσζήζεη ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ζηελ 

Έλσζε. Δπηπιένλ, έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, έρεη απμήζεη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην, έρεη νηθνδνκήζεη βαζηθέο ππνδνκέο θαη έρεη βειηηψζεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηδίσο ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο. 

Χζηφζν, δεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε πνιηηηθή ζπλνρήο πξέπεη πιένλ λα αληηκεησπίζεη λέεο 

πξνθιήζεηο. Δηδηθφηεξα, ε έθζεζε παξνπζηάδεη κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο ηδέεο ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, θαηφπηλ καθξψλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ μεθίλεζαλ κε ηελ ηέηαξηε έθζεζε γηα ηε ζπλνρή ην 2007. Έηζη, ζην 

επξχηεξν πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, ε έθζεζε ηνλίδεη 

φηη νη κειινληηθέο επελδχζεηο ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη 

θαιχηεξα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο «Δπξψπεο 2020»
70

. Πξνηείλεη, επίζεο, ηελ εηζαγσγή 

απζηεξφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ θαη θηλήηξσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο 

θαζψο θαη ε απμεκέλε επηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηα. Οη ηδέεο απηέο απνηέιεζαλ ην 

αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο πνπ έιαβε ρψξα απφ ηηο 12.11.2010 έσο 
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ηηο 31.01.2011 θαη νινθιεξψζεθε κε ην 5
ν
 Φφξνπκ πλνρήο (31.01.2011 – 

01.02.2011). 

πκπεξαζκαηηθά, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα 

ζηνηρεία, δείρλεη λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ, νη νπνίεο, φκσο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπλερφκελσλ δηεπξχλζεσλ είλαη αθφκε πνιχ ζεκαληηθέο. 

Καηά ζπλέπεηα, ν δξφκνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη 

λα είλαη καθξχο, άπνςε πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ θξίζε πνπ καζηίδεη νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε απφ ην 2008 έσο ζήκεξα. Χζηφζν, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ηα 

δεδνκέλα ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξα ειιείςεη αλάινγεο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε ηεο. 

 

33..22  ηηννηηρρεείίαα  ααππφφ  έέξξεεππλλεεοο  ππννππ  έέρρννππλλ  δδηηεεμμααρρζζεείί  

Έλα είδνο επηβεβαίσζεο θάπνησλ ζηνηρείσλ πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ ζηηο 

εθζέζεηο ζπλνρήο αιιά θαη απφξξηςεο θάπνησλ άιισλ ζα θαηαδεηρζνχλ κέζσ ηεο 

παξάζεζεο θάπνησλ ζεκαληηθψλ κειεηψλ. Τπάξρεη πνηθηιία απνηειεζκάησλ θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ζε θάζε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα δηαθνξεηηθψλ 

πεξηφδσλ. Δπίζεο, πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην φηη ζρεδφλ πάληα ζε πεξίνδν χθεζεο 

νη πεξηθεξεηαθέο απνθιίζεηο νμχλνληαη ελψ ακβιχλνληαη μαλά ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. 

Οη Cappelen et al.
71

 έθαλαλ κηα κειέηε ζρεηηθά κε ην εάλ ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

1988 έθαλε πην απνηειεζκαηηθή ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., κε ζεκαληηθά 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ κειέηε αζρνιήζεθε κε ηελ Δ.Δ. ησλ 12 αιιά ιφγσ ειιηπνχο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηα ηξία κηθξφηεξα θξάηε-κέιε, πεξηνξίζηεθε ηειηθά ζηε κειέηε 

ηεο Δπξψπεο ελληά θξαηψλ-κειψλ (Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Βέιγην, Οιιαλδία, Μ. 

Βξεηαλία, Διιάδα, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία). Ο πίλαθαο 12 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη 

ηε δηαζπνξά ηνπ θ.θ. ΑΔΠ ζε επηιεγκέλα ρξφληα απφ ην 1980 έσο ην 1997. 

Παξνπζηάδνληαη δείθηεο γηα ηξία δηαθνξεηηθά δείγκαηα, έλα ζπλνιηθφ (ΔΔ12), ην 

πξαγκαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε (ΔΔ 9) θαη ηέινο ζε 

                                                 
71

 Cappelen A., Castellacci F., Fagerberg J. &  Verspagen B., (2003), «The Impact of EU Regional 

Support on Growth and Covergence in the EU», Journal of Common Market Studies, vol.41, no 4. 



 63 

έλα πνπ απνθιείεη ηα ηξία λνηηφηεξα θξάηε-κέιε. Αθφκα ππνινγίζηεθε ε ηππηθή 

απφθιηζε ζπλνιηθά ζηελ Δπξψπε θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ. 

Πίλαθαο 12 

Γηαζπνξά ηνπ θ.θ. πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ ζηελ Δπξψπε, 1980-1997 

 1980 1985 1990 199

7 

πλνιηθφ δείγκα (105 πεξηθέξεηεο) 

   std 

ζπλνιηθή 
0,31 0,31 0,30 0,27 

std κέζα 

ζηηο ρψξεο 
0,19 0,19 0,19 0,19 

Πξαγκαηηθφ δείγκα (95 πεξηθέξεηεο) 

   std 

ζπλνιηθή 
0,32 0,31 0,31 0,28 

std κέζα 

ζηηο ρψξεο 
0,19 0,19 0,20 0,20 

Πξαγκαηηθφ δείγκα ρσξίο ηηο: Διιάδα, Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία 

   std 

ζπλνιηθή 
0,22 0,22 0,23 0,24 

std κέζα 

ζηηο ρψξεο 
0,20 0,20 0,20 0,21 

Πεγή: Cappelen et al. (2003) pp.625 

*ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ βαζίδνληαη ζε ηξέρνπζεο ΜΑΓ (ESA 95) 

Δίλαη θαλεξφ φηη ππήξμε κηα κηθξή ζχγθιηζε ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ απφ ην 

1980 έσο ην 1990. Χζηφζν, ε πην αμηφινγε παξαηήξεζε είλαη φηη απηφ δελ ηζρχεη αλ 

αθαηξέζνπκε ηα ηξία λνηηφηεξα θξάηε-κέιε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο απηέο ηηο 

ρψξεο, παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ ΑΔΠ, άξα απφθιηζε. Δπνκέλσο 

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε κείσζε ηεο δηαζπνξάο, άξα ε ζχγθιηζε ηνπ 

επξσπατθνχ ΑΔΠ κεηά ην 1990, ζε επίπεδν θξαηψλ θαη φρη πεξηθεξεηψλ, νθείιεηαη 

ζηνλ “αγψλα δξφκνπ” ησλ ηφηε λέσλ θξαηψλ-κειψλ πξνο ηελ επίηεπμε ελφο πην 

αμηφινγνπ ΑΔΠ, αλάινγνπ ηνπ επξσπατθνχ. ρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΑΔΠ ζε 

επίπεδν πεξηθεξεηψλ κέζα ζηα θξάηε παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα. 

Μεηά ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε, είλαη δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία γηα ηα δπν 

δείγκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ην πξαγκαηηθφ ησλ 9 ρσξψλ θαη ην πξαγκαηηθφ ρσξίο 

ηα ηξία λνηηφηεξα θξάηε. Αλ θαη νη πνηνηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο είλαη κηθξέο, 
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ππάξρνπλ παξφια απηά θάπνηεο δηαθνξέο ζην κέγεζνο θαη ζηε ζεκαζία θάπνησλ 

ζπληειεζηψλ: ηεο ππνδνκήο, ηεο αλεξγίαο θαη ηεο επξσπατθήο ζηήξημεο, νη νπνίνη 

ζπληειεζηέο ήηαλ ζηαηηζηηθά πην ζεκαληηθνί ζην κηθξφηεξν δείγκα. Απφ απηφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηελ επξσπατθή ζηήξημε, απηή είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ζηηο ήδε αλεπηπγκέλεο ρψξεο, γεγνλφο απνιχησο 

θπζηνινγηθφ εθφζνλ ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ απφ ηηο 

«αλαπηπζζφκελεο» ρψξεο είλαη πεξηνξηζκέλε, γηα απηφ άιισζηε νξίζηεθε θαη ην 4% 

σο αλψηαην πνζνζηφ εηήζηαο βνήζεηαο αλαινγηθά κε ην ΑΔΠ ηεο θάζε κηαο, φπσο 

ηνλίδνπλ θαη νη Baun θαη Marek (2008, ζ.22) θαη ν Κακρήο (1997, ζ.108). Άξα «έλα 

ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη φηη γηα λα απνθνκίζνπκε φζν 

πεξηζζφηεξα κπνξνχκε απφ ηελ επξσπατθή βνήζεηα, πξέπεη απηή ε πνιηηηθή λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζηξαηεγηθέο πνπ λα έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο 

απνξξφθεζεο ησλ ρσξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαξζξσηηθή 

κεηαξξχζκηζε θαη λα απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο»
72

. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ απηήλ ηελ έξεπλα εμήρζε φηη ε επξσπατθή 

πεξηθεξεηαθή ζηήξημε κέζσ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη 

ζεηηθά ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ. Αθφκα, θπξίσο ζηα 

πην αλεπηπγκέλα κέξε ηεο ΔΔ, ππάξρεη έλδεημε αιιαγήο ηεο επηξξνήο πνπ είρε ε 

επξσπατθή βνήζεηα ηε δεθαεηία ηνπ 1990, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηνπ φηη ε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1988 κάιινλ πέηπρε ζην λα θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. 

ε άιιε έξεπλα (Beugelsdijk and Eijffinger, 2005) κειεηήζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ΔΔ ησλ 15 θξαηψλ-κειψλ απφ 

ην 1995 έσο ην 2001, φπσο επίζεο θαη ηα δεηήκαηα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ 

απνηειέζκαηνο ππνθαηάζηαζεο. Με ηελ έλλνηα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ ππνδειψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα θάπνηα θξάηε-κέιε λα κελ επελδχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο έηζη 

ψζηε λα θξαηνχλ ζε ρακειά επίπεδα ηελ επεκεξία ηνπο θαη επνκέλσο λα ζπλερίδνπλ 

λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο κε απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη ζσζηή 

ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ. Σν απνηέιεζκα ππνθαηάζηαζεο παξαηεξείηαη φηαλ δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο επελδχζεηο αιιά νη ήδε ζρεδηαζκέλεο απφ ηελ 
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εθάζηνηε ρψξα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα επξσπατθά θνλδχιηα. Οη ρψξεο πνπ έρνπλ 

απηέο ηηο ηαθηηθέο, ζηε κειέηε νλνκάζηεθαλ δηεθζαξκέλεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ησλ Beugelsdijk M. θαη Eijffinger 

S.
73

 ρξεζηκνπνηήζεθε ε γεληθεπκέλε κέζνδνο ησλ ξνπψλ
74

, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

έλαο δείθηεο δηαθζνξάο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

ππνθαηάζηαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνλδχιηα ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο έδεημαλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαξζξσηηθήο 

πνιηηηθήο είρε ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηξία ρξφληα κεηά, ελψ φηαλ 

επαλεθηηκήζεθε ην δείγκα ρσξίο ηελ Διιάδα απηή ηε θνξά, νη εθηηκήζεηο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο ζχγθιηζεο ήηαλ κηθξφηεξνη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε Διιάδα 

πξάγκαηη είλαη ζε δπλαηή πνξεία αλάπηπμεο. Όζνλ αθνξά ηε δηαθζνξά, δελ ππήξμαλ 

ελδείμεηο φηη νη πεξηζζφηεξν δηεθζαξκέλεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνλδχιηα κε 

αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά έδσζαλ ην δηθαίσκα ζηνπο 

κειεηεηέο λα ζηεξίμνπλ ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο. 

ε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ, νη Canova θαη Marcet
75

, κεηά απφ έξεπλα, 

θαηέιεμαλ ζην φηη ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά ζχγθιηζεο αιιά εθφζνλ ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηαζεξήο θαηάζηαζεο, αληζφηεηεο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ. 

Δπνκέλσο, ζπκπέξαλαλ φηη νη αλαδηαλεκεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη, φπσο ε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ, ίζσο λα κελ έρεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, αθνχ νη θησρέο πεξηθέξεηεο ζπλερίδνπλ λα είλαη ζρεηηθά 

θησρέο ιφγσ ηνπ φηη ε ζηαζεξή ηνπο θαηάζηαζε είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε κηα 

πινχζηα πεξηθέξεηα. 

Αθφκα, ν Canova
76

 ζπκπέξαλε φηη κέζα ζε θάζε ρψξα νη πην πινχζηεο 

πεξηθέξεηεο αλαπηχζζνληαη πην γξήγνξα ζπγθξηηηθά κε ηηο θησρφηεξεο θαη φηη νη 
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πινχζηεο πεξηθέξεηεο ησλ θησρψλ ρσξψλ αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα ζε ζρέζε κε 

απηέο ησλ πινπζηφηεξσλ θξαηψλ. Απηφ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία 

“πφισλ ζχγθιηζεο”, δειαδή νη πινπζηφηεξεο λα ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ πφιν 

έιμεο θαη νη θησρφηεξεο ζε έλαλ άιιν. 

Οη Boldrin θαη Canova
77

 εμέηαζαλ ηε δηαζπνξά ηνπ θ.θ. πεξηθεξεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 1980-1996 θαη θαηέιεμαλ ζηα εμήο: πξψηνλ, φηη ην 

ράζκα πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηελ πςειφηεξε θαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή δηαζπνξάο ηνπ 

ΑΔΠ δελ κεηαβιήζεθε ζην ρξφλν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμε πξαγκαηηθή 

πνξεία αλάπηπμεο ησλ θησρφηεξσλ πεξηθεξεηψλ. Γεχηεξνλ, ζπκπέξαλαλ φηη απφ ηηο 

λνηηφηεξεο ρψξεο, κφλν ζηελ Ηζπαλία θάλεθε κηα κηθξή κείσζε ζηηο πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο θαη ηέινο, φηη θάπνηεο πεξηθέξεηεο πινχζησλ θξαηψλ, έραζαλ έλα κέξνο 

ηνπ πινχηνπ ηνπο. Με βάζε απηά ηα κάιινλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα, εξεχλεζαλ ην 

θαηά πφζνλ νη πεξηθέξεηεο σθειήζεθαλ νπζηαζηηθά απφ ηελ επξσπατθή 

ρξεκαηνδφηεζε, κέζσ ηεο κειέηεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ (TFP), θαη θαηέιεμαλ ζην φηη ππάξρεη 

κηα κηθξή ηάζε ζχγθιηζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ελψ ε TFP 

παξαηεξήζεθε φηη κεηαβάιιεηαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, αιιά απηή ε κεηαβνιή δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

αδηθαηνιφγεηε ηελ χπαξμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. 

Δπηπξφζζεηα, ν Carrington (2006)
78

 βξήθε, αθελφο, ζηνηρεία ζχγθιηζεο πνπ 

δελ είλαη νχηε ηαρεία νχηε ζπλερήο θαη, αθεηέξνπ, φηη νη πεξηθέξεηεο ζπλήζσο 

αλήθνπλ ζε νξηζκέλεο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηηο νπνίεο δε «μεθεχγνπλ» 

εχθνια. Οη Dall'erba θαη Le Gallo (2007)
79

 αλαθάιπςαλ δχν επίπεδα ζχγθιηζεο, έλα 

πνπ αθνξά ηηο θεληξηθέο πινχζηεο πεξηθέξεηεο θαη έλα πνπ αθνξά ηηο 
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απνκαθξπζκέλεο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο, ελψ δηαπίζησζαλ φηη νη απνκαθξπζκέλεο 

πεξηθέξεηεο εκθάληζαλ ηελ ηάζε λα ζπγθιίλνπλ ηαρχηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

1989-1999. Δπίζεο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Rodriguez-Pose θαη Fratesi (2004)
80

, δχν 

βαζηθνί παξάγνληεο εγείξνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ην θαηά 

πφζν απηέο νδήγεζαλ ζε ζχγθιηζε. Πξψην, είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηηο 44 

πεξηθέξεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ηνπο πφξνπο ηνπ ζηφρνπ 1, ην 1989, 43 

παξέκεηλαλ επηιέμηκεο 14 ρξφληα κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληά (κφλν ην Abruzzo ζηελ Ηηαιία θαηάθεξε λα βγεη απφ ηελ αξρηθή 

νκάδα ην 1997) θαη ην δεχηεξν είλαη ε έιιεηςε πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο πνπ 

παξαηεξείηαη απφ ηφηε πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, φπσο 

δείρλνπλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε. 

ε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Crespo-Cuaresma 

et al.
81

 έδεημαλ ζχγθιηζε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα θαηέιεμαλ ζην φηη ε 

ζπκκεηνρή ζηελ ΔΔ ελζαξξχλεη ηε ζχγθιηζε ζε καθξνρξφλην επίπεδν, γεγνλφο, φκσο, 

πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Ulltveit-Moe (2007), ε νπνία ζεσξεί φηη παξά ηηο 

ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο δαπάλεο ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν, ε επξσπατθή 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή δε θαίλεηαη λα απνδίδεη θαζψο δελ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο νχηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Χζηφζν, ε εθ ησλ 

πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006, πνπ δηελεξγήζεθε 

απφ ηελ ΓΓ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη παξνπζηάζηεθε ζην επξχ θνηλφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2010, εκθαλίδεη κηα ζεηηθή εηθφλα ησλ δξάζεσλ ηεο πνιηηηθήο, κε ηνπο 

εηδηθνχο λα ζπζηήλνπλ κηα πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ην ηη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη ηη φρη ηα δηαξζξσηηθά θνλδχιηα
82

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί δε φηη 

ζε έξεπλα ησλ Crespo Cuaresma, Feldkircher θαη Mayerhofer (2010)
83

 πξνηείλεηαη 
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αθφκε θαη ε κεηαζηξνθή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο απφ ηελ 

ζηήξημε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνιππφζεηεο 

ζχγθιηζεο ζηε ζπγθέληξσζε πφξσλ ζηα αζηηθά θέληξα πξνθεηκέλνπ, κέζσ ηεο 

ζεηηθήο δηάρπζεο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο γχξσ πεξηνρέο, λα κεησζνχλ νη 

αληζφηεηεο. 

 Με δπν ιφγηα ππάξρνπλ πιήζνο κειεηψλ κε κηθηά ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ 

Ederveen et al. «ην πψο θξίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο 

εμαξηάηαη απφ ην πνηφλ ζεσξεί θάπνηνο σο ζθνπφ χπαξμήο ηεο». Αλ ν ζθνπφο 

είλαη ε απφιπηε ζχγθιηζε, (κε ηελ έλλνηα φηη ε θησρφηεξε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο ζα 

θηάζεη αλαπηπμηαθά ηελ πινπζηφηεξε πεξηθέξεηα ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ), ηφηε ην 

απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθφ. Αλ ν ζθνπφο είλαη ε πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε, (κε ηελ 

έλλνηα φηη ε θησρφηεξε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο ζα θηάζεη αλαπηπμηαθά ηελ 

πινπζηφηεξε πεξηθέξεηα πάιη ηεο Διιάδαο), ηφηε ηα απνηειέζκαηα είλαη 

πεξηνξηζκέλα, ελδερνκέλσο βέβαηα θαη αξλεηηθά. Αλ ν ζθνπφο είλαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε απηή θαζεαπηή, ηφηε ηα απνηειέζκαηα είλαη νπζηαζηηθά»
84
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Κεθάιαην 4ν 

  4. Η Διιάδα κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο 

 4.1 Θεσξεηηθή αλάιπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ
85

 

Σν πξφβιεκα ηεο άληζεο δηάρπζεο ηεο αλάπηπμεο ζην ρψξν δελ απαζρνιεί 

κφλν ηνπο πνιηηηθνχο, νη νπνίνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην θαζήθνλ θαηάζηξσζεο 

ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Οη αθαδεκατθνί, απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο, πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ηελ πιηθή επεκεξία ησλ 

εζλψλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ δηαβηνχλ ζ‟ απηά. πλεπψο, ην αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηε κεζνδνινγία, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο αλάπηπμεο ζπλαληάηαη 

ζηνπο ζηνραζηέο θάζε επνρήο θαη δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. 

Ηζηνξηθά, ε θιαζηθή ζεψξεζε (18
νο

 -19
νο

 αηψλαο) κε θχξηνπο ζηνραζηέο 

ηνπο A. Smith, D. Ricardo, T. Malthus, J. S. Mill θαη K. Marx
86

, εμέηαζε ηηο αηηίεο θαη 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ θαη ζπκπέξαλε φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

είλαη θαηαδηθαζκέλε λα νδεγεζεί ζε ζηαζηκφηεηα, ππνεθηηκψληαο, σζηφζν, ηελ 

ηερλνινγηθή ζπλεηζθνξά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Αλαθνξηθά δε κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε, αξθέζηεθε ζηελ απιή πεξηγξαθή ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απέδσζε ηηο φπνηεο παξαηεξνχκελεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο 

ζε θπζηθνχο ιφγνπο, αγλνψληαο ηνπο ελδερφκελνπο εμσγελείο παξάγνληεο επίδξαζεο. 

Σελ θιαζηθή ζεψξεζε δηαδέρηεθε ε λενθιαζηθή (19
νο

 – 20
νο

 αηψλαο), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηα φπνηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε 

ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ. Σν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, φπνπ ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο θαη ε εθβηνκεράληζε ζπληεξνχλ έλα απηνηξνθνδνηνχκελν ζχζηεκα 

αλάπηπμεο, έρεη πηα εδξαησζεί θαη ε κφλε απεηιή είλαη απηή ηεο χθεζεο. Ζ κεγάιε 

χθεζε, ινηπφλ, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 αλαδεηθλχεη ηελ θευλζηαλή ζεψξεζε, κε 

βάζε ηελ νπνία ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε βαζίδεηαη ζε δεκνζηνλνκηθέο θαη 
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λνκηζκαηηθέο πξνζαξκνγέο (ζρεκαηηζκφο ηηκψλ θαη επηηνθίσλ, δεκφζηεο δαπάλεο, 

απαζρφιεζε). Αλαδεηθλχεηαη ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζην κεραληζκφ ηεο αγνξάο 

θαη νη επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα., σο ηα κέζα 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ, πνπ, φκσο, ηειηθά νδεγνχλ ζε ζηαζηκφηεηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ηελ πεξίνδν απηή νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζρεδφλ 

αγλννχληαη θαηά ηνλ πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950, σζηφζν, παξαηεξείηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηε ζπκπεξίιεςε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηκέξνπο πεξηθεξεηψλ ησλ 

ρσξψλ σο παξάγνληα ν νπνίνο δηακνξθψλεη ην επίπεδν ηεο εζληθήο επεκεξίαο. 

Τηνζεηνχληαη λέα νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα πνπ δίλνπλ ψζεζε ζηε ζεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο. 

Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαζψο 

θαη ε εθαξκνγή απηψλ ζηα πιαίζηα ησλ πεξηθεξεηψλ πνηθίιινπλ. Ζ βηβιηνγξαθία 

(ειιεληθή θαη μέλε) θαηαγξάθεη πιήζνο ζεσξηψλ πνπ ρξνλνινγνχληαη, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηα αλσηέξσ, απφ ηελ επνρή ηνπ A. Smith έσο ηηο κέξεο καο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο. Ζ 

ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηα θξηηήξηα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε ζπγγξαθέαο
87

. χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Λαγνχ (2007, 

ζ.36-37), σζηφζν, νη ζεσξίεο κπνξνχλ, ζπλνπηηθά, λα νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο:  

1) Κιαζηθέο, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην κεραληζκφ 

ιεηηνπξγίαο θαη εμέιημεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε απηέο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε εθηπιίζζεηαη ηζφξξνπα θαη ε ζχγθιηζε 

επέξρεηαη απηφκαηα ελψ ε ππαλάπηπμε θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο (εζληθά θαη 

πεξηθεξεηαθά) ζεσξνχληαη παξνδηθέο θαηαζηάζεηο. 

2) Νενθιαζηθέο, φπνπ αλαδεηείηαη ην πιαίζην, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη 

κεραληζκνί (ηερλνινγία παξαγσγήο, δηαπεξηθεξεηαθφ εκπφξην, θηλεηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο) πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηζφξξνπε εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Οη 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφξξνηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξνχλ λα κεησζνχλ κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ. 
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3) Κευλζηαλέο, κε βάζε ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, επί 

παξαδείγκαηη, ην επίπεδν επελδχζεσλ, παξαγσγήο, απαζρφιεζεο θαη απνηακίεπζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα φπνηα κέηξα παίξλεη ην θξάηνο επηθέξνπλ κεξηθή κφλν 

ηζνξξνπία. 

4) Φηιειεχζεξεο - εμειηθηηθέο, φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο 

εηζάγνπλ λέεο ηερλνινγίεο θαη κεηαβάιινπλ ηε ζηξαηεγηθή ρσξνζέηεζή ηνπο, ψζηε 

λα κεηψζνπλ ην νξηαθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη παξαγσγήο. Ζ αλάπηπμε δηαρέεηαη 

κέζσ ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο κεηψλνπλ 

ηηο ρσξηθέο αληζφηεηεο. 

5) Μαξμηζηηθέο θαη λενκαξμηζηηθέο (ξηδνζπαζηηθέο), φπνπ αλαδεηνχληαη ηα 

αίηηα επέθηαζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαζψο θαη πσο απηή επηδξά ζηελ πεξηθέξεηα ησλ 

ππαλάπηπθησλ νηθνλνκηψλ. Ο ρψξνο δε απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε καξμηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο εθφζνλ είλαη απηφο πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

θνπφο ηεο αλσηέξσ δηάθξηζεο είλαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο νη ελ 

ιφγσ ζεσξίεο, θαζψο, απφ ηηο ζεσξίεο νηθνλνκηθήο θαη θαη‟ επέθηαζε πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, θάπνηεο θαίλεηαη λα αληαλαθιψληαη ζηηο 

δξάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη δηαρξνληθά ε ΔΔ ζην πεδίν ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 

Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ πνπ είλαη ζε εμέιημε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, νη 

ζεσξίεο πνπ θαίλεηαη λα αληαλαθιψληαη ζηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

είλαη νη λενθιαζηθέο θαη νη θηιειεχζεξεο-εμειηθηηθέο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

ηαμηλφκεζε θαηά Λαγφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ πιεπξά ησλ λενθιαζηθψλ 

ζεσξηψλ, ε ζπλεηζθνξά ηνπο εληνπίδεηαη ζηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη 

ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη θαηλνηνκία σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη άξα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απφ ηελ πιεπξά δε ησλ 

θηιειεχζεξσλ-εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ ζπλαληψληαη ηα πεξηζζφηεξα κνληέια 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

θαη επηπιένλ θαίλεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη θαη ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΔΠΑ. Δηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ 

παξνπζηάδνπλ ηα κνληέια εθείλα ζηα νπνία ε έξεπλα θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε 
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ζεσξνχληαη ελδνγελείο κεηαβιεηέο (ζεσξίεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο). Με βάζε, 

ινηπφλ, ηηο θηιειεχζεξεο ζεσξίεο φπνπ ζπλαληψληαη έλλνηεο φπσο: ε πιήξεο 

αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θπζηθψλ πεγψλ, ε ελίζρπζε ηεο ρσξηθήο νηθνλνκίαο, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο «νηθναλάπηπμεο», ε ρσξηθή ζπγθέληξσζε θξίζηκσλ καδψλ κε ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηάδσλ (clusters), ε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εθεί φπνπ ε αγνξά είλαη κεγαιχηεξε θ.α. γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

αληηιεπηή ε ζηξαηεγηθή πνπ δηέπεη ηηο δξάζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη δεη ην 

ΔΠΑ. Σέινο, ε γλψζε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ ζπλαληψληαη κεηαμχ 

ησλ ζεσξήζεσλ βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θξηηηθή 

απνηίκεζε ησλ δηαθεξχμεσλ ησλ εθάζηνηε πηνζεηνχκελσλ πνιηηηθψλ. Καηά 

ζπλέπεηα, κε βάζε ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη εθηθηή θαη ε αληίιεςε κε θξηηηθφ πλεχκα 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ είλαη ζην πξνζθήλην ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζρεηηθά κε ηηο 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο αλάπηπμεο. 

  4.2 Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη γεγνλφο φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ 

πξνζπαζνχλ λα δηεπξχλνπλ ην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή δε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί εμαίξεζε θαζψο, ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, απνλεκήζεθαλ δηαρξνληθά ζηα φξγαλα ηεο ΔΔ 

ξεηά δηαηππσκέλεο θαη πξνζδηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιηηηθέο, 

σζηφζν, ν βαζηθφο ηξφπνο εδξαίσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ είζηζηαη λα είλαη ε 

θαζηέξσζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο 

ηεο ΔΔ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη εχινγε ή επινγνθαλήο δηθαηνινγία γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεο ζην εθάζηνηε θάζε θνξά πεδίν πνιηηηθήο απφ ηα επξσπατθά φξγαλα. πρλά, 

κάιηζηα, νη παξεκβάζεηο απηέο απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην 

νπνίν απνθιίλεη απφ φζα ζέηεη ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. Χο απνηέιεζκα, ε ΔΔ είλαη 

ζε ζέζε λα ζπγθεληξψλεη έλα κεγάιν αξηζκφ δεδνκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ επαξθή 

βάζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο 

θαη ηελ πξνπαξαζθεπή λνκνζεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Σν γεγνλφο 

απηφ είλαη απνδεθηφ απφ ηα θξάηε-κέιε εθφζνλ, νη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ε ΔΔ 

είλαη ηφζν ζηνρεπκέλεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε δσή ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ή 

νκάδσλ αηφκσλ. 
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Πξνθαλψο ηα αλσηέξσ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, φπνπ εκθαλίδεηαη κηα πνιχ εθηεηακέλε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε ζέκαηα 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πνιηηηθήο. Ζ αλάιεςε δξάζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, σζηφζν, ζπλεηέιεζε ζην λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

εζληθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κε πφξνπο πνπ πξνήιζαλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά 

Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ηεο ΔΔ (θηαδάο, Παζπάηε, 2010, ζζ.37-38). 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο, ινηπφλ, απνηειεί έλαλ ηνκέα πνιηηηθήο πνπ πιήηηεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ θαη εθηίζεηαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία εμεπξσπατζκνχ, αξρήο 

γελνκέλεο ήδε απφ ηελ πξνεληαμηαθή πεξίνδν ησλ ππνςεθίσλ πξνο πξνζρψξεζε 

θξαηψλ. Έηζη, ε πξνζρψξεζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ. ην 1981 ζεκαηνδφηεζε ηελ 

αξρή κηαο καθξάο θαη ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο. Μηα δηαδηθαζία πνπ 

μεθίλεζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΠΑ (Καλνληζκφο 

ΔΟΚ 214/79) πξνθεηκέλνπ λα αλαζεσξεζεί ην ζχζηεκα ρξεκαηνδνηήζεσλ, ην νπνίν 

βαζηδφηαλ ζηηο επηρνξεγήζεηο, γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ Διιάδα ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη κεηά ην 1989 ν 

Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ρσξίζηεθε ζε δχν ηκήκαηα, ήηνη ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα (πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.) θαη ζηα ινηπά 

έξγα (πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηέζεθε ζε 

ζηέξεεο βάζεηο ε ζχδεπμε ηεο ειιεληθήο κε ηελ επξσπατθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

(Κνθκνηνχ, 2008, ζ.118).  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη αλαγθαία ε άζθεζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο 

ηφζν ζε επίπεδν θξαηψλ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά ζην 

πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηε ρψξα καο πνηα 

είλαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάιεςε αλάινγεο δξάζεο;  

Ζ κειέηε πνηθίισλ πεγψλ ζρεηηθά κε απηφ ην εξψηεκα καο επηηξέπεη λα 

ζπκθσλήζνπκε κε ηνπο Πεηξάθν θαη Φπράξε (2006)
88

 ζηα εμήο: Η Διιάδα σο ρψξα 

έρεη κηα ζεηξά απφ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρσξηθή δνκή, ην επίπεδν 

θαη ην είδνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ηεο. ην καθξν-γεσγξαθηθφ επίπεδν, 

αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά απφ πεξηνξηζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ηεο 

ζέζε θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζή ηεο ζε πεξηνρέο θαη αγνξέο κείδνλνο 
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νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο. Δζσηεξηθά, ε Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξα 

θαηαθεξκαηηζκέλν θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ ρψξν, ιφγσ ηεο χπαξμεο εθαηνληάδσλ 

θαηνηθεκέλσλ λεζηψλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ην νξεηλφ ηνπ 

εδάθνπο. Απηφο ν θαηαθεξκαηηζκφο απμάλεη ην θφζηνο πξφζβαζεο θαη κεηαθνξάο, 

απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη αλαζηέιιεη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εζσηεξηθήο ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, ε θπζηθή θαη πνιηηηθή γεσγξαθία έρεη 

επεξεάζεη ζαθψο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αγνξέο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα παξαγσγηθή δνκή πνπ 

θπξηαξρείηαη απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα αληαγσλίδνληαη ζε εζληθέο ή 

δηεζλείο αγνξέο. Δλ κέξεη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, ε νηθνλνκία έρεη έλα ζρεηηθά 

ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη κηα αδχλακε δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο. Σν γεγνλφο 

απηφ αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία πνπ ζέιεη ηε ρψξα καο λα θαηαβάιιεη 

ηηο πςειφηεξεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ φια ηα θξάηε-κέιε 

ηνπ ΝΑΣΟ, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο απεηιέο ηεο Σνπξθίαο ζηα αλαηνιηθά ζχλνξά 

ηεο, θαζηζηά πην έληνλα αληηιεπηή ηελ αξλεηηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζηελ ΔΔ. 

Πεξαηηέξσ, ην πξφβιεκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ Διιάδα είλαη 

έλα δήηεκα πνπ αθνξά έληνλα ηφζν ηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ρψξαο, ζε εζληθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη επξχηεξα ηελ θνηλή γλψκε, δηφηη νη κεγάιεο 

ζπγθεληξψζεηο πιεζπζκνχ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζαθψο παξαηεξνχληαη 

ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη γλσζηή, 

εμάιινπ, ζηνπο απαληαρνχ Έιιελεο ε ξήζε «Διιάδα είλαη κφλν ε Αζήλα» 

(Κσζηφπνπινο, 2000, ζ.147). Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ην πξφβιεκα φηη ην 

πεξηθεξεηαθφ ΑΔΠ κεηξάηαη ζχκθσλα κε ην κέξνο φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη κε βάζε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ απνδεθηψλ ησλ 

εηζνδεκάησλ. Χο απνηέιεζκα, επί παξαδείγκαηη, ην πςειφ επίπεδν ηνπ ΑΔΠ πνπ 

παξάγεηαη ζηε Βνησηία απφ ηηο βηνκεραλίεο ηεο Αηηηθήο πνπ εδξεχνπλ ζε απηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζρεηηθά ρακειφ πιεζπζκφ ηεο, νδεγεί ζε έλα πνιχ πςειφ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Βνησηίαο, ην νπνίν φκσο είλαη «πιαζκαηηθφ»
89

 (Benos, 

Karagiannis, 2007, p.11). Λακβάλνληαο ελδεηθηηθά ππφςε ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο 

δελ είλαη πεξίεξγν λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ απνηειεί έλα 
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 Σν ίδην επηρείξεκα ηζρχεη θαη γηα ην δεχηεξν πινπζηφηεξν λνκφ ηεο Κνξίλζνπ. 
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ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηελ Διιάδα, θαζψο, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε 

παξαθάησ, έλα κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο πξνέξρεηαη 

απφ ηνπο πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. 

4.3 Απφ ηα ΜΟΠ ζηα ΚΠ 

Απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νη 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο επσθειήζεθαλ απφ ζεκαληηθέο εηζξνέο θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

ηαζκφο, φκσο, γηα ηηο παξεκβάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηέιεζαλ ηα 

Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα (ΜΟΠ)
90

 πνπ μεθίλεζαλ ην 1986 θαη 

νινθιεξψζεθαλ ην 1993
91

 θαη ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο ε αθεηεξία άζθεζεο 

νπζηαζηηθήο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Σα ΜΟΠ έζεζαλ γηα πξψηε 

θνξά ην ζηφρν πινπνίεζεο κίαο νινθιεξσκέλεο
92

 κεζνπξφζεζκεο πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

κέζσ πνιπεηψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Με ηα ΜΟΠ πξνσζήζεθε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ εληαγκέλσλ ζε ζπλνιηθά πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, ηα 

νπνία δηακνξθψζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο πεξηθέξεηεο.  

Δθηφο απφ ηελ Διιάδα, ηα ΜΟΠ απεπζχλζεθαλ θαη ζηελ Ηηαιία θαη ηε Νφηηα 

Γαιιία, απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ κεζνγεηαθψλ πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο 

πξνβιεπφηαλ λα πιεγνχλ απφ ηελ έληαμε ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζηελ 

ΔΟΚ ην 1986. ηελ Διιάδα
93

, εηδηθφηεξα, θαηαξηίζζεθαλ 7 Οινθιεξσκέλα 

Μεζνγεηαθά Πξνγξάκκαηα: Κξήηεο, Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Πεινπνλλήζνπ, Νήζσλ Αηγαίνπ Πειάγνπο, Αλαηνιηθήο Κεληξηθήο Διιάδνο, Αηηηθήο 

θαη 1 ζεκαηηθφ, ην ΜΟΠ Πιεξνθνξηθήο.
94

 Ζ ζπλνιηθή δε Κνηλνηηθή πκκεηνρή ησλ 
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 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2088/85 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ηνπιίνπ 1985 

91
 Ζ αξρηθή πεξίνδνο εθαξκνγήο ησλ Μ.Ο.Π. ήηαλ ε πεξίνδνο 1984-1989, αιιά επεθηάζεθε κέρξη ην 

1993. 
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 Ζ έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο απνθηά, εηδηθφηεξα ζηα ΜΟΠ, ηε κνξθή ηεο πξνψζεζεο 

ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο. Ζ βαζηθή θαηλνηνκία έγθεηηαη ζην φηη ε έλλνηα ηεο ηνπηθήο ή 

ελδνγελνχο αλάπηπμεο παίξλεη πξνβάδηζκα ζην ζρεδηαζκφ ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 
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 ηελ απάληεζε ηεο, ηεο 29εο Μαξηίνπ 1983 ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζίγνληαλ ζην 

Τπφκλεκα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηεο 19εο Μαξηίνπ 1982 φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε 

ηελ Κνηλφηεηα, ε Δπηηξνπή αλαγλψξηζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην θνηλνηηθφ 

πιαίζην, φζνλ αθνξά ην βαζκφ αλάπηπμήο ηεο φζν θαη ηηο δνκέο ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε Διιάδα 

ζπκκεηείρε ζηα Μ.Ο.Π. http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/2884344.PDF 
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ΜΟΠ αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Κφλζνια (1997, ζ.294) ζην πνζφ ησλ 6,6 δηζ. 

ECU, απφ ηα νπνία ηα 2,5 αλαινγνχλ ζηε ρψξα καο. Σν πνζφ απηφ θαιχπηεη ην 

70% θάζε έξγνπ πνπ εληάζζεηαη ζηα ΜΟΠ κε ην ππφινηπν 30% λα θαιχπηεηαη απφ 

ηνλ ειιεληθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, απηή 

θξίζεθε σο αξθεηά πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζηελ απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ
95

, ηνπ δηαζθνξπηζκνχ ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, ηεο έιιεηςεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 

επελδχζεσλ θ.α. Έλα κέξνο, σζηφζν, ησλ πξνβιεκάησλ εξκελεχεηαη απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΜΟΠ, κε επάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη κε 

ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ, ζχζηεκα νη δπζρέξεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη φηη είραλ ππνεθηηκεζεί. Αλακθηζβήηεηα, φκσο, 

κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηα ΜΟΠ απνηέιεζαλ ρξήζηκν πιαίζην αλαθνξάο, 

επαθψλ θαη ελεκέξσζεο θαη θαηέζηεζαλ δπλαηφ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν 

νη αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εληζρχζεσλ, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζθέςεηο ζρεηηθά κε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηπγράλνληαη θαη λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή
96

. ε θάζε πεξίπησζε, ινηπφλ, ηα Μ.Ο.Π. απνηέιεζαλ 

πξφδξνκν ησλ ηξηψλ Κ.Π.. ζηα νπνία ζπκκεηείρε ε Διιάδα. 

Δηδηθφηεξα, ην Α’ ΚΠ (1989-1993) πνπ εθαξκφζηεθε ζηε βάζε ησλ 

εθηεηακέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 1988, έιαβε ππφςε ηα δηαξζξσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε θιαδηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 6 βαζηθνί ζθνπνί ηνπ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 13 (Κφλζνιαο, 1997, ζ.298 θαη Πεηξάθνο, Φπράξεο 2004, ζ.451). Όπσο 

γίλεηαη θαλεξφ, ην κηζφ ΚΠ δφζεθε ζηνλ άμνλα 6 κε ηνπο πφξνπο λα 

θαηαθεξκαηίδνληαη ζε ηνπηθήο εκβέιεηαο κηθξά έξγα, γεγνλφο πνπ αθελφο, 

δηεπθφιπλε ηελ απνξξφθεζε ησλ πφξσλ, φκσο αθεηέξνπ, δε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

φηη εμππεξεηνχζε ηε γεληθφηεξε πεξηθεξεηαθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Παξάιιεια, 
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 Παξά ηηο κεγάιεο αλάγθεο ηεο ρψξαο ηα έξγα ησλ πξνγξακκάησλ δελ πξνρψξεζαλ ηθαλνπνηεηηθά, 

κε εμαίξεζε ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηεο Κξήηεο. Οη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ 

ππνρξέσζαλ ηηο δχν πιεπξέο λα ζπκθσλήζνπλ φηη φζα θεθάιαηα δελ απνξξνθήζεθαλ ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζνχλ ζην πξψην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (Α´ ΚΠ). 
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παξαηεξήζεθε κείσζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην λεπξαιγηθφ άμνλα ησλ ππνδνκψλ θαζψο 

παξνπζηάζηεθε αδπλακία έγθαηξεο θαη ζσζηήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, ελψ ην 

γεγνλφο ηεο ππέξβαζεο ζηνλ εμίζνπ ζεκαληηθφ άμνλα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ραξαθηεξίδεηαη ζεηηθφ ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο αλεζπρεηηθά πςειήο αλεξγίαο 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ρψξα κεηά ηε δεθαεηία ηνπ „80. 

Πίλαθαο 13 

Οη 6 βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Α‟ ΚΠ 1989-1993 

 

Πεγή: Πεηξάθνο, Φπράξεο (2004, ζ.451) 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ θαηαξηίζηεθαλ 12 ηνκεαθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 13 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (επηπέδνπ NUTS II)
97

. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ηεο αξρηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο αθνξά 

14,3 δηο. ECU (ζε ηηκέο 1989) κε ηα 7,2 δηο. ECU λα απνηεινχλ θνηλνηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ην ππφινηπν 50% λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

(Κσζηφπνπινο, 2000, ζ.130). Γπζηπρψο, φκσο, φπσο δηαπηζησλφηαλ ζε εθζέζεηο ηνπ 
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 Ζ ζπλνρή θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο είλαη θπζηθφ, παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 
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Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΔΟΚ, αιιά θαη ζε εθζέζεηο ηνχ ηφηε ππνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, θαηά ηελ αλσηέξσ ρξνληθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Α´ ΚΠ έγηλαλ 

αξθεηέο παξαηππίεο, ελψ νξηζκέλα θεθάιαηα «κεηαθέξζεθαλ» ζην Β´ ΚΠ (1994-

1999) ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ είραλ ζεκεησζεί ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ
98

. Ζ 

απνξξφθεζε, σζηφζν, ησλ πηζηψζεσλ έθζαζε ζην 93% ηνπ ζπλφινπ ζην ηέινο ηνπ 

1993, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε απνξξφθεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ. Οη δε επηπηψζεηο ηνπ Α‟ ΚΠ 

ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ
99

 θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθέο. Ζ θχξηα ζπκβνιή ηνπ, φκσο, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλαξμε 

θαηαζθεπήο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο εζληθήο ζεκαζίαο θαζψο θαη κε ηελ απφθηεζε 

ηεο απαξαίηεηεο εκπεηξίαο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ δηνίθεζεο 

ηνπ Β‟ Κ.Π.. 

Σν Β’ ΚΠ αθνξά ηελ πεξίνδν 1994-1999 θαη ζηελ Διιάδα πινπνηήζεθε 

κέζα απφ 17 ηνκεαθά πξνγξάκκαηα θαη 13 πεξηθεξεηαθά. ην πξφγξακκα 

ζπκπεξηειήθζε θαη ην Σακείν πλνρήο ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1993 θαη είρε σο 

απνδέθηεο ηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, ηηο 

επνλνκαδφκελεο σο ρψξεο ζπλνρήο ιφγσ ηεο κεγάιεο αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο πνπ 

παξνπζίαδαλ. Οη πξνυπνινγηζζείζεο θνηλνηηθέο δαπάλεο γηα ηε δεχηεξε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα έθζαλαλ ηα 13,9 δηζ. ECU (ζε ηηκέο 1994), ελψ ε 

ηδησηηθή ζπκκεηνρή πξνυπνινγίζηεθε ζε 8,6 δηζ. ECU. Δπξφθεηην γηα έλα 

ππεξαηζηφδνμν ζελάξην ην νπνίν δηαςεχζηεθε, αθνχ ηειηθά ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή δελ 

μεπέξαζε ηα 3,5 δηζ. ECU. Οχησο ή άιισο, φκσο, φζα έξγα θαζπζηεξνχζαλ 

κεηνλνκάζηεθαλ σο «έξγα-γέθπξεο»
100

 θαη ε εθηέιεζή ηνπο αλαβιήζεθε γηα ην Γ´ 

ΚΠ
101

.  

Παξφια απηά, κηα αληηθεηκεληθή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Β´ ΚΠ 

κπνξνχκε λα έρνπκε απφ ηελ Δηδηθή Έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΔΔ γηα 
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ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 1994-1999, πνπ δεκνζηεχζεθε 

ζηηο 12.12.2006
102

. ηελ έθζεζε αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη γηα ην Β´ ΚΠ 

δηαηέζεθαλ ηειηθά 14.333 εθαη. επξψ (φζα θαη γηα ηελ Πνξηνγαιία) θαη φηη 

δεκηνπξγήζεθαλ 400.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ήηαλ ρακειφηεξε ησλ πξνζδνθηψλ
103

, αθνχ ε θαηά θεθαιήλ δαπάλε 

δελ μεπέξαζε ηα 396 επξψ, ηνπνζεηψληαο έηζη ηελ Διιάδα ζηελ 7ε ζέζε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ.  

ρήκα 4 

Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο γηα ηελ Διιάδα 1994-1999 

Καηαλνκή ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ην Σακείν πλνρήο 

     

Πεγή: Κφλζνιαο, 1997, ζ.304 

Ζ πεξίνδνο 1994-1999 ραξαθηεξίζηεθε απφ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε έξγα 

ππνδνκήο εζληθήο ζεκαζίαο, (φπσο θαίλεηαη ζην αλσηέξσ ζρήκα, ε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαιχπηεη, ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή εγθξηηηθή απφθαζε, ην 

28% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 29,72 δηζ. ECU, δειαδή 8.272,2 εθαη. ECU) 

πνπ εληζρχνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε γεληθφηεξε δηαζχλδεζε ηεο 
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ρψξαο κε ην εμσηεξηθφ. Υσξίο λα εγθαηαιείπεηαη, σζηφζν, ε εθαξκνγή κέηξσλ 

ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ έλα επξχηεξν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη κε θχξην 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα αζηηθά θέληξα (Καιιέξγε, 2008, 

ζ.72).  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζε ζχγθξηζε κε ην Α‟ 

ΚΠ, ν άμνλαο πνπ αθνξά ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα παξνπζίαζε κείσζε απφ ην 

41% ζην 25%, ελψ νη κηθξέο (φρη φκσο αλχπαξθηεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αδπλακίαο 

ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ) δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ 

ζρεδηαζκνχ καξηπξνχλ ηελ απμεκέλε, ζε ζρέζε κε ην Α‟ ΚΠ, δπζθνιία κεηαθνξάο 

πφξσλ απφ έλα άμνλα ή επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζε άιιν. Δπηπιένλ, σο βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα πξνβάιιεη θαη πάιη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ελψ ν άμνλαο ηεο 

αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη επίζεο θξίζηκνο εθφζνλ θαηέρεη κεξίδην 

25% ζην ζχλνιν ηνπ ΚΠ. 

Πίλαθαο 14 

Οη 5 αλαπηπμηαθνί άμνλεο θαη κνξθέο παξέκβαζεο ηνπ Β‟ ΚΠ 

 

Πεγή: Πεηξάθνο, Φπράξεο (2004, ζ.458) 
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 Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο ρψξαο 

γηα ηελ έληαμε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ). Καηά ηελ πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηνπ Β΄ ΚΠ, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηα 

κέηξα γηα ηελ επίηεπμε καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηδίνπ ηνπ Β΄ ΚΠ, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο ε νπνία ζπλερίζηεθε 

θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2006. Σελ εθαξκνγή ηνπ Β΄ ΚΠ δπζρέξαλε, φκσο, κία 

ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο κεραληζκνχο 

δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο, νη νπνίνη δελ ήηαλ επαξθείο γηα λα αληηκεησπίζνπλ κία 

απμεκέλε θιίκαθα παξεκβάζεσλ. αλ αληηζηάζκηζε, παξφια απηά, πξνέθπςαλ 

πνιχηηκεο εκπεηξίεο πνπ ππέδεημαλ ηελ αλάγθε έληαζεο ηεο πξνζπάζεηαο ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο απαηηήζεηο παξεκβάζεσλ απηήο ηεο 

εκβέιεηαο κε ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ησλ πφξσλ λα θζάλεη ηειηθά
104

, φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Δκκαλνπήι θαη Παπαδνπνχινπ (2004, ζ.203) ην 96%
105

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην παξφλ ζεκείν φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Κσζηφπνπιν 

(2000, ζ.132), νη αμηνινγήζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ην πέξαο ησλ δχν πξψησλ ΚΠ 

απέδεημαλ φηη γηα ην κελ πξψην, γηα θάζε 100 δξαρκέο πνπ εηζπξάηηακε απφ ηελ 

θνηλφηεηα, θαηαβάιιακε ηαπηφρξνλα 200 δξαρκέο ελψ γηα ην δε δεχηεξν, γηα θάζε 

100 δξαρκέο θαηαβάιιακε ζηελ Έλσζε 300 δξαρκέο. Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεη φηη 

ηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ησλ εηζθνξψλ ησλ πινχζησλ θξαηψλ είλαη πνιιαπιάζηα 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ θνλδπιίσλ ζα επηζηξέςεη ζηηο ρψξεο ηνπ πινχζηνπ βνξξά, άπνςε πνπ 

ζπκκεξίδνληαη θαη νη Πεηξάθνο-Φπράξεο (2004, ζ.439), εθφζνλ ηα κεγάια έξγα ηα 

αλαιακβάλνπλ γαιιηθέο, βξεηαληθέο ή ηηαιηθέο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο (επί 

παξαδείγκαηη, ε γεξκαληθή Hochtiev αλέιαβε ην αεξνδξφκην ησλ πάησλ ηεο 

Αζήλαο). Ζ ίδηα ε Δπηηξνπή, αλαθέξεη ν Κσζηφπνπινο, ππνγξάκκηζε πσο «ζπλνιηθά 

εθηηκάηαη φηη πάλσ απφ έλα ηέηαξην ηνπ πνζνχ πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηηο ρψξεο 

ζπλνρήο κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ εληζρχζεσλ, επηζηξέθεη ζηα ππφινηπα θξάηε-κέιε 

κε ηε κνξθή εηζαγσγψλ». Δπηπξφζζεηα, άμην αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δχν πξψησλ ΚΠ είλαη ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηηο δχν πξψηεο Δθζέζεηο 

                                                 
104 Θεσξεηηθά θαη ηππηθά ην Β΄ ΚΠ ηειεηψλεη ην 1999, φκσο, νπζηαζηηθά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ. Γηα ηνλ απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Β‟ ΚΠ ζην ηέινο ηνπ 

2009 βι. Παξάξηεκα 13, ζ. 113 

105
 http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm 
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πλνρήο ηνπ 2001 θαη ηνπ 2003 ην κέζν ΑΔΠ/θάηνηθν ησλ ιηγφηεξν επεκεξνχλησλ 

θξαηψλ ησλ 15 κειψλ ηεο ΔΔ, ήηνη Διιάδαο, Ηζπαλίαο θαη Πνξηνγαιίαο, απμήζεθε 

απφ 68% ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ ην 1988 ζε 79% ην 1999, κεηψλνληαο θαηά 1/3 ηε δηαθνξά 

ηεο αξρηθήο πζηέξεζεο. Όζνλ αθνξά δε ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία απηή δείρλεη 

λα πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ζπλνρήο παξνπζηάδνληαο ηε κηθξφηεξε 

αχμεζε ηνπ κέζνπ ΑΔΠ/θάηνηθν απφ 58% ζε 68% ηνπ κ.ν. ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ. 

Σελ επφκελε πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2006 πνπ αθνξά ην Γ’ ΚΠ, ε 

Διιάδα εληζρχεηαη κε ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Οη 

πφξνη απηνί δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πςειφηεξε καθξνπξφζεζκε 

αλάπηπμε, νδεγνχλ ζε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηηο ππφινηπεο νηθνλνκίεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ θαη ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ ειιείςεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ, ηεο 

αλάπηπμεο, ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ζηήξημε πνπ παξέρεη 

ζηελ Διιάδα ε Δπξσπατθή Έλσζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ α) ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο β) ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη γ) ηνπ Σακείνπ πλνρήο 

θαη πινπνηείηαη κέζα απφ 11 Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, 13 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), θαη 1 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Σερληθή βνήζεηα» πνπ ζηφρν έρεη λα ελδπλακψζεη, λα ζηεξίμεη θαη λα βειηηψζεη ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Οη ζπλνιηθνί ρξεκαηνδνηηθνί 

πφξνη ηνπ Γ΄ ΚΠ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο αλέξρνληαη ζε 48,30 δηο επξψ, ζχκθσλα 

κε ηνλ πίλαθα 15 πνπ αθνινπζεί, απφ ηα 213 δηο επξψ (30 δηο επξψ εηεζίσο
106

) πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν γεληθά. Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

αλέξρεηαη, φπσο θαίλεηαη, ζε 37,67 δηο επξψ κε ηελ θνηλνηηθή ζπκκεηνρή λα 

ππνινγίδεηαη ζηα 22,70 δηο επξψ ελψ ε εθηηκψκελε ηδησηηθή ζπκκεηνρή θαζνξίζηεθε 

ζηα 10,63 δηο επξψ
107

. Δπηπιένλ, κε βάζε ην ζρήκα 5, ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο κεηαθνξέο (28%) θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (26%) ελψ 

                                                 
106

 Οη δεζκεχζεηο είλαη εηήζηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ, νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο δέζκεπζεο δελ πιεξσζεί 

έσο ην ηέινο ηνπ 2
νπ

 έηνπο, πνπ αθνινπζεί ην έηνο πνπ έγηλε ε δέζκεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ 

λ+2, ζεκαίλεη απνδέζκεπζε απφ ηελ ΔΔ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ δεζκεπκέλνπ εηεζίσο πνζνχ, 

ήηνη απψιεηα πφξσλ γηα ηελ Διιάδα. Δκκαλνπήι Γ., Παπαδνπνχινπ Γ., (2004), Τα Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα θαη νη Πνιηηηθέο ηνπο. Γηα ηελ Διιεληθή Ύπαηζξν θαη ηηο Πεξηθέξεηεο έσο ην 2008. 

Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, ζ.148 

107
 http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm 

http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=1
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=3
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εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

Πίλαθαο 15 

Υξεκαηνδνηηθνί πφξνη Γ‟ ΚΠ θαη Σακείνπ πλνρήο γηα ηελ Διιάδα
108

 

 (ζε διζεκαηομμύρια ευρώ) 

  
ΚΠΣ   

2000 - 2006 

Ταμείο 
Σσνοτής  ΣΥΝΟΛΟ 

Κοινοηική Σσμμεηοτή 22,70 3,24 25,94 

Δθνική Σσμμεηοτή 9,72 2,01 11,73 

Σύνολο Γημόζιας Γαπάνης 32,42 5,25 37,67 
Δνδεικηική Ιδιωηική 
Σσμμεηοτή 9,53 1,10 10,63 

ΣΥΝΟΛΟ 41,95 6,35 48,30 

               Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ 

ρήκα 5 

Πνζνζηηαία Καηαλνκή Πφξσλ Γ‟ ΚΠ αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 

             

                 Πεγή: Κνπδέιε, 2007, ζ.40 

                                                 
108 Αλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πνζά πξνζηεζνχλ νη εληζρχζεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ –Equal, 

Leader+, Urban II, Interreg III - φπνπ ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπο αλέξρεηαη ζε 1,28 δηο επξψ (εθ 

ησλ νπνίσλ ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή αλέξρεηαη ζε 904 εθαη. επξψ γηα απηή ηε πεξίνδν) ην ζχλνιν 

αλέξρεηαη ζηα 49,58 δηο επξψ. ε απφιπηα νλνκαζηηθέο ηηκέο νη πφξνη είλαη απμεκέλνη ζε ζρέζε κε ην 

Β‟ Κ.Π.., νπζηαζηηθά φκσο είλαη πεξίπνπ ίδηνη, εθφζνλ ην Γ‟ Κ.Π.. αθνξά κεγαιχηεξε ρξνληθή 

πεξίνδν. 
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Σν Γ´ ΚΠ, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν
109

, μεθίλεζε κε ηα «έξγα-γέθπξεο» απφ ην Β´ ΚΠ θαη κε πνιχ θηιφδνμνπο 

ζηφρνπο. Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη κε ηελ έλαξμε ηεο ηξίηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ ε Διιάδα εηζέπξαμε ην 7% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο πινπνηήζεθαλ έξγα πνπ θαζπζηεξνχζαλ επί δεθαεηίεο, 

φκσο έγηλαλ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αξθεηά ιάζε θαη παξαιείςεηο, θπξίσο 

φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Χζηφζν, κε βάζε ηηο 

δειψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ραξαθηεξίζηεθε πςειή ε απνξξνθεηηθφηεηα 

απφ ηελ Διιάδα ησλ πφξσλ απφ ηα ηέζζεξα δηαξζξσηηθά ηακεία θαηά ηελ πεξίνδν 

2000 – 2006, θαζψο κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009
110

 είρε εηζπξάμεη-απνξξνθήζεη απφ 

απηά (εμαηξείηαη ην ηακείν πλνρήο) ην πνζφ ησλ 20,937 δηζ. επξψ, έλα πνζφ πνπ 

ηζνδπλακεί ζην 91% ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ γη' απηήλ 23,4 δηζ. επξψ. Έηζη, κε 

πνζνζηφ απνξξνθεηηθφηεηαο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 27 θνηλνηηθψλ ρσξψλ απφ 

95% έσο θαη 83%, ε Διιάδα κε ην 91% ηνπνζεηείηαη ζην κέζν φξν αθξηβψο ηεο 

θνηλνηηθήο απνξξνθεηηθφηεηαο απηή ηελ επηαεηία. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Γ‟ ΚΠ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ πάλσ απφ ην κέζν 

φξν ηεο ΔΔ κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη ζχγθιηζε ηνπιάρηζηνλ ζε εζληθφ επίπεδν 

(θαη φρη απαξαίηεηα ζε πεξηθεξεηαθφ). Χζηφζν, ε δηεζλήο θξίζε πνπ έπιεμε ηφζν ηελ 

Διιάδα φζν θαη άιιεο νηθνλνκίεο, έδσζε ην έλαπζκα γηα ηε δηάζεζε απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία ηνπ πνζνχ ησλ 6,25 δηζ. ππφ κνξθή πξνθαηαβνιψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Απφ 

ην παξαπάλσ ζπλνιηθφ πνζφ ε Διιάδα ζα εηζπξάμεη ζην πιαίζην φρη πιένλ ηνπ Γ‟ 

ΚΠ αιιά ηνπ ΔΠΑ (2007-2013) ην πνζφ ησλ 409 εθαη. επξψ
111

.  

 

 

 

                                                 
109

 Σν 63% ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σαµείσλ ζηελ Διιάδα  

ρξεκαηνδφηεζε, θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ άκεζα ζηε ζηξαηεγηθή απηή. 

110
  Πξφθεηηαη γηα παξάηαζε πνπ δφζεθε ζε φιεο ηηο ρψξεο γηα λα επηηαρχλνπλ ηηο ηειεπηαίεο 

εηζπξάμεηο. 

111
 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&tag=9464&pubid=5337119 

http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
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Πίλαθαο 16 

Υξεκαηνδνηηθφο πίλαθαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηελ Διιάδα (1986-2006), ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο εγθξηηηθέο απνθάζεηο 

  

  

Μ.Ο.Π.* 

(1986-1989) 

ζε τιλ ECU** 

ζε ηιμές 1986 

Α’ Κ.Π.Σ. (1989-
1993) 

ζε τιλ ECU** 

ζε ηιμές 1989 

Β’ Κ.Π.Σ. (1994-
1999) 

ζε τιλ ECU** 

ζε ηιμές 1994 

Γ’ Κ.Π.Σ. (2000-
2006) 

ζε τιλ εσρώ 

ζε ηιμές 2000 

Σσνολικός 

Προϋπολογιζμός 2.101.933 14.342.054 29.721.300 44.363.540 

Δθνική Γημόζια 
Σσμμεηοτή 695.740 5.802.196 7.069.900 11.126.075 

Κοινοηική 
Σσμμεηοτή 2.576.000 7.193.241 13.980.000 22.707.000 

Ιδιωηική 
Σσμμεηοτή 210.193 1.346.617 8.671.400 10.730.465 

* Σα ΜΟΠ κεηά ην 1989 ελζσκαηψζεθαλ ζην Α‟ ΚΠ 

** 1 ECU = 1 Eπξψ (ηζνηηκία ηεο 1/1/1999) 

Ζ Διιάδα ζην πιαίζην ησλ ηξηψλ Κ.Π.. ήηαλ επηιέμηκε ζην ζχλνιφ ηεο (13 πεξηθέξεηεο) ζηα πιαίζηα 

ηνπ ηφρνπ 1. 

Πεγή : Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ  

 

 

ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλα φια ηα πνζά κε ηα νπνία, 

βάζε ησλ αξρηθψλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ, ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ ε ρψξα καο 

απφ ην 1986 έσο ην θαη ην 2006. Σα δεδνκέλα, σζηφζν, αιιάδνπλ ζηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 πνπ αθνξά ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

Αλάπηπμεο (ΔΠΑ)
112

, ην νπνίν βξίζθεη ηελ Διιάδα, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην 

παξαθάησ ζρήκα, κε 8 πεξηθέξεηεο ζην λέν ζηφρν «χγθιηζε», 3 πεξηθέξεηεο κε 

ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα phasing-out θαη 2 πεξηθέξεηεο phasing-in (ηφρνπ 2), γεγνλφο 

πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ην 63% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο είλαη ζε θαζεζηψο 

                                                 
112

 Σν ΔΠΑ πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο κε ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ Πνιηηηθή 

πλνρήο 2007-2013 θαη λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) ηνπ 

Κξάηνπο Μέινπο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε.  



 86 

κεηαβαηηθήο ζηήξημεο
113

. Σν ειιεληθφ ΔΠΑ, πνπ πεξηγξάθεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ρψξαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Διιάδα πξνγξακκαηίδεη λα αμηνπνηήζεη ηελ 

θνηλνηηθή ζπλδξνκή χςνπο 20,4 δηο επξψ (απφ ζπλνιηθή θαηαλνκή 348 δηο επξψ ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο), έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ην Μάξηην ηνπ 2007 θαη πξφθεηηαη 

λα απνηειέζεη (φπσο θαη ην Γ‟ ΚΠ) έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αηδέληαο ηεο Ληζζαβφλαο ζηελ Διιάδα (Κνπδέιε, 2007, ζ.52). Δμάιινπ, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ήδε δειψζεη ηε βνχιεζή ηεο λα θαιχςεη ηε δηαθνξά πνπ ηε 

ρσξίδεη απφ ηηο άιιεο κεγάιεο δπλάκεηο (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Ηαπσλία) θαη λα 

δηαζέζεη ην 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε
114

. Χζηφζν, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ζην παξφλ ζεκείν φηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο δε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλα 

απιφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ άιισλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ· είλαη κηα 

θνηλνηηθή πνιηηηθή κε ζεκαληηθή επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία, ε νπνία έρεη ην δηθφ 

ηεο ιφγν χπαξμεο, ηε ζπλνρή (Καιιέξγε, 2008, ζ.92). 

Αλαθνξηθά κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Διιάδαο γηα απηή ηελ πεξίνδν, 

απηφο ζα πινπνηεζεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, βάζεη ηνπ ΔΠΑ, κε έλα πην επέιηθην 

ζρέδην δηαρείξηζεο, ήηνη κέζα απφ 8 Σνκεαθά ΔΠ, 5 Πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη 14 

Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο
115

. Δπηπιένλ, ζηε λέα πεξίνδν ηα 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο είλαη, φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Ληαξγθφβαο-Αλδξένπ (2007, ζ.101), ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ην 

Σακείν πλνρήο θαη ηζρχεη, ζε αληίζεζε κε φηη ίζρπε κέρξη ηψξα, ε αξρή «έλα 

πξφγξακκα, έλα ηακείν» γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο ησλ πνιπάξηζκσλ 
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 ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, πέληε ειιεληθέο Πεξηθέξεηεο, πνπ μεπέξαζαλ 

πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα αλάπηπμεο, εηζέξρνληαη ζε θαζεζηψο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο. Ζ έληαμε ζε 

κεηαβαηηθφ θαζεζηψο θζίλνπζαο ζηήξημεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, κε ηελ έληαμε ησλ 10 ρσξψλ ην 

2004, ην κέζν ΑΔΠ/θάηνηθν ζηελ ΔΔ25 πέθηεη θαηά 18% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο ΔΔ15. Καηά 

ζπλέπεηα, ην κέζν ΑΔΠ φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο καο θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ15 

αλέξρεηαη σο πξνο ην κέζν ΑΔΠ ησλ 25 ρσξψλ-κειψλ (Δκκαλνπήι, Παπαδνπνχινπ, 2004, ζ.169). 

114
 Ζ 4ε έθζεζε γηα ηε ζπλνρή δείρλεη φηη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο αληζφηεηεο φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο 

ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε: παξφηη 27 πεξηθέξεηεο ππεξβαίλνπλ ην ζηφρν ηεο Βαξθειψλεο, 

δηαζέηνληαο άλσ ηνπ 3% ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 

πεξηθέξεηεο νη δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε δελ αγγίδνπλ θαλ ην 1%. Πξέπεη, επίζεο, λα 

ζεκεησζεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζπγθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο 

κεηξνπφιεηο, αιιά θαη φηη νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο ρσξίο κεγάια αζηηθά θέληξα έρνπλ επηηχρεη πςειέο 

επηδφζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, απνδεηθλχνληαο φηη ην πςειφ επίπεδν επελδχζεσλ θαη 

απαζρφιεζεο ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε δελ ζπλδέεηαη θαη‟ αλάγθελ κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα (Καιιέξγε, 2008, ζ.92). 
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ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. Πεξαηηέξσ, ν θαλφλαο ηεο 

απηφκαηεο απνδέζκεπζεο εθαξκφδεηαη γηα ηελ 4ε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζηα ηξία 

θαη φρη ζηα δχν ρξφληα (σ+3 αληί λ+2) απφ ηε δέζκεπζε ησλ πφξσλ φπσο ίζρπε ζην 

Γ΄ ΚΠ
116

. 

ρήκα 6 

Καηαλνκή θνηλνηηθψλ πφξσλ 2007-2013 γηα ηελ Διιάδα 

 

Πεγή: http://www.espa.gr/elibrary/Xrimatodotiki_Katanomi_2007-2013.pdf 

Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηελ Διιάδα, κε 

βάζε ην ζρήκα 6, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πηζηψζεσλ αιιά θαη ε εηήζηα θαηαλνκή 

ηνπο νξίδνληαη κε δηαθξηηφ ηξφπν γηα θάζε ηχπν Πεξηθεξεηψλ. Έηζη, ζηηο 8 

Πεξηθέξεηεο ηνπ ακηγνχο ηφρνπ 1 θαηαλέκνληαη ζπλνιηθά 9,4 δηζ. επξψ. ηηο 3 

Πεξηθέξεηεο ηαηηζηηθήο χγθιηζεο (Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία) 

θαηαλέκνληαη 6,5 δηζ. επξψ ελψ ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ (ηεξεά 

Διιάδα, Νφηην Αηγαίν) αληηζηνηρνχλ 0,63 δηζ. επξψ. Δπίζεο, γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ηφρνπ 3 δηαηίζεληαη θνηλνηηθά θνλδχιηα χςνπο 0,21 δηζ. επξψ. Όπσο νξίζηεθε 

ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο αλσηέξσ πνζψλ (16,7 δηζ. 
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επξψ) 12,36 δηζ. επξψ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηα λέα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα κέζσ 

ηνπ ΔΣΠΑ ελψ 4,36 δηζ. επξψ κέζσ ηνπ ΔΚΣ. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ Σακείνπ πλνρήο 

ζα δηαηεζνχλ ζηε ρψξα θνηλνηηθά θνλδχιηα χςνπο 3,7 δηζ. επξψ. Σέινο, πφξνη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αιηείαο (ΔΣΑ) – ηακεία ηα νπνία είλαη πιένλ εθηφο 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ - ζπλνιηθνχ χςνπο 3,9 δηζ. επξψ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηηο 

ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο
117

. 

Παξφια απηά, ζρεδφλ ηξία ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

παξά ην γεγνλφο φηη ην ΔΠΑ απνηειεί έλα απφ ηα ειάρηζηα αλαπηπμηαθά εξγαιεία, ε 

απνξξφθεζε βξηζθφηαλ ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 2010 ζην 6,53% (βάζεη ηνπ πίλαθα 

17) επεηδή, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζπλερηδφηαλ ε απνξξφθεζε ηνπ Γ΄ ΚΠ θαη θαηά 

ηα θαηλφκελα ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαλ, ζρεδφλ θαη‟ 

απνθιεηζηηθφηεηα, κε ηα «έξγα-γέθπξεο» ηνπ Γ‟ ΚΠ. 

Πίλαθαο 17 

Πνξεία πινπνίεζεο ΔΠΑ 
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Χζηφζν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ε απνξξφθεζε ηνπ 

ΔΠΑ ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ δηακνξθψζεθε πέξπζη (έσο 31-12-2010) σο εμήο : 

ρήκα 7 

Απνξξφθεζε ΔΠΑ ζηα θξάηε-κέιε κέρξη 31-12-2010 

* Σην πνζνζηφ πιεξσκψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνθαηαβνιέο 7% πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο ηεο Δ.Δ. γηα 

ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία.  

Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Με βάζε ην αλσηέξσ ζρήκα, ε απνξξφθεζε ηνπ ΔΠΑ ζηελ Διιάδα αλήιζε 

ζην 21,86% ζην ηέινο ηνπ 2010 ππεξβαίλνληαο ην ζηφρν ηνπ Μεραληζκνχ ηήξημεο
118

, 

πνπ πξνέβιεπε απνξξφθεζε πφξσλ αληίζηνηρε κε 17,5% εληφο ηνπ 2010, πνζνζηφ πνπ 

αθνξνχζε εηζξνή θνηλνηηθψλ πφξσλ χςνπο 2,75 δηζ. επξψ θαη ζπλνιηθή 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκνζία δαπάλε 3,71 δηζ. επξψ. ην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ δε 

έρεη αλαιεθζεί ε δέζκεπζε γηα δηπιαζηαζκφ ηεο απνξξφθεζεο ηνπ ΔΠΑ ην 2011 ζε 

πνζνζηφ πάλσ απφ 35%. Χζηφζν, ζην δίκελν Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ 2011 ε ηζρλή 

εθηακίεπζε πηζηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) επεξέαζε ην 

                                                 
118

 Πξφθεηηαη γηα ην Μλεκφλην, ήηνη ηνλ Ν. 3845/2010 πνπ αθνξά «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν» (ΦΔΚ Α΄ 65/6.5.2010). 



 90 

ξπζκφ απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ
119

 θαη θαζπζηέξεζε ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη 

απφ ηα 8,5 δηζ. επξψ ηνπ ΠΓΔ ζην πξψην δίκελν ηνπ έηνπο εθηακηεχζεθαλ κφιηο 255 

εθαη. επξψ, φηαλ ζην δίκελν Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ 2010 είραλ εθηακηεπζεί 

πεξίπνπ 800 εθαη. επξψ
120

.  

Άιινο έλαο ζηφρνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη επηηεχρζεθε είλαη ε ζχζηαζε θαη ηήξεζε 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΠΑ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

εθζπγρξνλίδεηαη ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ, εμαζθαιίδεηαη 

ε ζηνρεπκέλε θαη ηαρεία ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κε βάζε 

ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζήο ηνπο, θαζψο θαη ε απξφζθνπηε θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο 

είζπξαμε ηεο αληίζηνηρεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο. Δπηπιένλ, επηηπγράλεηαη θαη ε 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο πιεξσκέο ησλ έξγσλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη επνκέλσο ε ζαθήο εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ δαπαλψλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ.  

Ο ηξίηνο ζηφρνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο αθνξά ηελ ππνβνιή ζε εηήζηα βάζε δέθα κεγάισλ έξγσλ (δειαδή 

έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ 50 εθ. € ην θαζέλα) ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ην πιαίζην απηφ, δέθα κεγάια έξγα ηνπ 

ΔΠΑ 2007-2013, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 4,65 δηο € θαηαρσξήζεθαλ ζην Κνηλφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο SFC 

(Structural Funds Common system) θαη βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απνδνρήο. 

Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο 

επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο, ζηελ 

αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
121

 

Όια δείρλνπλ φηη ε Διιάδα έρεη λα δηαλχζεη καθξχ δξφκν πξνο ηελ 

αλαηξνθνδνηνχκελε αλάπηπμε, ε νπνία δε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα πεξίπνπ 20 δηζ. 

επξψ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηα έηε 2007-2013 ζε κηα πεξίνδν θξίζεο φπσο 
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 Γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ κέρξη ηηο 15/03/2011 βι. Παξάξηεκα 14, ζ.114 

120 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1231101436 
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απηή πνπ δηαλχνπκε. Δμάιινπ, ε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαηαδεηθλχεη φηη δελ είλαη επαξθήο ε πξφνδνο ζε ζέκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο. Δπηπξφζζεηα, ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο παξακέλεη ζπγθξηηηθά 

ρακειφ
122

, γεγνλφο πνπ ππνλνκεχεη ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ 

απηνηξνθνδνηνχκελεο αλάπηπμεο. Χζηφζν, παξά ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο, 

επηβάιιεηαη λα είκαζηε αηζηφδνμνη. Με θαηάιιειν ζπληνληζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο καο, 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπκε ηελ ππάξρνπζα χθεζε πνπ έρεη πιήμεη ηε ρψξα, φπσο 

καξηπξνχλ κεηαμχ άιισλ θαη ηα απμεκέλα ζε ζρέζε κε πέξπζη πνζνζηά αλεξγίαο, 

ήηνη 14,8% ην Γεθέκβξε ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε 10,2 ην Γεθέκβξε ηνπ 2009, 

ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο.  
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Δπίινγνο - πκπεξάζκαηα  

Ζ ΔΔ απνηειεί, ζε δηεζλέο επίπεδν, ην κφλν πνιηηηθφ κφξθσκα ην νπνίν, 

παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, έρεη ηε ζεζκηθή 

ππνρξέσζε (βάζεη ησλ πλζεθψλ ηεο ΔΔ) λα αληηκεησπίζεη ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κάιηζηα, έρεη 

δηαζέζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ πεξίπνπ 

δεθαεηηψλ. Παξφια απηά, ζεηξά απφ κειέηεο δείρλνπλ φηη νη αληζφηεηεο 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο 

Γηαξζξσηηθήο Πνιηηηθήο.  

Πην αλαιπηηθά, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ είλαη κηα θεληξηθά 

θαηεπζπλφκελε πνιηηηθή, απφ πιεπξάο ΔΔ, ε νπνία ζρεδφλ ηέζζεξηο δεθαεηίεο 

ζπκπιεξψλεη ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο πνιηηηθέο θαη επηδξά άκεζα ζε απηέο γηα ηελ 

εμάιεηςε νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ 

ρσξηθψλ κνλάδσλ. Ζ ζεκαληηθή εμέιημή ηεο θαη ε ζεκαζία πνπ δφζεθε απφ ηελ ΔΔ 

ζηε ζπλέρηζε ηεο χπαξμήο ηεο είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα ηζρπξφ 

ζεζκηθφ-θαλνληζηηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο. 

Οη θπξηφηεξνη ζηαζκνί εμέιημεο ηεο επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ ΔΣΠΑ έσο ηελ ηέηαξηε ρξεκαηνδνηηθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε (2007-

2013), ππνδειψλνπλ φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε εληαηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

νινθιήξσζεο θαη νη ζπλερφκελεο δηεπξχλζεηο ηεο ΔΔ παγίσζαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ζχλδεζαλ ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζε κε ηελ χπαξμε 

ηθαλψλ (πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά) κνλάδσλ απνξξφθεζεο. Αλαπηχρζεθε, ινηπφλ, κηα 

πνιηηηθή ε νπνία αθελφο, δηαθξηλφηαλ απφ κεγάιεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

αζζελψλ νηθνλνκηθά ρσξηθψλ κνλάδσλ φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη αθεηέξνπ, 

απαηηνχζε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ ηθαλψλ 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θάζε ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο 

θαη ηελ νξζφηεηα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (Μεηζφπνπινο, 2007, ζ.14). 

ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο, ππάξρνπλ απηνί πνπ 

ηζρπξίδνληαη φηη, ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο επηκνλήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, 

φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο Δθζέζεηο ηεο ίδηαο ηεο ΔΔ αιιά θαη απφ πνηθίιεο 



 93 

έξεπλεο, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζα έπξεπε λα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη θαη λα 

ζηνρεχζεη ζ‟ εθείλεο ηηο πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ έληνλεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο. 

Γεδνκέλεο, σζηφζν, ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπλδξνκήο ηεο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ελ γέλεη ζηελ επηδησθφκελε 

ζχγθιηζε, ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ εηζεγνχληαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ή αθφκε 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Χζηφζν, ε θαηάξγεζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ αξθεηνί ηζρπξίδνληαη ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζε φξνπο επίηεπμεο ζχγθιηζεο θαη ησλ ζπλερψλ πηέζεσλ 

πνπ αζθνχλ νη θχξηνη ρξεκαηνδφηεο γηα κείσζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, είλαη 

πξάγκαηη επηζπκεηή; Ζ επνλνκαδφκελε «επαλεζληθνπνίεζε» ηεο δηαξζξσηηθήο 

πνιηηηθήο, πνπ παξαηεξείηαη κε βάζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε ελ ιφγσ πνιηηηθή, πξνκελχεη ηε ζηαδηαθή εμάιεηςε ελεξγεηψλ 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ; 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο είλαη κεγάιε, θαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζή ηεο ζεκαληηθνί. 

Ζ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηε ζπλέρηζή ηεο, ζηε βάζε κείσζεο ησλ αληζνηήησλ, 

εμαζθάιηζεο παξφκνηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη ηζφηεηαο επθαηξηψλ είλαη δεδνκέλε. 

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, ινηπφλ, είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο 

ηεο. Δμάιινπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή ε νπνία δηαξθψο 

εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ δηαθάλεθε θαη 

ζηε κεηαξξχζκηζε γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. ε θνηλνηηθφ επίπεδν, ινηπφλ, ζίγνπξα 

ζα ππάξρνπλ «παθέηα» πφξσλ θαη κεηά ην 2013 πνπ ζα πξνσζνχλ θπξίσο έξγα γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζηήξημε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηηο παλεπξσπατθέο ππνδνκέο 

θαη ηελ νηθνινγία. Σν αβέβαην είλαη ζε πνηα θξάηε ζα θαηαιήμνπλ νη δηαηηζέκελνη 

πφξνη
123

. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ειιεληθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, εηδηθά ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο πεξίπνπ, δηακνξθψλεηαη θαη αζθείηαη απνθιεηζηηθά ζην 

πιαίζην πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί θαη νη γεληθφηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο Κνηλνηηθήο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Γελ είλαη αλαιεζέο λα ππνζηεξηρζεί φηη κέρξη ζήκεξα, ε 

Διιάδα εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο εληζρχζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Δμάιινπ, νη πφξνη ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ρξφλησλ 

                                                 
123

 http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=30.06.2008,id=57174592 
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πξνβιεκάησλ, φπσο ην έιιεηκκα ηεο ρψξαο ζηε βαζηθή ππνδνκή θαη ε ζεκαληηθή 

πεξηθεξεηαθή πζηέξεζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ βαζηθή δηαπίζησζε, φκσο, πνπ 

εμάγεηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, είλαη φηη απηή ε ζηελή ζρέζε εμάξηεζεο 

ηεο ειιεληθήο απφ ηελ Κνηλνηηθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή έρεη θζάζεη ζην απφγεηφ 

ηεο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο εηζξνέο 

δελ αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ην φξην ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, 

αθνχ γηα πξψηε θνξά ειιεληθέο πεξηθέξεηεο αληηκεησπίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

«απέληαμήο» ηνπο απφ ην λέν ζηφρν ηεο «χγθιηζεο». Σν δεηνχκελν, ινηπφλ, είλαη ε 

δξνκνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηεμέιημεο ηεο ειιεληθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, 

απφ κία ζρεηηθά εμαξηεκέλε ζε κία πεξηζζφηεξν απηφλνκε πνιηηηθή, κε λέα κέζα, 

πεγέο πφξσλ θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Ήδε, παξάγνληεο φπσο ην λέν πεξηβάιινλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε ζηελή δηαζχλδεζε θαη ε εληεηλφκελε ζπλέξγηα δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, κε λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα θαη νη λέεο 

κνξθέο ρσξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε έκθαζε ζηα αζηηθά θέληξα θ.α., έρνπλ ζέζεη ηηο 

βάζεηο θαη έρνπλ δηακνξθψζεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο ζρεηηθέο αιιαγέο 

(Παπαδαζθαιφπνπινο, Υξηζηνθάθεο, 2005, ζ.18). Δμάιινπ, νη εκπεηξίεο πνπ 

απνθηήζεθαλ, απφ ην 1986 κε ηα ΜΟΠ έσο ζήκεξα κε ην ΔΠΑ, κφλν ζεηηθά ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα κεηεμέιημεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επνκέλσο, δηελεξγήζεθε πξνζπάζεηα 

ηζηνξηθήο αλαζθφπεζεο ηεο επξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη θξηηηθή 

απνηίκεζή ηεο. Δπηπιένλ, δφζεθε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα απφ ην 1986 έσο ζήκεξα. 

Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαπηζηψζεθε ε 

πνιππινθφηεηα ηεο θχζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, φπσο απνηππψλεηαη ζηε 

δπζθνιία δηαηχπσζεο ελφο γεληθά απνδεθηνχ νξηζκνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. 

Παξνπζηάζηεθαλ ζε θαηεγνξίεο ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη 

ππαλάπηπθηεο πεξηνρέο θαη ηα νπνία αθνξνχλ, ζπλνπηηθά, ζηελ έιιεηςε αλάπηπμεο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηε κε χπαξμε πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Πεξαηηέξσ, ζηα πιαίζηα ηνπ θεθαιαίνπ 

αλαπηχρζεθαλ νη ιφγνη θαζηέξσζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν 

(νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνπνιηηηθνί, πεξηβαιινληηθνί) φζν θαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

ηνλίζηεθε φηη, ε εηθφλα ελφο αλνκνηνγελνχο επξσπατθνχ ρψξνπ, φπσο εκθαλίδεηαη κε 

βάζε ην πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο ζε 

ζρέζε κε ην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο, πξνβάιιεη κε απεηιεηηθφ ηξφπν γηα ην επξσπατθφ 

φξακα ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ. Απηφο είλαη θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο αλάπηπμεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο, πέξαλ ηεο χπαξμεο έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ζηα πιαίζηα ηεο 

Έλσζεο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πνιιψλ θνξέσλ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο. Έηζη, παξά ηελ χπαξμε 

απφςεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ππεξζπγθέληξσζε εμνπζηψλ 

ζηα Κνηλνηηθά φξγαλα, παξνπζηάδνληαη πνιπάξηζκνη ιφγνη ππεξ ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο δξάζεο ηεο επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηηο εζληθέο 

πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο. 

 Δλ ζπλερεία, ζην δεχηεξν θεθάιαην ε εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηελ εμέηαζε 

ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο Γηαξζξσηηθήο Πνιηηηθήο, απφ ηε γέλλεζή ηεο κέρξη 

ζήκεξα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρεη ππνζηεί ην 1988, ην 1994, 

ην 1999 θαη ην 2006. Δηδηθφηεξα, κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή απηή αλαζθφπεζε 

θαζίζηαηαη θαλεξφ πσο πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή ε νπνία, ζηα πιαίζηα ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη φζν ζπλερίδνληαη νη δηεπξχλζεηο ηεο ΔΔ, κνηάδεη 

«αδχλαηνλ» λα ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη. Με δεηνχκελν, κάιηζηα, ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο, εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα 

δεδνκέλα. Δλψ, ινηπφλ, πξηλ ην 1975 ε νκνηνγέλεηα, ζε φξνπο αλάπηπμεο, ησλ έμη 

ηδξπηηθψλ θξαηψλ ηεο ΔΟΚ δελ έζεηε ζέκα άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΣΠΑ θαη έπεηηα, παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο 

αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε θάζε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, απφ ηα ΜΟΠ (5 

δηο ECU) έσο ην ΔΠΑ (348 δηο επξψ). Πεξαηηέξσ, κε έηνο-ζηαζκφ γηα ηελ εμέιημε 

ηεο πνιηηηθήο ην 1988, παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα απινπνίεζεο ησλ 

ζηφρσλ θαη νξγάλσζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο πξνζζεηηθφηεηαο, 

ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηα θξάηε-κέιε έρεη, επίζεο, δηαθνξνπνηεζεί ζε ζχγθξηζε 

κε ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ 

Δπηηξνπή ζηαδηαθά απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

αλαιακβάλεη πεξηζζφηεξν ειεγθηηθφ ξφιν, «παξαδίδνληαο ηε ζθπηάιε» ζρεδηαζκνχ 

ζηα θξάηε-κέιε, σο ηα πιένλ αξκφδηα λα νξγαλψζνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο 
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ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ θαζίζηαηαη εκθαλέο, ηδηαίηεξα, ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν, φπνπ ηα θξάηε-κέιε έρνληαο σο νδεγφ ηηο «ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε ζπλνρή» θαηάξηηζαλ ηα Δζληθά ηξαηεγηθά Πιαίζηα 

Αλαθνξάο. Σέινο, ηα αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λέα θηινζνθία πνπ πξνσζείηαη 

κε ηα πξνγξάκκαηα Jeremie, Jessica, Jaspers θαη Jasmine είλαη ελδεηθηηθά, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ηεο «επηζηξνθήο» ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ζε 

εζληθφ επίπεδν. 

Πεξαηηέξσ, ζην ηξίην θεθάιαην, δηελεξγείηαη πξνζπάζεηα θξηηηθήο 

απνηίκεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο κε βάζε αθελφο, ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ νη 

Δθζέζεηο πλνρήο πνπ θαηαξηίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλά ηξηεηία θαη αθεηέξνπ, 

απνηειέζκαηα πνηθίισλ εξεπλψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην δήηεκα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζε φξνπο επίηεπμεο ζχγθιηζεο. ρεδφλ, ινηπφλ, ζαξάληα 

ρξφληα απφ ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, νη πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο ζπλερίδνπλ λα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ 

ακθηζβήηεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ιίγν έσο πνιχ, δεδνκέλε. Απηή ε 

ακθηζβήηεζε εθθξάδεηαη, θπξίσο απφ ηα θξάηε πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ΔΔ, κε 

ζπλερείο πηέζεηο γηα πεξηθνπή ησλ δηαξζξσηηθψλ δαπαλψλ. Παξφιν, φκσο, πνπ ν 

δξφκνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη λα είλαη καθξχο, 

άπνςε πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ θξίζε πνπ καζηίδεη νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν, είλαη ζίγνπξν φηη ηα δεδνκέλα ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξα ειιείςεη 

αλάινγεο πνιηηηθήο. Με βάζε δε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ην ζέκα, 

παξνπζηάδνληαη κηθηά -ζεηηθά θαη αξλεηηθά- απνηειέζκαηα γηα ηε δηαξζξσηηθή 

πνιηηηθή. Όπσο, φκσο, αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ Ederveen et al. «ην πψο θξίλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο εμαξηάηαη απφ ην πνηφλ ζεσξεί θάπνηνο 

σο ζθνπφ χπαξμήο ηεο. Αλ ν ζθνπφο είλαη ε απφιπηε ζχγθιηζε, ην απνηέιεζκα είλαη 

αξλεηηθφ, αλ ν ζθνπφο είλαη ε πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε, ηφηε ηα απνηειέζκαηα είλαη 

πεξηνξηζκέλα, ελδερνκέλσο θαη αξλεηηθά ελψ, αλ ν ζθνπφο είλαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε απηή θαζεαπηή, ηφηε ηα απνηειέζκαηα είλαη νπζηαζηηθά». 

Σν ηέηαξην θεθάιαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αθνξά ηηο δξάζεηο ηεο 

επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ηε βάζε 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα σο ρψξα (έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο 

ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζηα νξεηλά, χπαξμε κηθξψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, έιιεηςε «βαξηάο» βηνκεραλίαο, ππεξζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζηελ 
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Αζήλα) φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο Πεηξάθν-Φπράξε (2006), θαζίζηαηαη 

εκθαλήο ε αδπλακία επίηεπμεο πςεινχ βαζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν, απφ 

ην 1986 πνπ θαζηεξψζεθαλ ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα έσο 

ζήκεξα πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην ΔΠΑ, ε Διιάδα ππήξμε απνδέθηεο ζεκαληηθψλ 

πφξσλ ηεο ΔΔ. Θεσξείηαη δε, απφ ηελ άπνςε ηεο έληαζεο ηεο Κνηλνηηθήο βνήζεηαο, 

σο ε πιένλ επλνεκέλε απφ ηηο ρψξεο ζπλνρήο (αξάηζεο, 2008, ζ.188). Πην 

αλαιπηηθά, ηα ΜΟΠ απνηέιεζαλ ηελ πξψηε κεγάινπ εχξνπο δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο 

ζηε ρψξα καο θαη ζεσξνχληαη νη πξφδξνκνη ησλ ηξηψλ ΚΠ πνπ αθνινχζεζαλ ζηηο 

πεξηφδνπο 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006. ην πιαίζην δε ησλ ηξηψλ ΚΠ ε 

Διιάδα ήηαλ επηιέμηκε ζην ζχλνιφ ηεο (13 πεξηθέξεηεο) ζηα πιαίζηα ηνπ ζηφρνπ 1, 

ζε αληίζεζε κε ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, πνπ βξίζθεη ηε ρψξα κε 8 

πεξηθέξεηεο ζην ζηφρν «ζχγθιηζε», 3 πεξηθέξεηεο, κε ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα - ιφγσ 

ηεο δηεχξπλζεο ζηηο ρψξεο ηεο ΚΑΔ - phasing out θαη 2 πεξηθέξεηεο phasing in 

(ζηφρνπ 2). Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ηεζζάξσλ ΚΠ θαίλεηαη φηη ε Διιάδα, ζε φιε 

ηε δηάξθεηα απφ ην 1986 έσο ζήκεξα, έδηλε έκθαζε θαηά βάζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ, θάηη πνπ ζεσξείηαη απφιπηα θπζηνινγηθφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη 

ππνδνκέο είλαη έξγα νξαηά θαη κεηξήζηκα. Έηζη, ζηφρνη φπσο θαηλνηνκία, πνηφηεηα 

δσήο θαη πεξηβάιινλ πξνζηέζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 

ησλ θαηαξηηδφκελσλ πξνγξακκάησλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφιπηα ζηε βάζε 

ηεο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθε. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ επζχλνληαη γηα ηε κεησκέλε 

απνξξνθεηηθφηεηα ησλ θνλδπιίσλ. Απηά ζπλνςίδνληαη ζηελ αλεπάξθεηα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο λα δηαρεηξηζηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαηίζεληαη θαη ζηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ 

νδεγεί ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ πφξσλ ζε κηθξά έξγα, ησλ νπνίσλ ε ζπκβνιή ζηε 

γεληθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη ακθίβνιε. Χζηφζν, ράξε 

ζην δηαζθνξπηζκφ ησλ πφξσλ, ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ ηξηψλ ΚΠ, κε βάζε ηα 

δηαηηζέκελα ζηνηρεία, άγγημε πνζνζηά 90-95%. Δπηπιένλ, πξνέθπςαλ πνιχηηκεο 

εκπεηξίεο πνπ ππέδεημαλ ηελ αλάγθε έληαζεο ηεο πξνζπάζεηαο ψζηε, κε ζσζηφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη νξγάλσζε, λα απνθεπρζνχλ ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο νξζφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ζηε βάζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα πεξίπνπ, ππάξρεη ε 

πεπνίζεζε φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 
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ζε φιε ηελ Διιάδα. Χζηφζν, απηφ δε ζπλεπάγεηαη θαη' αλάγθε κείσζε ησλ ρσξηθψλ 

αληζνηήησλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα (Benos, Karagiannis, 2007, p.10). 

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζπδεηείηαη 

πεξηνδηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπο αθαδεκατθνχο θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο είλαη αφξηζηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ, φηη νη πφξνη θαηαθεξκαηίδνληαη 

ππεξβνιηθά κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο θαη φηη ε επίπησζή ηεο είλαη ζπρλά 

δχζθνιν λα κεηξεζεί. Αλ θαη ε ηειεπηαία έθζεζε δείρλεη φηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο έρεη 

ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ηελ 

επεκεξία ησλ αλζξψπσλ, ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ηηο επηθξίζεηο απηέο πνιχ ζνβαξά. 

Πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηεο ζηφρνπ, ζα πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα έρνπλ σο ζηφρν αθελφο, λα 

θαηεπζχλνπλ ηελ πνιηηηθή απνθαζηζηηθά πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη αθεηέξνπ, λα 

ζεζπίζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ, 

κε παξάιιειε πεξηζηνιή ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απινχζηεπζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηθήο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010, ζ.18). 

Αλακθίβνια, ινηπφλ, ε πνιηηηθή ζπλνρήο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εμάπισζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, κεηψλνληαο 

παξάιιεια ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη εδαθηθέο αληζφηεηεο σο έλα βαζκφ. 

Δπηπιένλ, έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, έρεη απμήζεη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, έρεη νηθνδνκήζεη βαζηθέο ππνδνκέο θαη έρεη βειηηψζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηδίσο ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί ε άπνςε φηη, αλ δελ ππήξρε ε πνιηηηθή ζπλνρήο, νη αληζφηεηεο ζα ήηαλ 

κεγαιχηεξεο. Δληνχηνηο, νη ζπλερηδφκελεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, ε δήηεζε 

θαηλνηνκίαο πνπ πεγάδεη απφ ηηο απμεκέλεο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο θαη ε 

πξσηνβνπιία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ επξψ δεκφζηαο δαπάλεο 

επηβάιινπλ κηα θηιφδνμε κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο απηήο
124

. Άιισζηε, ζχκθσλα 

κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ, θ. Angel Gurría
125

:  
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 http://ec.europa.eu/regional_policy//sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_el.cfm 

125
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/doc/presentations/closing_gurria.

pdf 
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«Ψάρλνπκε γηα έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο, ζηελ ΔΔ θαη αιινχ, ην νπνίν λα 

βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε. Έλα 

ηέηνην κνληέιν αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη φια ηα ελδνγελή ζηνηρεία 

ηεο αλάπηπμεο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο. Η 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, ινηπφλ, έρεη θξίζηκε ζεκαζία ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ησλ νηθνλνκηψλ καο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε επηθαηξνπνίεζε, ε αλαβάζκηζε θαη ε ελίζρπζε 

ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ ψζηε λα θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθή». 
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Παξαξηήκαηα 

1) Πνιηηηθέο δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δηελεξγεζεί πέληε νινθιεξσκέλεο δηεπξχλζεηο ηεο ΔΔ κε ηελ 

πξνζρψξεζε θάζε θνξά λέσλ θξαηψλ κειψλ: 1
ε
) 1973 (Γαλία, Ηξιαλδία, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην), 2
ε
) 1981 (Διιάδα), 3

ε
) 1986 (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία), 4

ε
) 1995 (Απζηξία, 

Φηλιαλδία, νπεδία), 5
ε
)

126
 α) 2004 (Δζζνλία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, 

Οπγγαξία, Πνισλία, ινβαθία, ινβελία θαη Σζερηθή Γεκνθξαηία) θαη β) 2007 

(Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία). Δηδηθά, ε δηεχξπλζε ηνπ 2004 κε ηελ πξνζρψξεζε ησλ 10 

θξαηψλ ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΚΑΔ) ζηελ ΔΔ εθηφμεπζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ
127

. ηελ 6
ε
 δηεχξπλζε πνπ αθνινπζεί, ππνςήθηα πξνο 

πξνζρψξεζε κέιε απνηεινχλ ε Κξναηία, ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο (FYROM), ε Σνπξθία θαη ην Μαπξνβνχλην.  

Οη ρψξεο ηεο δηεχξπλζεο (ΚΑΔ) έρνπλ κεγαιχηεξε αλαινγία πιεζπζκνχ πνπ δεη 

θάησ απφ ην φξην θηψρεηαο θαη πνιιαπιάζην πνζνζηφ θησρψλ κε αλαγσγή ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπο ζην κέζν επίπεδν ηεο ΔΔ. Όπσο είλαη θπζηθφ, ινηπφλ, νη 

δηεπξχλζεηο πξνο ηηο αλαηνιηθέο ρψξεο ζα έρνπλ πνηθίιεο επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο ΔΔ αξηζκεηηθά, φζν θαη γεληθφηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θαη θαη‟ επέθηαζε, ζηα 

θνλδχιηα πνπ ζα δηαηεζνχλ ζε θάζε θξάηνο-κέινο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ε Διιάδα αλακέλεηαη λα ράζεη πφξνπο ηεο ΔΔ 

ζηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, φκσο ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ρσξψλ ζπλεπάγεηαη ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο λέαο κεγάιεο γεηηνληθήο αγνξάο 

θαη αλάπηπμεο, σο εθ ηνχηνπ, κεγαιχηεξεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πξντφληα 

πνπ ήδε εμάγεη πξνο ηηο 10 ρψξεο ηεο ΚΑΔ (Δκκαλνπήι, Παπαδνπνχινπ, 2004, 

ζ.171). 

                                                 
126

 Ζ πέκπηε δηεχξπλζε δηελεξγήζεθε ζε δχν ρξνληθέο ζηηγκέο, ην 2004 θαη ην 2007. 

127
 http://europa.eu/abc/treaties/index_el.htm 
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22))  ΑΑθθααζζάάξξηηζζηηνν  ΔΔγγρρψψξξηηνν  ΠΠξξννττφφλλ  ((ΑΑΔΔΠΠ))  σσοο  δδεείίθθηηεεοο  κκέέηηξξεεζζεεοο  ηησσλλ  ππεεξξηηθθεεξξεεηηααθθψψλλ  

ααλληηζζννηηήήηησσλλ  

  

Πεγή: Data Mapper, October 2010, Real GDP Growth
128

 

Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο δείθηεο, ν νπνίνο 

κεηξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θάζε ρψξαο, πεξηθέξεηαο, λνκνχ, θαη γεληθφηεξα 

φισλ ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Δκκαλνπήι θαη 

Παπαδνπνχινπ (2004, ζ.167), εμαηξεί ηηο κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο αηφκσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα θέξδε ηνπο ζε άιιε ρψξα θαη ηελ 

αλαδηαλεκεηηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελψ 

ηαπηφρξνλα είλαη θαη αληηθαηηθφο. Γε ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ ηαμηθή θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, αθνχ εμηζψλεηαη ν άλεξγνο κε ηνλ εξγαδφκελν. Δλ νιίγνηο φια ηα 

θνηλσληθά κεγέζε εμηζψλνληαη ζε έλα γεληθφ ηζνδχλακν. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη επηθνπξηθά θαη ν δείθηεο θηψρεηαο. Δπηπιένλ, παξάιιεια κε ηνπο 

παξαπάλσ δείθηεο αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε κέηξεζεο, εθηφο απφ ηελ πνζφηεηα 

παξαγσγήο θαη ην χςνο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Χζηφζν, παξά ηηο 

αδπλακίεο ηνπ λα θαηαγξάθεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ν δείθηεο ηνπ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ απνδίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηεο αλάπηπμεο 

(Κσζηφπνπινο, 2000, ζ.141).  

                                                 
128

 http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 
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33)ΠΠννιιππεεππίίππεεδδεε  δδηηααθθππββέέξξλλεεζζεε  ((mmuullttiilleevveell  ggoovveerrnnaannccee))  

Οη θνξείο άζθεζεο Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηε Γηψηε - Παπαδάθε 

(2004, ζ.211) είλαη: 

Α) Σα θξάηε – Δζληθφ επίπεδν 

Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΔ θαη έσο ην 1975 (ρξνλνινγία ίδξπζεο ηνπ ΔΣΠΑ) 

κφλν ηα θξάηε αζθνχζαλ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. εκείν αλαθνξάο γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ήηαλ γηα θάζε θξάηνο ν εζληθφο 

κέζνο φξνο θαη πξνβιεκαηηθέο ζεσξνχληαλ νη πεξηθέξεηεο πνπ είραλ ζεκαληηθή 

αξλεηηθή απφθιηζε απφ απηφλ. 

Β) Η Δπξσπατθή Έλσζε – Τπεξεζληθφ επίπεδν 

Ζ εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο θαη ε αλάγθε δηφξζσζεο ησλ αληζνηήησλ 

ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχλ ή επηδεηλψλνπλ άιιεο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο νδήγεζε ζηελ 

εκπινθή ηεο ΔΔ ζηελ άζθεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, γεγνλφο, σζηφζν, ην 

νπνίν δε ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάξγεζε ησλ εζληθψλ παξεκβάζεσλ. Δπνκέλσο, ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ην ραξαθηεξηζκφ θάπνησλ πεξηθεξεηψλ σο πξνβιεκαηηθψλ είλαη ην 

ζχλνιν ηνπ θνηλνηηθνχ ρψξνπ θαη ε απφθιηζε ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ απφ 

ηνλ θνηλνηηθφ θαη φρη ηνλ εζληθφ κέζν φξν. Πηζαλφ είλαη, ινηπφλ, ην ελδερφκελν κηα 

πεξηθέξεηα πνπ δε ραξαθηεξίδεηαη σο πξνβιεκαηηθή κε βάζε ηα εζληθά δεδνκέλα, λα 

παξνπζηάδεη ηηκέο κεηαβιεηψλ πνπ απέρνπλ απφ ην ζπλνιηθφ επίπεδν αλάπηπμεο ηεο 

Κνηλφηεηαο. Δπί παξαδείγκαηη, ν λνκφο Αηηηθήο, ην 1985, κε θξηηήξην ην εζληθφ 

ζχλνιν ραξαθηεξίζηεθε αλαπηπγκέλνο θαζψο ζην ζπγθεθξηκέλν λνκφ είρε παξαρζεί 

ην 38,22% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο. Χζηφζν, βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ 

φξνπ έπξεπε λα ηχρεη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα 

Πξνγξάκκαηα. (ΜΟΠ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θνηλνηηθφο κέζνο φξνο 

δηαθνξνπνηήζεθε, αλάινγα πξνο ηα θάησ, κε ηελ έληαμε ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ νη 

νπνίεο έρνπλ ρακειφηεξν επίπεδν αλάπηπμεο (ρψξεο ΚΑΔ). 

Γ) Οη Πεξηθέξεηεο – Τπνεζληθφ επίπεδν 

Οη Πεξηθέξεηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμή ηνπο, ηάζε ε 

νπνία απμάλεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε ζεσξηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο «εθ ησλ θάησ»-(bottom up). Ζ εκπινθή ηνπο 

αλαβαζκίζηεθε κεηά ην 1989 θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο «εηαηξηθήο ζρέζεο» -

(partnership) αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή, ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο-κέινο θαη ηελ 

πεξηθέξεηα. 
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44))  Πίλαθαο 1 

Μεηαβνιέο ζην απφιπην θαη ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ δηαηηζεκέλσλ πνζψλ απφ ην 

ΔΣΠΑ (1975-1986). Σν απφιπην κέγεζνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κεηξάηαη ζε 

εθαηνκκχξηα ECU ζε ηηκέο 1996. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Πεγή: Wise & Croxford 1988, ζ.165. Παξαηίζεηαη ζην Bache Ian (1998), «The Politics of European 

Union in Regional Policy», ζ.62.  

 

ηνλ πίλαθα δηαθαίλεηαη ζπλερήο αχμεζε ησλ πνζψλ πνπ δίλνληαλ απφ ην ΔΣΠΑ, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο θχξην θνξέα άζθεζεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Χζηφζν ηα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ αληηκεησπίδνληαλ απφ ηα 

θξάηε–κέιε σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

θαζψο δελ είρε αθνκνησζεί αθφκε ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο, γεγνλφο πνπ εθφζνλ 

ίζρπε ζα έδηλε ηελ αλάινγε βαξχηεηα ζε κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο Κνηλνηηθήο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. 

 

 

 

Έηνο 
Πνζφ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

% ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

1975 257,6 4,8 

1976 394,3 5,6 

1977 378,5 4,9 

1978 581,0 4,6 

1979 945,0 6,1 

1980 1165,0 6,7 

1981 1540,0 7,3 

1982 1759,5 7,6 

1983 2010,0 7,6 

1984 2140,0 7,3 

1985 2289,0 7,5 

1986 3176,5 9,1 
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55))  ΠΠξξννββιιήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  εεθθααξξκκννγγήή  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΠΠννιιηηηηηηθθήήοο  ηηαα  ππξξψψηηαα  ηηξξίίαα  

ρρξξφφλληηαα  εεθθααξξκκννγγήήοο  ηηεεοο
112299

  

  

Aλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαηά ηα ηέιε 

ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1980 ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηo δηαθνξεηηθφ εδαθηθφ 

αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αξθεηνί παξάγνληεο πεξηφξηζαλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ΔΣΠΑ γηα ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο απφθιηζεο θαη νδήγεζαλ νξηζκέλνπο 

ζπγγξαθείο λα δειψζνπλ φηη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο 

ηεο ήηαλ νπζηαζηηθά «δηαθνζκεηηθή» (cosmetic), ρσξίο πξαγκαηηθή επίδξαζε ζηηο 

ηάζεηο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο 

εμήο: 

 

1.Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο "πξαγκαηηθήο"  

   πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

2. Ζ έιιεηςε ζπλέρεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξεκβάζεσλ 

3. Ζ ππεξβνιηθή έθηαζε ηνπ θάζκαηνο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ επελδχζεσλ 

4. Ζ απνπζία ζαθψο θαζνξηζκέλεο δνκήο θαη ελφο ζπζηήκαηνο πξνηεξαηνηήησλ 

5. Ζ έιιεηςε επειημίαο ζηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ 

6. Ζ ππεξνρή ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκθέξνληνο 

7. Γπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ 

8. Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ 

    πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

9. Παξάιεηςε απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο αλάγθεο γηα κηα 

    ππεξεζληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

10. Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ 
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 Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε βι. Rodriguez – Pose, A., (2002), The European Union: economy, society 

and polity, Oxford University Press, Oxford, pp.46-47.  
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66))  ΑΑξξρρήή  ηηεεοο  ππγγθθέέλληηξξσσζζεεοο  ηησσλλ  ππφφξξσσλλ  ––  ΈΈξξεεππλλαα  ΔΔππξξσσββααξξφφκκεεηηξξννππ  22001100
113300

  

 

ηε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο, έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ην 

«Δπξσβαξφκεηξν» ην 2010 έδεημε φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ 

δέρζεθε φηη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηε 

κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ 

ηεο ΔΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 88% είπε φηη ήηαλ αξθεηά θαιφ φηη νη πεξηζζφηεξεο 

πεξηθεξεηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηηο βνεζήζνπλ λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξά κε ηελ ππφινηπε Δπξσπατθή 

Έλσζε. Δπηπιένλ, πεξίπνπ νη κηζνί (49%) ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ, δήισζαλ φηη ε 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηηο θησρφηεξεο 

πεξηνρέο, ελψ ην 47% απάληεζε φηη - εθηφο απφ ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο - νη πην 

εχπνξεο πεξηνρέο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη επηιέμηκεο γηα ζηήξημε απφ ηελ ΔΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε απαζρφιεζε ζε νιφθιεξε 

ηελ ΔΔ.  

 

 

Preferred beneficiaries of EU regional support, 2010 

Rather a 
good 

thing, 88

Rather a 
bad thing, 

6

DK/NA, 6

Regional funding concentrated 
on the poorest regions is…

The EU 
should 

only 
support 

the poorer 
regions, 

49
The EU 
should 

help all its 
regions, 

47

DK/NA, 4

Where should the EU focus its 
regional support?

Q4. Most European regional funding is 
concentrated on the poorest regions in order to 

help them to catch up. In your opinion, is this 
rather a good or rather a bad thing?

Base: all respondents, % EU27

Q4A. Outside the poorest regions European regional 
policy also supports economic development projects 

although there is less money available. In your opinion, 
should the EU support all regions or concentrate 

exclusively on the poorer ones?
Base: all respondents, % EU27
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 European Commission, (2010), Citizens’ awareness and perceptions of EU regional policy, 

Analytical report – Eurobarometer, The Gallup Organization, Hungary, p.19 
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7) Υάξηεο 1989-1993 

Γηαξζξσηηθά Σακεία: Πεξηνρέο πνπ δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε ζηελ Δ.Δ. ησλ 

12 θξαηψλ-κειψλ γηα ηνπο ζηφρνπο 1, 2 θαη 5β θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

1989-1993 

 

 

Πεγή: European Union, (2008, ζ.3). 
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88))  Σαμηλφκεζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ κε εληαία θξηηήξηα (NUTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πεγή: Πεηξάθνο, Γ., Φπράξεο, Γ., (2004), Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Κξηηηθή, 

Αζήλα, ζ.420. 
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9) Υάξηεο 1994-1999 

Γηαξζξσηηθά Σακεία: Πεξηνρέο πνπ δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε ζηελ Δ.Δ. ησλ 

15 θξαηψλ-κειψλ γηα ηνπο ζηφρνπο 1, 2, 5β θαη 6 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

1994-1999 

 

 

Πεγή: European Union, (2008, ζ.4). 
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10) Υάξηεο 2000-2006 

Γηαξζξσηηθά Σακεία: Πεξηνρέο πνπ δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε ζηελ Δ.Δ. ησλ 

25 θξαηψλ-κειψλ γηα ηνπο ζηφρνπο 1 θαη 2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000-

2006 

 

 

Πεγή: European Union, (2008, ζ.37). 
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Καηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαηά ζηφρν θαη ρψξα 

2000-2006 

 

Πεγή: Μεηνχια, (2006, ζ.166) 

Καηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ 

ζηφρνπ 1 ηεο πεξηφδνπ 2000-2006 

 

Πεγή: Μεηνχια, (2006, ζ.168) 
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11) Υάξηεο 2007-2013 

Γηαξζξσηηθά Σακεία: Πεξηνρέο πνπ δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε ζηελ Δ.Δ. ησλ 

27 θξαηψλ-κειψλ γηα ηνπο 3 ζηφρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

 

 
 

 

Πεγή: European Union, (2008, ζ.38). 
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12) πγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ πφξσλ απφ ην Α’ ΚΠ ζην Β’ 

ΚΠ αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 

 

 

Πεγή: Καιιέξγε Μ., 2008, ζ.77 
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13) Απνινγηζκφο δηαρείξηζεο Β ΚΠ 

 

Προγράμμαηα Β΄ 
ΚΠΣ περιόδοσ 

94-99 

Σσνολικές 
Γεζμεύζεις 

περιόδοσ 94-
99 

Πραγμαηικές 
Γαπάνες 

περιόδοσ 94-
99 

Απορρόθηζη 
Αδιάθεηα 
Ποζά ηην 

31η.12.1999 

Εθνικό σκέλος 15.106.006 11.732.417 78% 3.373.589 

Περιυερειακό 
σκέλος 

6.094.038 4.682.316 77% 1.411.72 

Κοινοτικές 
πρωτοβοσλίες 

1.770.397 1.398.884 74% 371.513 

Ταμείο 
σσνοτής 

3.578.821 2.558.397 71% 1.020.42 

Σύνολο 6.549.26 0.372.01 7% 3.747.647 

Πηγή: ΥΠΔΘO, 31.12.1999 (Ποζά ζε τιλ. euro) 

Πεγή: Καιιέξγε Μ., 2008, ζ.75 
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14) Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013  

       (εκεξνκελία αλαθνξάο:15/03/2011) 

 

 

 
 

 Πεγή: http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=pp1_1&tabid=0 
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