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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο νέο περιβάλλον που δια
μορφώνεται στο πλαίσιο της δι
εθνούς και της ελληνικής πραγ
ματικότητας διαπιστώνουμε 
την ανάγκη δημιουργίας μί
ας οικονομίας βασισμένη στη 
γνώση, την εμβάθυνση και επέ
κταση των δικτύων ενέργειας, 
μεταφορών και τηλεπικοινωνι
ών, τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, την εμβάθυνση 
της κοινωνικής συνοχής, τη δι
αφύλαξη του περιβάλλοντος 
και την προώθηση της αειφό
ρου ανάπτυξης.

Βάσει αυτών των δεδομέ
νων έχουμε την αναπροσαρμο
γή του ύφους των επιδοτήσεων 
και της επενδυτικής δραστη
ριότητας, καθώς πλέον η ανά
πτυξη συνδέεται με το χτίσιμο 
μίας κοινωνίας της γνώσης.

Μεταξύ των βασικών στό
χων πλέον είναι η μείωση του 
περιφερειακού χαρακτήρα, η 
προώθηση της εσωτερικής ολο
κληρωμένης ανάπτυξης και η

δημιουργία ενός συνεκτικού 
σφαιρικού στόχου ως πλαισίου 
αναφοράς.

Ο χάρτης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περιλαμβάνει σε ενιαίο 
κείμενο για πρώτη φορά στην 
ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, στο σύνολο των αστικών, 
πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων των 
ευρωπαίων πολιτών, καθώς και 
όλων των προσώπων που ζουν 
στην επικράτεια της γνώσης.

Αξιοπρέπεια, Ελευθερία, Ισότη
τα, Αλληλεγγύη, Ιθαγένεια, Δι
καιοσύνη

Ακολούθως η εργασία πραγμα
τεύεται μία ανάλυση των προ
κλήσεων, κινδύνων , ευκαιριών 
και απειλών (SWOT Analysis) 
της νέας εποχής και ειδικότερα 
κάτω από το πρίσμα των επιδο
τήσεων νέας γενιάς.

Keywords
κοινωνία της γνώσης, πληροφόρηση, ανάπτυξη, περιφέρεια, ενίσχυ
ση, ποιότητα, προκλήσεις, απασχόληση, ανισότητα, διαδίκτυο, τα
μείο συνοχής, κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ)
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I. Επιδοτήσεις και Επενδυτική Δραστηριότητα σε Επι
χειρηματικό Επίπεδο: Διεθνής Εμπειρία

1.1 Κοινωνία της γνώσης
Η νέα πραγματικότητα ακούει στο όνομα «Κοινωνία της 
γνώσης», και μας καθιστά αντιμέτωπους με ραγδαίες εξε
λίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες δεν θα αφήσουν τη 
χώρα μας ανεπηρέαστη. Πρόκειται για ένα φαινόμενο, το 
οποίο μνημονεύουμε συχνά, αλλά και αμφίβολο κατά πόσο 
είμαστε ενημερωμένοι για όλες τις πτυχές του.

Για την επιβίωσή μας στην Κοινωνία της Γνώσης χρεια
ζόμαστε τόσο εθνική στρατηγική, όσο και κατάλληλο θε
σμικό πλαίσιο. Ακολούθως αρχίζοντας από την κατανόηση 
κάποιων βασικών πραγμάτων για την ουσία της νέας πραγ
ματικότητας, όπως και τις συνέπειες που θα επιφέρει στο 
σύνολο της οικονομίας. Στη συνέχεια πρέπει να προβού- 
με στην δημιουργία των αναγκαίων δομών, προκειμένου να 
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ενός δυναμικού μέλλο
ντος, η αδράνεια δεν επιτρέπεται.

Η Κοινωνία της Γνώσης και των Πληροφοριών συνίστα- 
ται στη σύγκλιση ή συγχώνευση των τεχνολογιών πληρο
φορικής και τηλεπικοινωνιών σε ένα ενιαίο πλέγμα σύγ
χρονων μέσων που διευρύνει την κάλυψη τόσο γεωγραφι
κών περιοχών όσο και τομέων δραστηριοτήτων. Ουσιαστι
κά ολόκληρο το φάσμα της τεχνολογικής προόδου που ση
μειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες.

Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το Διαδίκτυο χρη
σιμοποιούνταν από Πανεπιστήμια για άκρως ειδικευμένες 
έρευνες, περί το 2005 η ευρεία χρήση του θα μπορεί να συ- 
γκριθεί μόνο με αυτή του αυτοκινήτου.

Μια ματιά στον πίνακα που ακολουθεί αποδεικνύει ότι 
το 1997 οι πιο ένθερμοι οπαδοί του Internet είναι οι Φιν- 
λανδοί και οι Νορβηγοί, λόγω των αποστάσεων και των 
κλιματολογικών συνθηκών στις χώρες τους, αλλά είναι επί
σης φανερό ότι το έτος 2000 οι Αμερικανοί έχουν την πρω
τιά και σε αυτό το δείκτη. Σημειώνεται ότι εξέχουσες θέ
σεις στην κατάσταση αυτή κατέχουν επίσης ο Καναδάς και 
η Αυστραλία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η 
Γαλλία ολοένα και περισσότερο εξοικειώνονται με το Δια
δίκτυο, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στο τέλος της 
πρώτης δεκάδας.
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Πίνακας 1. Οι 15 πλέον «διαδικτυωμένες» χώρες στον κόσμο 
(1998).

Θέση Περιστασιακοί Σύνολο των
Χρήστες’-εκατ. Χρηστών-εκατ.

1.ΗΠΑ 76,5 88,0-92,0
2!απωνία 9,75 13,0-14,0
3.Ηνωμένο Βασίλειο 8,10 9,2-10,5
4.Γερμανία 7,14 9,0-12,0
5.Καναδάς 6,49 7,5-8,5
δ.Αυστραλία 4,36 5,0-6,0
7.Γαλλία 2,79 3,5-4,3
δ.Σουηδία 2,58 3,0-3,5
9.1ταλία 2,14 2,5-3,0
ΙΟ.Ισπανία 1,98 2,4-2,9
ΙΙ.Ολλανδία 1,96 3,0-3,5
12.Ταιβάν 1,65 2,3-3,0
13.Κίνα 1,58 2,0-3,0
14.Φινλανδία 1,57 1,8-2,1
Ιδ.Νορβηγια 1,34 1,6-1,9

Πηγή : Computer Industry Almanac, 1998
* «Περιστασιακοίχρήστες» με την έννοια Ότι χρησιμοποιούν το Internet έστω μια φο
ρά την εβδομάδα

Αναμφισβήτητα οι μεγάλες προκλήσεις της Κοινωνίας 
της Γνώσης, που θα αποδειχθεί και ο καλύτερος εργοδότης 
του αιώνα που διανύουμε, πρέπει να εξεταστούν τόσο υπό 
το φως των ευκαιριών που προσφέρουν όσο και από πλευ
ράς κινδύνων που εγκυμονούν. Διότι τα δύο αυτά στοιχεία 
συνυπάρχουν άρρηκτα συνδεδεμένα στην τεχνολογική 
επανάσταση.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει άμεσα ευεργετικά 
αποτελέσματα για τους πολίτες, ειδικά για εκείνους που 
έχουν αυξημένες ανάγκες και επιτυγχάνει εκμηδενισμό των 
γεωγραφικών αποστάσεων. Επίσης θα προκαλέσει πραγμα
τική επανάσταση στην προστασία του περιβάλλοντος, ενί
σχυση των δημοκρατικών θεσμών(ηλεκτρονική δημοκρα
τία), μείωση του κόστους των υπηρεσιών, διαμόρφωση ει
κονικών κοινοτήτων πέρα από γεωγραφικά και εθνικά σύ
νορα, εξάπλωση της de facto ελεύθερης δημοκρατίας, ελεύ
θερη ανταλλαγή ιδεών και ηθικές διαστάσεις στην ανάπτυ
ξη και χρήση νέων προϊόντων, δεδομένου ότι διευρύνονται 
τα περιθώρια εγκληματικών δραστηριοτήτων.
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Αλήθεια έχουμε αναλογισθεί πόσες νέες μορφές τηλε- 
εργασίας και τηλε-διοίκησης θα επιβληθούν εκ των πραγ
μάτων, βάσει των νέων δεδομένων. Έχουμε σκεφτεί πόσο 
σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η «κοινωνία της γνώσης» 
για τη χώρα μας, καθώς μη διαθέτοντας ορυκτό πλούτο ή 
βαριά βιομηχανία, θα κληθούμε να αναπτύξουμε στο έπα
κρο τον τομέα των υπηρεσιών, ώστε να σταθούμε στο αντα
γωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον;

Παρόλα αυτά, θα ήταν αφελές και ανακριβές να βλέπει 
κανείς μόνο τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Ταυτόχρονα 
εγκυμονούν κίνδυνοι που απορρέουν κυρίως από τη μη αξι
οποίηση των ευκαιριών. Είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν έχουμε 
την πολυτέλεια να περπατάμε και να σφυρίζουμε ανάμελα, 
όταν άλλοι προχωρούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η ίδια η Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργεί ανισό
τητες τόσο μεταξύ ομάδων του πληθυσμού όσο και μεταξύ 
χωρών και περιφερειών, διαμορφώνοντας, ειδικότερα στον 
χώρο του Διαδικτύου, μία ιδιάζουσα ελίτ, καθώς πάνω από 
τους μισούς χρήστες Internet βρίσκονται στις ΗΠΑ, ενώ 15 
προηγμένες χώρες συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειο- 
ψηφία όλων των χρηστών παγκοσμίως.

Είναι προφανές ότι αυτοί που διαθέτουν πληροφόρη
ση, αλλά και τα απαραίτητα προσόντα για να την αξιοποι- 
ήσουν, θα βρεθούν πρωτοπόροι. Αντίθετα, οι υστερούντες 
κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν, καταβάλλοντας τερά
στιο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Πληθαίνουν συνεχώς οι ενδείξεις ότι η προβολή της 
πορνογραφίας και της παιδεραστίας, αλλά και η διάδοση 
των ναρκωτικών θα βρουν πρόσφορο έδαφος, χάρη στις 
νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. Εγείρεται, λοιπόν ένα 
πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπί
σουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Από την αποξένωση του ατόμου έως την περιθωριοποί
ηση των μακροχρόνια ανέργων, από τις μεταβολές στις ερ
γασιακές σχέσεις έως τις νέες μορφές ασφαλιστικής κάλυ
ψης - όλα αυτά συνιστούν κινδύνους, αν δεν προετοιμα
στούμε, για να τα αντιμετωπίσουμε.

1.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και 
διασυνοριακή συνεργασία
Ενθαρρύνεται η «ολοκληρωμένη» ανάπτυξη του αγροτικού
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χώρου μέσω καινοτόμων δράσεων που εκπονούνται από τη 
βάση, καλύπτοντας όλους τους τομείς δραστηριότητας και 
αξιοποιώντας όλους τους τοπικούς πόρους (ανθρώπινους, 
φυσικούς, θεσμικούς, πολιτιστικούς κ.ά.) και εξασφαλίζο
ντας την προστασία του περιβάλλοντος.

1.2.11NTERREGIII
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III για την προ
γραμματική περίοδο 2000-2006 απαρτίζεται από 13 επι
χειρησιακά προγράμματα εστιάζοντας στην ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, προωθώντας την δι
ασυνοριακή, διεθνική και διαπεριψερειακή συνεργασία, κα
θώς και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Ειδικότερα η νέα περίοδος της Κοινοτικής Πρωτοβουλί
ας INTERREG θα υλοποιηθεί σε 3 Δέσμες:
Δέσμη Α: Διασυνοριακή συνεργασία (εξωτερικά και εσωτε
ρικά σύνορα)
Δέσμη Β: Διακρατική συνεργασία 
Δέσμη Γ: Διαπεριφερειακή συνεργασία

Η Ελλάδα συμμετέχει στα εξής Προγράμματα:

Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας

1. Εξωτερικά σύνορα
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Με επιλέξιμες περιοχές τους 
Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάν
θης, Ροδόπης, Έβρου.
ΕΛΛΑΔΑ - Π.Γ.Δ.Μ.: Με επιλέξιμους τους Νομούς Θεσ
σαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φλώρινας 
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ: Με επιλέξιμους τους Νομούς Φλώ
ρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας 
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ: Με επιλέξιμους τους Νομούς Λέ
σβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, 
Ρεθύμνης
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ: Με επιλέξιμους τους Νομούς 
Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου
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2. Εσωτερικά σύνορα
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ: Με επιλέξιμους τους Νομούς Κέρκυ
ρας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Αρτας, Κεφαλονιάς, Λευκά
δας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Δέσμης Α χρηματοδο
τούν κάθε δράση συμπεριλαμβανομένων υποδομών μεγά
λης κλίμακας. Ως εκ τούτου συγκεντρώνει και το μεγαλύτε
ρο μέρος των πόρων.

Κύριο χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων διασυνορι
ακής συνεργασίας είναι η διασυνοριακότητά τους η οποία 
τεκμηριώνεται αφού ληφθούν υπόφη οι εξής αρχές:
• Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και συμφωνη- 

θεί από κοινού, να ευρίσκονται και στις δυο πλευρές των 
συνόρων και να ωφελούν τους πληθυσμούς και των δύο 
περιοχών

• Να έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές και παρά 
το ότι μπορεί να ευρίσκονται γεωγραφικά στην μία πλευ
ρά των συνόρων να εμπεριέχουν σημαντικά οφέλη για 
τους πληθυσμούς που ζουν εκατέρωθεν

Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας
1. CADSES
2. MEDOC Με επιλέξιμη ολόκληρη τη χώρα
3. ARCHIMED

Τα Προγράμματα αυτά ενισχύουν ποικίλες δράσεις.

Προγράμματα Διαπεριψερειακής Συνεργασίας
1. Πρόγραμμα INTERREG IIIC: (Ανατολικής Ζώνης)

Με επιλέξιμες περιοχές για την Ελλάδα τις Περιφέρειες 
Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας, Κ. Μακεδονίας, Ανατ. Μα
κεδονίας, Θεσσαλίας

2. Πρόγραμμα INTERREG IIIC: (Νότιας Ζώνης)
Με επιλέξιμες περιοχές για την Ελλάδα τις Περιφέρειες 
Βορ. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής

Η Δέσμη αυτή των Προγραμμάτων ενισχύει ήπιες δράσεις 
διαπεριφερειακής συνεργασίας.
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1.3. Στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώ
ρες
1.3.1 ΙΑΠΩΝΙΑ
Ο γενικός στόχος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έναντι της Ιαπωνίας έγκειται στην ενίσχυση της τρίτης 
πλευράς του τριγώνου ΕΚ - ΗΠΑ - Ιαπωνίας και τη μετα
τόπιση από μία πολιτική κυριαρχούμενη από εμπορικά ζη
τήματα προς μία αμοιβαίως επωφελή σχέση η οποία να επε- 
κτείνεται στη συνεργασία σε πολυάριθμους τομείς.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Γενικά
Οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας, οι οποίες ήσαν 
σχεδόν ανύπαρκτες έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 
γνώρισαν αξιοσημείωτη άνθηση από το 1973 (συναντήσεις 
δύο φορές το χρόνο), ενώ από το 1974 εγκαταστάθηκε στο 
Τόκιο αντιπροσωπεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ωστό
σο, έως το 1978, οι σχέσεις αυτές είχαν κατά κύριο λόγο οι
κονομικό χαρακτήρα και το έλλειμμα της Κοινότητας στις 
εμπορικές της συναλλαγές με την Ιαπωνία παραμένει ακό
μη και σήμερα το κύριο θέμα των διμερών διαπραγματεύ
σεων. Όμως, η θέση της Ιαπωνίας ως μεγάλης βιομηχανικής 
δύναμης, η σημαντική οικονομική και πολιτική της θέση 
στην Ασία, καθώς και οι ιδιαίτερες σχέσεις της με τις Ηνω
μένες Πολιτείες την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα σημαντικό 
εταίρο στη διεθνή πολιτική σκηνή και έχουν οδηγήσει στην 
ενίσχυση των δεσμών της με την Κοινότητα.

Τον τελευταίο χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ιδιαί
τερο ενδιαφέρον για την οικονομική κρίση που έπληξε την 
Ιαπωνία και για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει το 
γεγονός αυτό για την περιοχή και την παγκόσμια οικονομία 
συνολικά.

Τα περισσότερα από αυτά τα εμπορικά ζητήματα αντι
μετωπίζονται όχι μόνο στο πλαίσιο του ΠΟΕ αλλά και σε 
διμερές επίπεδο. Το 1991 η Κοινότητα και η Ιαπωνία κατέ
ληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στην ιαπω
νική αγορά για δερμάτινα προϊόντα και δερμάτινα υποδή
ματα. Πρόσφατα επιτεύχθηκαν και άλλες συμφωνίες για τις 
εξαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Δεκέμβριος 1997) 
και οχημάτων με κινητήρα (Οκτώβριος 1998) προς την ΕΕ.



Δ. Λ. Παπαδόπουλος - Θ. Σάρρου 907

Τον Απρίλιο του 1998 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Η πύλη που 
οδηγεί στην Ιαπωνία», για να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες να διεισδύσουν στην ιαπωνική αγορά και να μει
ωθεί έτσι το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης. Πρόκειται να 
δαπανηθούν 12 εκατ. Euro, σε μια περίοδο τεσσάρων ετών, 
για την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος.

Τακτικές επαφές πραγματοποιούνται επίσης όσον αφο
ρά τους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. 
Πρόσφατα συμφωνήθηκε η εμβάθυνση της συνεργασίας 
στους τομείς του περιβάλλοντος (διατήρηση των τροπικών 
δασών, φαινόμενο θερμοκηπίου, στρώμα όζοντος, όξινη 
βροχή, ρύπανση των θαλασσών), της ενέργειας (προώθηση 
των τεχνολογιών που συνδέονται με την ενέργεια), του πο
λιτισμού, των εργασιακών και κοινωνικών υποθέσεων και 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης.

1.3.2 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΣΤΟΧΟΙ
♦ Σύσφιγξη των πολιτικών δεσμών,
♦ ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων,
♦ υποστήριξη της δημοκρατικής ανάπτυξης καθώς και της 

οικονομικής και κοινωνικής προόδου των χωρών της Λα
τινικής Αμερικής,

♦ προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης.
Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται ειδικότερα μέσω συμφω

νιών πιο φιλόδοξων από ό,τι κατά το παρελθόν (γνωστών 
ως συμφωνιών της 4ης γενιάς) που ξεπερνούν τις απλές 
εμπορικές συμφωνίες ή συμφωνίες αναπτυξιακής βοήθει
ας, προβλέποντας ζώνες ελεύθερων συναλλαγών και πολι
τικής συνεργασίας.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
1.3.3. Οι σχέσεις σε πανηπειρωτική κλίμακα - Η αναπτυξια
κή συνεργασία
Παράλληλα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, η 
Λατινική Αμερική απολαύει χρηματοοικονομικής και τεχνι
κής ενίσχυσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
κατέχει την πρώτη θέση στη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια 
προς την ήπειρο αυτή. Επίσης η Λατινική Αμερική απολαύ
ει ειδικών προγραμμάτων: ALFA για την πανεπιστημιακή
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συνεργασία της οποίας η δεύτερη φάση (2000-2005) έχει 
ήδη αρχίσει, AL-INVEST για την συνεργασία μεταξύ επι
χειρήσεων, ALURE για τη συνεργασία στον ενεργειακό το
μέα, ECHO για την υποστήριξη στα θύματα του τυφώνα 
Mitch και για τις άλλες φυσικές καταστροφές.

1.3.4 ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ
- Να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινό

τητας και των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του 
Κόλπου (ΣΣΙ<) με ένταξή τους σε ένα συμβατικό και θε
σμικό πλαίσιο

- να διευρυνθεί και να σταθεροποιηθεί η συνεργασία σε 
ποικίλους οικονομικούς και τεχνικούς τομείς

- να ενισχυθεί η διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης και δι
αφοροποίησης των κρατών του ΣΣΚ και, κατά συνέπεια, 
να ενισχυθεί και ο ρόλος του ΣΣΚ με συμβολή του στην 
ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής.

Συμφωνία συνεργασίας
Στις 15 Ιουνίου 1988 υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας 
που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουάριου 1990. Από τότε η 
Ένωση συνδέθηκε με τις έξι χώρες του ΣΣΚ σε μια μη προτι- 
μησιακή συμφωνία που προβλέπει συνεργασία σε πολλούς 
τομείς: οικονομία και εμπόριο, γεωργία και αλιεία, βιομη
χανία, ενέργεια, επιστήμη και τεχνολογία, επενδύσεις και 
περιβάλλον. Δεν εξαιρείται, ωστόσο, κανένα πιθανό πεδίο 
συνεργασίας. Το 1990 άρχισαν διαπραγματεύσεις με στόχο 
τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Εντούτοις, 
οι συζητήσεις μένουν χωρίς συνέχεια.

Τη συμφωνία διαχειρίζεται ένα Μικτό Συμβούλιο Συνερ
γασίας ΣΣΚ-Κοινότητας (σε υπουργικό επίπεδο). Αφότου 
συνήφθη η συμφωνία έλαβαν χώρα οι ακόλουθες σύνοδοι 
του Μικτού Συμβουλίου Συνεργασίας ΣΣΚ-EE: το 1990 στο 
Μασκάτ, το 1991 στο Λουξεμβούργο, το 1992 στο Κουβέ
ιτ, το 1993 στις Βρυξέλλες, το 1994 στο Ριάντ, το 1995 στη 
Γρανάδα, το 1996 στο Λουξεμβούργο, το 1997 στην Ντόχα 
και το 1998 στο Λουξεμβούργο. ‘Η τελευταία σύνοδος του 
Μικτού Συμβουλίου έλαβε χώρα στο Ντουμπάϊ στις 2 Νο
εμβρίου 1999.
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Βασικός σκοπός της οικονομικής συνεργασίας στο πλαί
σιο της συμφωνίας του 1988 είναι η διευκόλυνση της μετα
φοράς τεχνολογίας μέσω μικτών επιχειρήσεων και η προώ
θηση της συνεργασίας επί των προτύπων. Στον ενεργειακό 
τομέα, θα διευκολυνθεί η διεπιχειρησιακή συνεργασία, κα
θώς και η κατάρτιση και κοινή ανάλυση του εμπορίου πε
τρελαίου, φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Θα 
καταβληθούν επίσης προσπάθειες για την προώθηση της 
κατάλληλης προστασίας και της βελτίωσης των συνθηκών 
όσον αφορά τις επενδύσεις, και από τις δύο πλευρές.

1.3.5 ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Η διατήρηση της ελεύθερης συναλλαγής αγαθών αλλά και 
η ταυτόχρονη προστασία των θεμιτών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν κύριους στόχους των ση
μαντικών εμπορικών σχέσεων της Ένωσης με τις ΗΠΑ. Οι 
ΗΠΑ και η Ένωση διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο σε διε
θνείς φορείς όπως ο ΠΟΕ. Οι προσπάθειες για ένα στενότε
ρο οικονομικό και πολιτικό συντονισμό με κοινούς στόχους 
ήσαν προφανείς κατά τη διάρκεια παγκόσμιων οικονομι
κών διασκέψεων κορυφής και είχαν απτά αποτελέσματα 
στο πρόγραμμα βοήθειας για τις χώρες της Ανατολικής Ευ
ρώπης που οργανώθηκε από τα κράτη του ΟΟΣΑ και συ
ντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία 
πλαίσιο με τον Καναδά αποσκοπεί στη δημιουργία αμέσων 
δεσμών μεταξύ των δύο μερών και στην εδραίωση και δι
αφοροποίηση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας 
σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό.

1.3.5.1 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕ
ΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Γενικά
Οι σχέσεις EE-ΗΠΑ είναι σήμερα και πολυμερείς και διμε
ρείς. Στο,πολυμερές πλαίσιο, οι σχέσεις αυτές συνεπάγονται 
συνεργασία με σκοπό την προώθηση κοινών στόχων, όπως 
η προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμά
των και της οικονομίας της αγοράς. Αυτό ενσαρκώνει επί
σης τα κοινά συμφέροντα EE-ΗΠΑ κατά την αντιμετώπι
ση παγκοσμίων προβλημάτων όπως οι απειλές κατά της
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ασφάλειας και της σταθερότητας, η διάδοση των όπλων, η 
ανεργία, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα ναρκωτικά, 
το έγκλημα, η τρομοκρατία και άλλα ζητήματα.

Ως προς τη συνεργασία για την ασφάλεια και την άμυ
να, η υιοθέτηση της ιδέας των Συνδυασμένων Επιχειρη
σιακών Δυνάμεων (CJTF) στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ τον 
Ιούνιο 1996 που επιτρέπει “χωριζόμενη αλλά όχι χωριστή” 
στρατιωτική επέμβαση σε χώρους κρίσεων ενδέχεται να εν
δυναμώσει περαιτέρω τη θεσμοθετημένη συνεργασία με
ταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών νατοϊκών εταίρων της 
(δηλαδή όσων είναι μέλη της ΔΕΕ) σε διάφορα επίπεδα και 
να αποτελέσει βάση μιας ‘Ατλαντικής Συμμαχίας επί δύο 
πυλώνων”

Οικονομικές σχέσεις
Υπολογίζεται ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 
ήμισυ σχεδόν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και 
περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου του εξωτερικού 
εμπορίου. Το ύφος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ- 
ΗΠΑ υπερβαίνει τα 250 δις $ ετησίως. Οι ΕΕ και οι ΗΠΑ 
θεωρούνται ως οι πιο σημαντικοί εταίροι στην υποστήριξη 
του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος.

Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές εμπορικές σχέσεις και 
την ανάγκη στενών διαβουλεύσεων και συνεργασίας στο 
οικονομικό επίπεδο, η προαναφερθείσα Διατλαντική Ατζέ
ντα του 1995 παρέχει ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ ΕΕ- 
ΗΠΑ στον 210 αιώνα.Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτη
ριστικά της ΝΔΑ είναι το εύρος των μηχανισμών της λει
τουργίας της. Οι εξαμηνιαίες διασκέψεις κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ 
σε προεδρικό επίπεδο εκατέρωθεν του Ατλαντικού αποτε
λούν κινητήρια δύναμη για την πρόοδο των μελλοντικών 
σχέσεων. Οι διασκέψεις κορυφής προετοιμάζονται από 
ομάδες υψηλού επιπέδου που φέρνουν σε επαφή ανώτε
ρους εμπορικούς και οικονομικούς αξιωματούχους των δύο 
μερών. Ένας σημαντικός παράγοντας επί του θέματος των 
εμπορικών φραγμών στην υπερατλαντική αγορά είναι ο Δι- 
ατλαντικός Επιχειρηματικός Διάλογος (ΤΑΒΟ). Ο ΤΑΒΟ 
υπήρξε ουσιαστικός στη διαμόρφωση της ατζέντα ς για τις 
διμερείς εμπορικές σχέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ. Ο ΤΑΒΟ 
συντάσσει μία έκθεση για κάθε διάσκεψη κορυφής ΕΕΗΠΑ
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και προσκομίζει τις συστάσεις στους ηγέτες της συνόδου 
κορυφής.

Σύμφωνα με τον ΤΑΒΟ τα βασικά εμπόδια του υπερατ
λαντικού εμπορίου δεν είναι οι δασμοί αλλά οι διαφορετι
κές προδιαγραφές, τα κριτήρια ελέγχου και πιστοποίησης 
και οι διαφορές στις ρυθμίσεις.

Ένα μεγάλο επίτευγμα της ΝΤΑ είναι η Συμφωνία Αμοι
βαίας Αναγνώρισης (MRA). Αυτό το είδος της συμφωνίας 
επιτρέπει τη διαπίστωση συμμόρφωσης των προϊόντων της 
ΕΕ (έλεγχος, επιθεώρηση και πιστοποίηση) με τις προδια
γραφές των ΗΠΑ και το αντίστροφο. Καλύπτει τομείς όπως 
ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, οι ηλεκτρονικοί υπολογι
στές, ο δορυφορικός τερματικός εξοπλισμός, η ηλεκτρομα- 
γνητική συμβατότητα, οι Ιατροτεχνολογικές συσκευές και 
τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ουσιαστική για την επιτυχία της MRA είναι η ύπαρξη 
συμφωνίας για την ανεξαρτησία των εθνικών οργανισμών 
ελέγχου και πιστοποίησης, για τη διαφάνεια και την πρό
σβαση στους θεσμούς και στην πληροφόρηση σχετικά με 
τις διαδικασίες και τους ειδικούς ελέγχους. Εν τούτοις, σε 
αυτόν τον τομέα απομένει να επιλυθούν σημαντικά ζητή
ματα, όπως η νομοθεσία προστασίας ιδιωτικών δεδομένων 
και η πολιτική ασφάλειας βιοτεχνολογικά επεξεργασμένων 
τροφών.

Η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ το Μάιο του 1998 στο 
Λονδίνο έθεσε τέρμα στη διαμάχη που για περισσότερο από 
δύο χρόνια δηλητηρίαζε τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ: 
επετεύχθη συμφωνία στο ζήτημα των εξωεδαφικών κυρώ
σεων που καθιερώθηκαν από τη νομοθεσία Helms- Burton 
για την Κούβα και τη νομοθεσία Amato για το Ιράν και τη 
Λιβύη. Άλλα επίμαχα θέματα ήσαν τα αφορώντα τις ορμό
νες του βοείου κρέατος, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφι
μα, τις μπανάνες και τις διατάξεις μείωσης θορύβου. Η δι
άσκεψη κορυφής της Βόννης του 1999 αναγνώρισε ότι δεν 
είναι δυνατόν να είναι η ΕΕ και οι ΗΠΑ στα μαχαίρια για 
ένα θέμα σαν τις μπανάνες τη στιγμή που οι ένοπλες δυ
νάμεις τους αγωνίζονται πλευρό με πλευρό για την επικρά
τηση των κοινών αξιών που υποστηρίζουν. Οι ηγέτες τους 
επιδιώκουν συνεπώς να συμφωνήσουν επί νέων τρόπων 
για την ανίχνευση ενδεχόμενων εμπορικών διενέξεων στα



912 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

πλαίσια της διαδικασίας της ΝΔΑ, εξουδετερώνοντας τις 
προτού καταστούν εμπορικοί πόλεμοι. Η συνάντηση κορυ
φής του Λονδίνου το 1998 ενέκρινε την Διατλαντική Οικο
νομική Συνεργασία (ΤΕΡ) αντί της περισσότερο φιλόδοξης 
πρότασης της Νέας Διατλαντικής Αγοράς. Η ΤΕΡ στοχεύει 
στην ουσιαστική απελευθέρωση του εμπορίου σε πολυμερή 
βάση, προετοιμάζοντας το έδαφος για μία έντονη ανάπτυ
ξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

1.3.5.2 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Γενικά
Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Καναδά επισημοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά το 1959 σε μία συμφωνία πυρηνικής συνερ
γασίας. Η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και στον Καναδά 
βασίζεται στη Συμφωνία Πλαίσιο για εμπορική και οικονο
μική συνεργασία του 1976, και στην Διατλαντική Δήλωση 
ΕΕ- Καναδά του 1990. Η συμφωνία πλαίσιο καθιερώνει τις 
διαδικασίες για στενότερους οικονομικούς και εμπορικούς 
δεσμούς και ενθαρρύνει τις ανταλλαγές και την κοινή δρά
ση μεταξύ βιομηχανιών και εταιριών. Η Διατλαντική Δήλω
ση του 1990 είναι μία πολιτική διακήρυξη διεύρυνσης της 
σχέσης ώστε να συμπεριλάβει μία πολιτική ατζέντα. Από 
το 1990 έχουν πραγματοποιηθεί τακτικές διαβουλεύσεις 
σε όλα τα επίπεδα (διασκέψεις αρχηγών κυβερνήσεων, δι
ασκέψεις μεταξύ, αφενός του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και της Επιτροπής και αφετέρου του Πρωθυ
πουργού του Καναδά, συσκέψεις των Υπουργών Εξωτερι
κών, συνεδριάσεις επιτροπών και ομάδων εργασίας σε διά
φορα ζητήματα.

Οικονομικές σχέσεις
Το διμερές εμπόριο μεταξύ EE-Καναδά ανήλθε στα 27,S δις 
Ecu ΤΟ 1998, ενώ η ΕΕ παραμένει ο δεύτερος κατά σειρά 
δημοφιλέστερος προορισμός των άμεσων επενδύσεων από 
τον Καναδά μετά τις ΗΠΑ. Παράλληλα με την ΕΕ, ο Κανα
δάς έχει δηλώσει την αντίθεσή του στις επιπλέον εδαφικές 
κυρώσεις που στρέφονται κατά των δραστηριοτήτων των 
ξένων εταιριών στην Κούβα (Νόμος Helms-Burton).

Στη διάσκεψη κορυφής EE-Καναδά που πραγματοποιή
θηκε το Μάιο του 1998 στο Λονδίνο, υπογράφηκε μία πρω
τοποριακή συμφωνία που άνοιξε νέους δρόμους για την
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προώθηση του διμερούς εμπορίου: Η Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης (MRA) θα ενθαρρύνει το εμπόριο επιτρέπο
ντας τον έλεγχο των προϊόντων και την πιστοποίηση στη 
χώρα εξαγωγής και όχι στη χώρα προορισμού. Αναμένεται 
ότι η συνεπαγόμενη ετήσια εξοικονόμηση κατά τις εμπο
ρικές δραστηριότητες για τον Καναδά και την ΕΕ θα ανέλ- 
θει τουλάχιστον στο ποσό των 40 εκ. Ecu. Η MRΑ σημαίνει 
ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα 
σύμφωνα με τον κανονισμό συμμόρφωσης προς τις προ
διαγραφές ταχύτερα και οικονομικότερα, με αποτέλεσμα 
χαμηλότερες τιμές και ταχύτερη παράδοση στους κατανα
λωτές, όπως επίσης και το άνοιγμα της αγοράς σε κατα
σκευαστές για τους οποίους το κόστος ρύθμισης ήταν απα
γορευτικό παλαιότερα. Η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ι<αναδά 
του Δεκεμβρίου 1999 οδήγησε σε συμφωνία για την έναρξη 
της Εμπορικής Πρωτοβουλίας EE-Καναδά (ECTI), με στό
χο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διευκόλυνση 
της αντιμετώπισης νέων ενδεχόμενων εμπορικών τριβών, 
όπως η περίπτωση των γενετικά τροποποιημένων τροφί
μων. Η πρωτοβουλία αυτή καρποφόρησε για πρώτη φορά 
κατά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ Καναδά του 1999 στη Βόν
νη, όπου υπογράφτηκε συμφωνία ανταγωνισμού. Τα εκκρε
μή ζητήματα στις σχέσεις ΕΕ - Καναδά αφορούν την αλιεία 
και τις παγίδες ζώων.

1.3.6 Ειδικές ρυθμίσεις για τις χώρες της Αφρικής, της Κα- 
ραϊβικής και του Ειρηνικού

1.3.6.1 Οι ρυθμίσεις βάσει τηςΛομέΙΥ 
α. Εμπόριο και ρυθμίσεις εμπορικής συνεργασία 
Όλα ουσιαστικά τα προϊόντα που παρήγοντο στις χώρες 
ΑΚΕ (99,5%) είχαν ελεύθερη πρόσβαση στην Κοινότητα. Οι 
αμοιβαίες ρυθμίσεις δεν ήταν υποχρεωτικές’ οι χώρες ΑΚΕ 
έπρεπε απλώς να προσφέρουν στην ΕΕ το καθεστώς του 
πλέον ευνοούμενου κράτους.

Το σύστημα Stabex (σύστημα σταθεροποίησης των εσό
δων από τις εξαγωγές) εγγυάτο στις χώρες ΑΚΕ κάποιο 
επίπεδο εσόδων από τις εξαγωγές προστατεύοντας τις εξα
γωγές από τις διακυμάνσεις στις οποίες θα υπόκειντο κα
νονικά ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των αγορών ή των 
μεταστροφών της παραγωγής.
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Το σύστημα για ορυκτά προϊόντα (Sysmin) παρείχε επι
δοτήσεις για την αντιμετώπιση προσωρινών προβλημάτων 
παραγωγής ή εξαγωγής στον εξορυκτικό τομέα. Βάσει της 
Λομέ ιν το σύστημα κάλυπτε οκτώ ορυκτά.

β. Βιομηχανική συνεργασία
Σκοπός της ήταν η ανάπτυξη και διαφοροποίηση της βι
ομηχανικής παραγωγής στις χώρες ΑΚΕ. Προβλεπόντου- 
σαν διάφορα είδη ενεργειών: η ανάπτυξη της έρευνας και 
τεχνολογίας, η ανταλλαγή πληροφοριών, η εκπόνηση με
λετών, η καθιέρωση επαφών μεταξύ εταιριών, η ενθάρρυν
ση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και η προαγωγή των 
επαγγελματικών ενώσεων στις χώρες ΑΚΕ. Τα προγράμμα
τα αυτά επόπτευε η Επιτροπή Βιομηχανικής Συνεργασίας 
επικουρούμενη από το Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
(CID).

γ. Γεωργική συνεργασία
Αποσκοπούσε στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη βελτίωση και επέκτα
ση της γεωργικής παραγωγής που προορίζεται για εγχώρια 
κατανάλωση και εξαγωγή. Δινόταν ιδιαίτερη προσοχή στην 
ασφάλεια των τροφίμων, στο ρόλο των γυναικών και στην 
περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης της υπαίθρου. Στις 
δράσεις περιλαμβανόντουσαν σχέδια για την ολοκληρωμέ
νη ανάπτυξη της υπαίθρου ή αγροτικά υδραυλικά σχέδια. 
Ιδρύθηκε Τεχνικό Κέντρο Αγροτικής και Γεωργικής Συνερ
γασίας υπό την εποπτεία της Επιτροπής Πρέσβεων. Περι- 
λήψθηκε η επισιτιστική βοήθεια, με στόχο να βοηθηθούν οι 
χώρες ΑΚΕ να επιτύχουν την επισιτιστική αυτάρκειά τους.

δ. Πολιτιστική και κοινωνική συνεργασία
Η Λομέ ιν έλαβε υπόψη την πολιτιστική και κοινωνική δι
άσταση, την προαγωγή των πολιτιστικών ταυτοτήτων και 
του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών και τη χρη
σιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφα
ση στο ρόλο των γυναικών στην αναπτυξιακή διαδικασία.

ε. Δικαιώματα του ανθρώπου
Ως αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης, εισήχθη ρή
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τρα (άρθρο 366α) βάσει της οποίας μπορούσε να αναστα
λεί, μερικώς ή ολικώς, η παροχή βοήθειας προς ένα κράτος, 
εφόσον παραβίαζε το άρθρο 5 (δικαιώματα του ανθρώπου, 
δημοκρατία και κράτος δικαίου) της Σύμβασης.

Η Συμφωνία του Κοτόνου, που χαρακτηρίζεται από τον 
όρο “εταιρική σχέση”, συνεπάγεται αμοιβαίες υποχρεώσεις 
και ευθύνες, εξού και η έμφαση που δίνεται στον πολιτικό 
διάλογο (περιλαμβάνοντας θέματα όπως η δημοκρατία, η 
χρηστή διακυβέρνηση και η μετανάστευση) και στην ευρεία 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών (4.1). Η νέα Συμφω
νία επικεντρώνεται επίσης στη βιωσιμότητα της οικονομι
κής ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ και στην ομαλή και σταδια
κή ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία, μέσω μιας 
στρατηγικής που συνδυάζει το εμπόριο, τις επενδύσεις, την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τη χρηματοοικονομική συ
νεργασία και την περιφερειακή ολοκλήρωση (4.2). Οι ανα
πτυξιακές στρατηγικές επικεντρώνονται στον κεντρικό 
στόχο του περιορισμού της φτώχειας.

Ο διάλογος καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας 
που ορίζονται από τη Συμφωνία, καθώς και θέματα κοινού 
συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων περιβάλλο
ντος, φύλων, μετανάστευσης και πολιτισμού.

Πρέπει να εστιαστεί σε ειδικά θέματα, όπως ο σεβασμός 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι δημοκρατικές αρχές, 
το κράτος δικαίου και η χρηστή διακυβέρνηση, το εμπόριο 
όπλων, οι νάρκες κατά προσώπων, οι στρατιωτικές δαπά
νες, η διαφθορά, τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα 
και οι εθνοτικές, θρησκευτικές ή φυλετικές διακρίσεις.

Η νέα Συμφωνία θεσπίζει πλαίσιο για την αντιμετώπιση 
της μετανάστευσης μέσω της ρήτρας επανεισδοχής: κάθε 
χώρα ΑΚΕ ή ΕΕ θα δέχεται την επιστροφή και επανεισδοχή 
κάθε υπηκόου της που βρίσκεται παράνομα στην επικρά
τεια μιας χώρας ΕΕ ή ΑΚΕ, κατόπιν αιτήματος της χώρας 
αυτής και χωρίς άλλες διατυπώσεις. Η Συμφωνία περιλαμ
βάνει επίσης διάταξη που θεσπίζει την απαλλαγμένη δια
κρίσεων μεταχείρισης των νομοτύπως εργαζομένων υπηκό
ων χωρών ΑΚΕ σε κράτη μέλη της ΕΕ ή υπηκόων της ΕΕ σε 
χώρες ΑΚΕ.

Το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των περιοχών ΑΚΕ και της 
ΕΕ, μαζί με την οικονομική συνεργασία και υποστήριξη των
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κοινωνικών εξελίξεων των χωρών ΑΚΕ, θα οδηγήσουν στην 
οικονομική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φτώχειας.

Από το 2000 έως το 2005 η ΕΕ θα εξορθολογικοποιήσει 
κανόνες προέλευσης και θα επιτρέψει την αδασμολόγητη 
πρόσβαση όλων των προϊόντων από όλες τις λιγότερο ανα
πτυγμένες χώρες (MX).

1.3.7 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Το άρθρο 133 (113) της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί τη βάση για 
την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ. Δεν υπάρχουν συμφω
νίες εμπορίου και συνεργασίας με την Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία.

ΣΤΟΧΟΙ
Η ΕΕ διατηρεί ισχυρούς ιστορικούς και οικονομικούς δε
σμούς με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και προτίθε- 
ται να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς αυτούς και με τις 
δύο χώρες. Το ενδιαφέρον της ΕΕ για την περιοχή αυτή εξη
γείται και από τον αυξανόμενο ρόλο της περιοχής Ασίας- 
Ειρηνικού. Η πολιτική της ΕΕ και προς τις δύο χώρες επι
κεντρώνεται στη διατήρηση σταθερών εμπορικών σχέσεων 
και στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας. Δεδομένης 
της ιστορικής εξάρτησης από τις εξαγωγές αγροτικών προ
ϊόντων προς το ΗΒ, οι δύο χώρες αυτές επηρεάσθηκαν από 
την ένταξη του ΗΒ στην ΕΚ. Χρειάσθηκε η προσαρμογή 
των προτιμησιακών συμφωνιών της Κοινοπολιτείας στην 
αγροτική πολιτική της ΕΚ. Η διαδικασία αυτή εφαρμόσθη
κε σταδιακά κυρίως μέσω πολυμερών διαπραγματεύσεων 
στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ / ΠΟΕ 1

1. Γενικά
Τον Ιούνιο του 1997 υπεγράφη κοινή δήλωση για τις σχέσεις 
EE-Αυστραλίας, η οποία και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
Υπουργών, για τη σύναψη εταιρικής σχέσης με στόχο την 
ενθάρρυνση του διαλόγου και της συνεργασίας σε θέμα
τα κοινού ενδιαφέροντος, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και 
στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών. Μεταξύ αυτών συ- 
μπεριλαμβάνονται οι διμερείς διαπραγματεύσεις στα πεδία 
της κτηνιατρικής και τις φυτοϋγειονομίας, οι προοπτικές
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για ένα νέο γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων, η εισδοχή 
νέων μελών στον ΠΟΕ, και θέματα που αφορούν τις κλιμα
τικές αλλαγές, το περιβάλλον, τις Επιστήμες της θάλασσας, 
τη βιοτεχνολογία, τις τεχνολογίες της πληροφόρησης και 
των τηλεπικοινωνιών. Άλλος τομέας συνεργασίας είναι ο 
συντονισμός της αναπτυξιακής βοήθειας στην περιοχή του 
Ειρηνικοί/. Τον Ιανουάριο του 1982 συνήφθη για περίοδο 
30 ετών συμφωνία που αφορά το ουράνιο και τη μεταφορά 
πυρηνικού υλικού στην ΕΕ.

2. Οικονομικές σχέσεις
Η ΕΕ και η Αυστραλία έχουν συνάψει αρκετές συμφωνίες 
για τη βελτίωση των εμπορικών τους σχέσεων, κυρίως στον 
τομέα της γεωργίας, καθώς και για την προώθηση της διμε
ρούς συνεργασίας.

Οι πολιτικές αποκλίσεις ανάμεσα στην ΕΕ και την Αυ
στραλία σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την Κοινή Αγρο
τική Πολιτική και τις συνέπειές της στην παγκόσμια αγο
ρά. Η Ομάδα Αγροτικού Εμπορίου και Εμπειρογνωμόνων 
Αγοράς, η οποία συνίσταται από εκπροσώπους και των δύο 
πλευρών, συνέρχεται σε συνεδρίαση σε τακτική βάση για 
την παρακολούθηση των εξελίξεων.

Οι διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Αμοιβαίας Ανα
γνώρισης (MRA) για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης 
έχουν πλέον περατωθεί. Η συμφωνία αυτή θα δώσει ώθηση 
στο εμπόριο αφού επιτρέπει τη διαπίστωση της συμμόρφω
σης (έλεγχος και πιστοποίηση) των προϊόντων που ανταλ
λάσσουν η ΕΕ και η Αυστραλία στη χώρα που τα εξάγει και 
όχι στη χώρα για την οποία προορίζονται. Η συμφωνία κα
λύπτει τους ακόλουθους τομείς: εξοπλισμός απλής πίεσης, 
μηχανήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός χαμηλής τάσεως, ια
τροτεχνολογικά προϊόντα, τηλεπικοινωνιακός τερματικός 
εξοπλισμός, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, προϊόντα 
αυτοκινήτου και ορθή πρακτική ως προς την παρασκευή 
των φαρμακευτικών προϊόντων. Έπειτα από την Κοινή Δή
λωση του 1997, η MRA είναι ένα σημαντικό βήμα για την 
ενδυνάμωση των διμερών εμπορικών σχέσεων. Εκτιμάται 
ότι θα επιφέρει τεράστια οφέλη για την ευρωπαϊκή βιομη
χανία, που υπολογίζονται σε 4,5 δισεκατομμύρια Ecu εμπο
ρικών συναλλαγών. Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν στενά
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ώστε η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή στο εγγύς μέλλον. 
Η Αυστραλία έχει, βάσει του τρέχοντος της ΑΕΠ, τη δέκατη 
μεγαλύτερη σε μέγεθος οικονομία του ΟΟΣΑ. Το 1998 οι 
εισαγωγές της ΕΕ από την Αυστραλία ανήλθαν στα 7,6 δι- 
σεκ. Ecu, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αντιστοιχεί στην 
εισαγωγή μαλλιού και πρώτων υλών. Η αξία των εξαγωγών 
της ΕΕ στην Αυστραλία φθάνουν τα 12,9 δισεκ. Ecu σε αξία 
για το 1998, με τις εξαγωγές μηχανημάτων, μεταφορικού 
εξοπλισμού και χημικών προϊόντων να κυριαρχούν. Εντού
τοις, η Αυστραλία έχει πλέον τους ισχυρότερους εμπορι
κούς δεσμούς με την Ιαπωνία και με τις χώρες της Νοτιο
ανατολικής Ασίας, αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς 
δεσμούς της με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό 
αντικατοπτρίζεται στα εμπορικά μεγέθη για το πρώτο εξά
μηνο του 1999, στη διάρκεια του οποίου τόσο οι εξαγωγές 
όσο και οι εισαγωγές μειώθηκαν ακόμη περισσότερο.

1.3.7.1 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗ
ΛΑΝΔΙΑ

1. Γενικά
Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία παραμένουν στενά συνδεδεμέ- 
νες με σημαντικές οικονομικές σχέσεις που επικεντρώνο
νται κατά κύριο λόγο στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων.

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία υπέγραψαν συμφωνία το 1991 
για μεταξύ τους επιστημονική και τεχνική συνεργασία. Με 
αυτή τη συμφωνία η Επιτροπή και η Κυβέρνηση της Νέας 
Ζηλανδίας συμφωνούν να συνεργάζονται σε αμοιβαίου εν
διαφέροντος επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα στους 
ακόλουθους τομείς: γεωργία, βιομάζα, βιοτεχνολογία, περι
βάλλον, δάση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τηλεπικοινω
νίες και τεχνολογίες πληροφόρησης.

2. Οικονομικές σχέσεις
Οι περισσότερες διαφορές ανάμεσα στην ΕΕ και τη Νέα Ζη
λανδία αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις συ- 
νέπειές της στην παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με την ΠΟΕ 
η Νέα Ζηλανδία δικαιούτο να ζητήσει αντιστάθμιση για τις 
απώλειες που υπέστη από την κατάργηση των ρυθμίσεων 
για χαμηλότερους τελωνειακούς δασμούς με τις χώρες που 
θα εντάσσοντο στην Ένωση το 1995.
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Το 1998 οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Νέα Ζηλανδία ανήλ- 
θαν στα 2,2 δισεκ. Ecu, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 
αντιστοιχεί σε εισαγωγές προϊόντων διατροφής. Από τον 
Ιανουάριο έως τον Μάιο του 1999, οι εισαγωγές της ΕΕ από 
τη Νέα Ζηλανδία μειώθηκαν κατά 5,7%, στα 900 εκατ. Ecu, 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 1998. Οι εξαγωγές της 
ΕΕ στην Νέα Ζηλανδία φθάνουν τα 1,77 δισεκ Ecu για το 
1998, με τις εξαγωγές μηχανημάτων, μεταφορικού εξοπλι
σμού, βιομηχανικών και χημικών προϊόντων να κυριαρχούν. 
Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 1999, οι εξαγωγές μειώθη
καν κατά 6,3%, στα 700 εκατ. Ecu (σε σύγκριση με το αντί
στοιχο διάστημα του 1998).

1.3.8 ASEAN ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Ο ASEAN, ο Σύνδεσμος Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασί
ας, συνίσταται από το Μπρουνέι, την Ινδονησία, τη Μαλαι
σία, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, το Βιετ
νάμ και το Λάος, καθώς και τη Μυανμάρ, η οποία εντάχθη
κε στο σύνδεσμο στα μέσα του 1997.

Ο ASEAN απέκτησε πρωταρχικό ρόλο στη νέα στρατη
γική της Ένωσης για την Ασία, η οποία εγκρίθηκε τον Ιού
λιο του 1994. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση 
των δεσμών ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Είναι η 
απάντηση της Ένωσης στην μεταβαλλόμενη πολιτική και 
οικονομική κατάσταση της περιοχής.

1. Από τη μία πλευρά οι πολιτικές σχέσεις και οι σχέσεις 
ασφάλειας ανάμεσα στην Ασία και τις κυριότερες δυνάμεις 
υφίστανται μια βαθιά μεταβολή μετά το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου. Σε ένα σφαιρικό γεωπολιτικό πλαίσιο, μια έντονη 
εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία στο
χεύει στην ενίσχυση της ασθενούς πλευράς της τριάδας Βό
ρειας Αμερικής - Ασίας - Ευρώπης. Η νέα στρατηγική για 
την Ασία έλαβε ώθηση με τη συνάντηση Ασίας-Ευρώπης 
(ASEM) στην Μπανγκόκ το 1996. Η Διάσκεψη Κορυφής, η 
οποία εγκαινιάστηκε από τον ASEAN, θέτει τα θεμέλια για 
μια σύγχρονη αντίληψη για τις σχέσεις Ευρώπης-Ασίας. Οι 
ανανεωμένοι δεσμοί ανάμεσα στην ΕΕ και τον ASEAN θα 
έπρεπε να αντικατοπτρίζουν και να μεγεθύνουν αυτή την 
αντίληψη εντός ενός ειδικού πλαισίου. Στις 3 και 4 Απρι
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λίου 1998 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η δεύτερη συ
νάντηση Ασίας-Ευρώπης. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που 
προτάθηκαν υπήρξε και η δημιουργία ενός Ταμείου ASEM 
Υπέρ Αναπτυσσόμενων Χωρών στη Διεθνή Τράπεζα μέχρι 
το τέλος του έτους 2001. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορη
γός αυτού του ταμείου. Η επόμενη συνάντηση ASEM είναι 
προγραμματισμένη για το έτος 2000 στη Σεούλ.

2. Από την άλλη πλευρά η ανάπτυξη έχει αυξήσει σε με
γάλο βαθμό το βάρος των ασιατικών χωρών στη διεθνή οι
κονομία. Στο πλαίσιο μιας γενικής οικονομικής αλληλεξάρ
τησης, είναι άκρως σημαντικό για την ΕΕ να αναπτύξει στε
νότερους οικονομικούς δεσμούς με τις ταχέως αναπτυσσό
μενες αγορές της Ασίας.

3. Η νέα ασιατική αντιμετώπιση θα αντικατοπτριστεί 
και στις επίσημες σχέσεις EEASEAN. Οι στόχοι που ορίζο
νται στο προοίμιο της συμφωνίας του 1980 δεν ανταποκρί- 
νονται πλέον πλήρως στη σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και του 
ASEAN. Οι νέοι στόχοι είναι να δοθεί ένα ειδικό περιεχόμε
νο στον πολιτικό διάλογο, να ενθαρρυνθεί η έντονη εταιρι
κή σχέση ανάμεσα στις δύο περιοχές που εντάσσονται στη 
διαδικασία ολοκλήρωσης και να προωθηθούν οι εμπορικές 
συναλλαγές και οι επενδύσεις.

Από το 1992 η οικονομική συνεργασία με τον ASEAN 
υπόκειται σε κανόνες που ενέκρινε η ΕΕ στις αρχές αυτού 
του έτους για την αναπτυξιακή και οικονομική συνεργασία 
με όλες τις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. 
Εφαρμοζόμενος στη συνεργασία ΕΕ-ASEAN, ο γενικός 
στόχος τώρα είναι να βοηθηθούν οι χώρες ASEAN να δη
μιουργήσουν τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορέσουν 
οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευθούν κατά το δυνατόν καλύ
τερα τις ευκαιρίες που τους ανοίγονται στο εμπόριο και τις 
επενδύσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στον ASEAN. Οι στόχοι 
αυτοί βρίσκονται στη βάση μιας σειράς σχεδίων εντός του 
πλαισίου της περιφερειακής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο 
πλευρές. Οι καλυπτόμενοι τομείς περιλαμβάνουν ενίσχυση 
στην ανάπτυξη του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, της βιο
μηχανικής συνεργασίας, της ενέργειας, των μεταφορών και 
επικοινωνιών, της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, της 
περιβαλλοντικής συνεργασίας και της καταπολέμησης των 
ναρκωτικών.
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Στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας ASEAN-EE 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Σύμπραξης 
ASEAN-EE στις 10-11 Νοεμβρίου 1997 στη Σιγκαπούρη με 
τη συμμετοχή περίπου 600 επιχειρήσεων. Το Δεκέμβριο του 
1998 ο γενικός γραμματέας του ASEAN υπέγραψε με την 
ΕΕ ένα πρόγραμμα περιφερειακής οικονομικής συνεργασί
ας σχετικά με τον καθορισμό προτύπων και ποιοτικών κρι
τηρίων. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή η ΕΕ θα χορηγήσει 
6,12 εκατ. $ ΗΠΑ για τη συγχρηματοδότηση του προγράμ
ματος για μια περίοδο πέντε ετών.

1.3.9 Η ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 133 (113) της Συν-βίικης ΕΚ, αρμό
δια για την πολιτική των εμπορικών ανταλλαγών με τρίτες 
χώρες είναι η Κοινότητα. Εξάλλου, ενώ παλαιότερες συμ
φωνίες συνεργασίας βασίζονται στο άρθρο 308 (235) της 
συνθήκης, οι νέες συμφωνίες, γνωστές ως συμφωνίες «τρί
της γενεάς», βασίζονται τόσο στο άρθρο 133 όσο και στα 
άρθρα 181 (130Ω) και 300 (228) της ίδιας Συνθήκης.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι της ΕΠΣΝΑ είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών καθώς και η συ
νεργασία στους τομείς εμπορίου, επιστήμης, τεχνολογίας, 
καταπολέμησης της διακίνησης εμπορίου ναρκωτικών και 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Δράστη ριότητες:
• Πυρήνας της οικονομικής συνεργασίας των επτά χωρών 

της ΕΠΣΝΑ είναι η Προτιμησιακή Εμπορική Ρύθμιση Νο
τίου Ασίας (“South Asian Preferential Trade Agreement’” 
SAPTA). Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η απελευθέρω
ση του περιφερειακού εμπορίου μέσω της εξάλειψης των 
εμποδίων και μιας ενισχυμένης συνεργασίας, αφού μέχρι 
την ίδρυση της ΕΠΣΝΑ οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ 
των κρατών μελών της αντιστοιχούσαν μόνο στο 4% του 
συνολικού εξωτερικού εμπορίου τους.

• Κατά τη διάσκεψη κορυφής, τον Μάιο του 1995, αποφασί-
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στηκε να τεθεί σε ισχύ η SAPTA στις 8 Δεκεμβρίου 1995, 
δέκατη επέτειο της ΕΠΣΝΑ. Μακροπρόθεσμος στόχος εί
ναι η δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, η οποία 
θα συμπεριλάβει 1,2 δισεκατομμύρια καταναλωτών, δη
λαδή το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού.

1.3.10 Η ΚΙΝΑ
ΣΤΟΧΟΙ
Ο στόχος των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κί
να είναι η ανάπτυξη των ανταλλαγών και των σχέσεων κά
θε είδους:
• με βάση το οικονομικό και εμπορικό συμφέρον της Ένω

σης
• αλλά και επίσης για να συμβάλει στη δημοκρατία και την 

ευμάρεια στην Κίνα, προς το συμφέρον της ειρήνης στη 
Ασία.

Οι διμερείς σχέσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται και ση- 
ματοδοτούνται το 1987 από συμφωνία για τη δημιουργία 
κέντρου βιοτεχνολογικών εφαρμογών στη γεωργία και την 
ιατρική και από προσπάθειες ενθάρρυνσης των επενδύσεων 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι επαφές σε υπουργικό επίπεδο 
πολλαπλασιάστηκαν, ενώ τον Οκτώβριο του 1988 άρχισε να 
λειτουργεί στο Πεκίνο αντιπροσωπεία της Επιτροπής.

Εμπορικές σχέσεις
- Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας του 1985 παρέ

χει ένα μη προτιμησιακό πλαίσιο για τη διεύρυνση των 
αμοιβαίων εμπορικών συναλλαγών με βάση τις τιμές της 
αγοράς. Η συμφωνία εποπτεύεται από μια κοινή επιτρο
πή, που συνεδριάζει κάθε χρόνο για να παρακολουθεί την 
εξέλιξη των σχέσεων.

- Οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη ΛΔΚ χαρακτηρίζο
νται από σταθερό έλλειμμα που μάλιστα αυξήθηκε από 
το 1997 (23,5 δις. Ευρώ). Η ΕΕ αποτελεί το 15% των συ
νολικών εισαγωγών της ΛΔΚ (κυρίως προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας).

γ. οικονομική συνεργασία
- Η συμφωνία του 1985 προβλέπει συνεργασία στους τομείς 

της βιομηχανίας, των ορυχείων, της ενέργειας, των μετά-
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φορών, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας.
- Η συνεργασία αναπτύσσεται στους παρακάτω τομείς:
• Περιβάλλον: ποιότητα των υδάτων και του αέρα, επεξερ

γασία των απορριμμάτων, εναλλακτικές πηγές ενέργειας
• Βιομηχανία: αεροναυπηγική και αυτοκινητοβιομηχανία
• Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
• Επιστήμη και τεχνολογία
• Δημιουργία ενός επιχειρηματικού κέντρου EE-Κίνας στη 

Σαγκάη (συμμετοχή της ΕΕ: 14.85 εκατ. Ecu).

δ. Ανθρωπιστική βοήθεια
Το 1996, η ΕΕ (μέσω του ECHO, του ευρωπαϊκού γραφείου 
ανθρωπιστικής βοήθειας εκτάκτου ανάγκης) παρείχε στην 
Κίνα 2,45 εκατ. Ecu για να βοηθήσει τους πληθυσμούς που 
έπεσαν θύμα φυσικών καταστροφών (συγκεκριμένα του 
σεισμού της Γιουνάν).

1.3.10.1 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
Το 1980, το ΕΚ συγκρότησε κοινοβουλευτική αντιπροσω
πεία για τις σχέσεις με την Κίνα (ήδη έχουν λάβει χώρα 16 
συναντήσεις), και συνάντησε πολλές φορές αντιπροσωπεία 
της Κινεζικής Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης. Κατά τη 15η σύνο
δο, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι πολιτικές και οικο
νομικές εξελίξεις στην Κίνα και στην Ένωση, η ένταξη της 
Κίνας στον ΠΟΕ και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων. Το ΕΚ εγκρίνει συστηματικά ψηφίσματα για την 
Κίνα, επισημαίνοντας τις οικονομικές και κοινωνικές προ
όδους αλλά καταγγέλλοντας επίσης τις περιπτώσεις προ
σβολής των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στο Θι
βέτ.

1.3.11 Επισιτιστική βοήθεια και επισιτιστική ασφάλεια 
Στόχοι:
• η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να βοηθά τους πληθυ

σμούς των αναπτυσσομένων χωρών και περιφερειών σε 
οικογενειακό, τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
να βελτιώσουν τη δική τους παραγωγή τροφίμων

• η Κοινότητα μπορεί να υποστηρίζει συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης για την κατάσταση όσον αφορά τα τρό
φιμα, καθώς και προγράμματα αποθήκευσης των τροφί
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μων προς ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας των δι
καιούχων χωρών.
Οι επιχειρήσεις επισιτιστικής βοήθειας ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα διεξάγονται εντός του πλαισίου των κανόνων 
για την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας.

1.3.11.1. Στόχοι
Η Σύμβαση επιθυμεί να συμβάλει στην παγκόσμια επισι
τιστική ασφάλεια και να βελτιώσει την ικανότητα της διε
θνούς κοινότητας να ανταποκρίνεται σε έκτακτες επισιτι
στικές καταστάσεις και άλλες σχετικές ανάγκες των ανα- 
πτυσσομένων χωρών:
• διαθέτοντας επαρκείς ποσότητες επισιτιστικής βοήθειας 

επί προβλέψιμης βάσεως
• παροτρύνοντας τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι η πα

ρεχόμενη επισιτιστική βοήθεια απευθύνεται κυρίως στην 
ελάφρυνση της φτώχειας και της πείνας των πλέον ευά
λωτων ομάδων και είναι συνεπής με την αγροτική ανά
πτυξη των χωρών αυτών

• συμπεριλαμβάνοντας αρχές για τη μεγιστοποίηση της 
επίπτωσης, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
της επισιτιστικής βοήθειας που παρέχεται, ως εργαλείο 
υπέρ της επισιτιστικής ασφάλειας

• παρέχοντας πλαίσιο για τη συνεργασία, το συντονισμό 
και τον επιμερισμό πληροφοριών μεταξύ των μελών σχε
τικό με την επισιτιστική βοήθεια προς επίτευξη μεγαλύ
τερης αποδοτικότητας σε όλες τις πτυχές των επιχειρήσε
ων επισιτιστικής βοήθειας και καλύτερης συνοχής μεταξύ 
της επισιτιστικής βοήθειας και άλλων μέσων πολιτικής.

Η επισιτιστική βοήθεια μπορεί, βάσει της Σύμβασης, να πα
ρέχεται προς:
• λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
• χώρες χαμηλού εισοδήματος
• χώρες με χαμηλό μεσαίο εισόδημα και άλλες χώρες που 

συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της ΠΟΕ των ανα- 
πτυσσομένων χωρών που είναι καθαροί εισαγωγείς τρο
φίμων, όποτε αντιμετωπίζουν έκτακτες επισιτιστικές κα
ταστάσεις ή όποτε η επισιτιστική βοήθεια απευθύνεται σε 
ευάλωτες ομάδες ατόμων.
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1.3.11.2 Μέσα και μέθοδοι
Βάσει της Σύμβασης (άρθρο 3) η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
έχουν δεσμευθεί για συνολική ετήσια ποσότητα 1.320.000 
τόνων ισοδύναμου σίτου.

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ υπέρ της επισιτιστικής ασφάλειας 
συνίστανται είτε στην παροχή τροφίμων είτε στη χρηματο
δότηση αναπτυξιακών σχεδίων που αφορούν την επισιτι
στική ασφάλεια.

Μεταξύ των προϊόντων που χορηγούνται ως επισιτιστική 
βοήθεια το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτουν τα σιτηρά. Τα 
σιτηρά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης για την αντιμετώ
πιση διαφόρων λιμών και διαρθρωτικών ελλείψεων τροφί
μων. Τα κυριότερα σιτηρά που στέλλονται στην Αφρική εί
ναι ο σίτος και το λευκό καλαμπόκι. Το ρύζι καταναλώνεται 
κυρίως στην Ασία αλλά και σε πολλές άλλες αναπτυσσόμε
νες χώρες. Τα όσπρια, και ιδίως τα φασόλια, είναι πλούσια 
σε πρωτεΐνες και συχνά ταιριάζουν ιδιαίτερα στη διατροφή 
των δικαιούχων ομάδων. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβανό- 
ντουσαν προηγουμένως στα “άλλα προϊόντα”, μία κατηγο
ρία που δεν καταμετράτε με τόνους αλλά με την αξία της, 
δεδομένου ότι καλύπτει ευρεία ποικιλία προϊόντων όπως 
το αραχιδέλαιο, οι αποξηραμένα ιχθείς, το κρέας, τα τρό
φιμα σε κονσέρβες, ο τοματοπολτός, τα φρούτα και οι σπό
ροι προς σπορά. Αλλες κατηγορίες είναι το φυτικό έλαιο, 
η ζάχαρη, το γάλα σε σκόνη και το βουτυρέλαιο. Το φυτι
κό έλαιο προσθέτει λίπη στη διατροφή, ενώ η ζάχαρη είναι 
χρήσιμη ως ενεργειακή ένεση σε προγράμματα διαιτητικού 
συμπληρώματος για εξαιρετικά υποσιτισμένες ομάδες προ
σφύγων και εκτοπισμένων.

Πέραν των τροφίμων μπορεί να χορηγηθούν και σπό
ροι, λιπάσματα, εργαλεία και άλλοι συντελεστές γεωργικής 
παραγωγής ως τμήμα προγραμμάτων γεωργικής αποκατά
στασης με στόχο τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας 
των δικαιούχων.

Οι χρηματικές παροχές για να μπορέσουν οι χώρες να 
βελτιώσουν την επισιτιστική ασφάλεια τους μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθούν προγράμμα
τα αποθήκευσης ή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, 
προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, 
η αγορά εργαλείων και ειδών παραγωγής και η εκπόνηση 
σχεδίων αγροτικής αποκατάστασης και μάρκετινγκ.
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1.3.11.3.0 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥ
ΛΙΟΥ

Στο ψήφισμά του της 21ης Μάίου 1996, το ΕΚ επέμεινε επί: 
« του συντονισμού των πολιτικών αναπτυξιακής συνεργα

σίας σε σχέση με τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας 
και επισιτιστικής ασφάλειας των κρατών μελών

♦ των διαφορετικών ρόλων ανδρών και γυναικών κατά την 
προετοιμασία των προγραμμάτων επισιτιστικής ασφάλει
ας

♦ της ανάγκης υποστήριξης των περιφερειακών προσεγ
γίσεων της επισιτιστικής ασφάλειας για να ωφελούμα
στε από τη φυσική συμπληρωματικότητα των χωρών της 
ίδιας περιοχής

♦ της προτίμησης, όποτε αυτό είναι δυνατόν, των τοπικών 
αγορών.
Σε ψηφίσματα για συγκεκριμένες χώρες, όπως η Βόρει

ος Κορέα, η Γουινέα Μπισσάου, το Σουδάν και η Αγκόλα, 
το ΕΚ εξέτασε την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας 
στις εν λόγω χώρες.

1.4 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. ΣΤΟΧΟΙ
Το άρθρο 177 της Συνθήκης ΕΚ καθορίζει ότι 
Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα της συνεργασίας 
για την ανάπτυξη, η οποία συμπληρώνει την πολιτική των 
κρατών μελών, ευνοεί:
• τη σταθερή και διαρκή οικονομική και κοινωνική ανάπτυ

ξη των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδιαιτέρως των πιο 
μειονεκτικών,

• την αρμονική και προοδευτική ένταξη των αναπτυσσόμε
νων χωρών στην διεθνή οικονομία,

• την καταπολέμηση της ένδειας στις αναπτυσσόμενες χώ
ρες

2. Δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο
Σ' αυτές περιλαμβάνονται οι εμπορικές συμφωνίες διαφό
ρων κατηγοριών με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και 
της Ασίας, το κοινοτικό σύστημα των γενικευμένων δασμό-
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λογικών προτιμήσεων^η οικονομική και τεχνική βοήθεια 
στις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής και 
της Ασίας, η ανθρωπιστική βοήθεια, τα ειδικά ταμεία καθώς 
επίσης και η καταπολέμηση της πείνας. Από τη συνεργασία 
αυτή επωφελείται, ως εκ τούτου, ένας μεγάλος αριθμός ή το 
σύνολο των αναπτυσσομένων χωρών (για παράδειγμα, από 
τις γενικευμένες προτιμήσεις και την επισιτιστική βοήθεια) 
με τα διάφορα δε συγκεκριμένα όργανα της συνεργασίας 
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη σχέσεων (για παράδειγμα, οι 
εμπορικές συμφωνίες με τις διάφορες χώρες της Ασίας και 
της Λατινικής Αμερικής) και μεταξύ ορισμένων ομάδων χω
ρών των δύο αυτών ηπείρων (στη Λατινική Αμερική με την 
Mercosur, την ομάδα των Άνδεων και την Κεντρική Αμερι
κή και στην Ασία με τον Σύνδεσμο των κρατών της Νοτιο
ανατολικής Ασίας (ASEAN).

Οι διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πληθυσμό, την κοινωνι
κή ανάπτυξη, τον ρόλο των γυναικών, και την επισιτιστική 
ασφάλεια έχουν αποδείξει ότι οι χώρες μπορούν να συμφω
νήσουν σε κοινές αξίες και αρχές που αφορούν θεμελιώδη 
ζητήματα ανάπτυξης. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ήδη οδη
γήσει σε σημαντικές αλλαγές στις έννοιες της βοήθειας και 
του ρόλου της στην ανάπτυξη. Οι αλλαγές αυτές υπάγο
νται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:
• μια ενισχυμένη πολιτική διάσταση: ανθρώπινα δικαιώμα

τα, δημοκρατικές αρχές, κράτους δικαίου και ορθή διακυ
βέρνηση

• ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ ανακούφισης, αποκατάστα
σης και συνεργασίας για την ανάπτυξη

• νέα προσέγγιση σχετικά με το ρόλο της βοήθειας και νέος 
ορισμός των αντιστοίχων ρόλων των μερών: δίνεται έμ
φαση στην περιβαλλοντική πολιτική, στη δημιουργία το
πικού δυναμικού, στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, 
και σε νέους τρόπους συμπερίληψης άλλων αναπτυξια
κών φορέων, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα

• αλλαγή προτεραιοτήτων, με μείωση της παρέμβασης στους 
παραγωγικούς τομείς και ενσωμάτωση νέων θεμάτων:

1. δράσεις υπέρ της περιβαλλοντικής προστασίας, της δια
χείρισης των φυσικών πόρων, και της βιώσιμης ανάπτυ
ξης: αυτά περιλαμβάνουν μελέτες περιβαλλοντικών επι
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πτώσεων σε όλα τα έργα καθώς και χρηματοδότηση ιδι
αίτερων περιβαλλοντικών προγραμμάτων και έργων,

2. δημιουργία ενός μέσου για υποστήριξη της διαρθρωτι
κής προσαρμογής σε μακροοικονομικό και τομεακό επί
πεδο,

3. θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη του διοικητικού δυ
ναμικού, συγκρότηση κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξη 
μιας περισσότερο συμμετοχικής προσέγγισης, και απο
κεντρωμένη δράση, μια νέα αντίληψη του οικονομικού 
ρόλου του κράτους, πολιτικές που θα ενισχύουν την ανά
πτυξη του ιδιωτικού τομέα, και ενίσχυση των εμπορικών 
ανταλλαγών.

3. Μελλοντικές προοπτικές
Έχουν τώρα τεθεί νέες προτεραιότητες για την αναπτυξια
κή πολιτική υπό το φως του νέου διεθνούς περιβάλλοντος,
της προηγούμενης πείρας και των κοινωνικών και οικονο
μικών εξελίξεων.
Οι προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνουν:
• Στρατηγικές για ενθάρρυνση εξάλειψης της φτώχειας
• Αυξημένη περιφερειακή συνεργασία για ενδυνάμωση των 

περιφερειακών οικονομιών και της ανάπτυξης, με ανα
γνώριση της σημασίας της στην πρόληψη των συγκρού
σεων

• Ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκό
σμια οικονομία, με διευκόλυνση των φτωχότερων χωρών 
να επωφεληθούν από ειδικές μεταχειρίσεις σχετικά με τις 
εμπορικές ανταλλαγές και την ανακούφιση από το χρέος

• Ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και οικονομικές μεταρρυθ
μίσεις στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης και της ανά
πτυξης της παραγωγικότητας

• Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δι
καίου και των δημοκρατικών αρχών, στις οποίες συμπερι- 
λαμβάνονται, ιδιαίτερα, τα δικαιώματα των γυναικών και 
των παιδιών

• Ορθή διακυβέρνηση ως θεμελιώδης απαίτηση της ανα
πτυξιακής πολιτικής και, κατά συνέπεια, καθιέρωση δι
αφανών και ελέγξιμων συστημάτων κυβέρνησης και δι
αχείρισης.
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II. Μορφές Επιδοτήσεων
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ

2.1 Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Νόμος για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας»

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα (επενδύσεις εκτός 
γενικής κυβέρνησης και κατοικίας) γνωρίζουν σταθερή αύ
ξηση τα τελευταία χρόνια. Η μέση ετήσια αύξηση από 3,4% 
την τετραετία 1990-1993, ανήλθε σε 6% την περίοδο 1994- 
1997 και κυμαίνεται πλέον σταθερά περίπου στο 9% από 
το 1998 μέχρι σήμερα. Η σημαντική αυτή αύξηση σχετίζε
ται άμεσα με την εξυγίανση και ανάπτυξη της ελληνικής οι
κονομίας και τη συνολική βελτίωση όλων των βασικών με
γεθών της καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω δυναμικής 
ανάπτυξης τα επόμενα έτη.

Οι θετικές αυτές εξελίξεις εγγράψονται στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης με 
κύριο εργαλείο τη διάθεση εξαιρετικά υψηλών πιστώσεων 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τόσο από το Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης όσο και από αμιγώς εθνικούς πόρους. Οι 
πιστώσεις αυτές κατευθύνθηκαν κυρίως σε επενδύσεις που 
πραγματοποιεί το ίδιο το Κράτος (δημόσιες υποδομές, προ
γράμματα κατάρτισης κτλ) αλλά και στη στήριξη ιδιωτικών 
επενδυτικών πρωτοβουλιών. Βασικός μηχανισμός ενίσχυ
σης των ιδιωτικών επενδύσεων αποτελεί ο Νόμος 2601/98 
για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονο
μική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας («αναπτυξια
κός νόμος»).

Μέχρι σήμερα υπήρχαν στις διατάξεις του Ν.2601/98 
2.260 επενδυτικά σχέδια προϋπολογιζόμενου συνολικού 
κόστους 2,9 δις euro (976 δις δρχ.) με ύψος κεφαλαιακής 
επιχορήγησης 0,96 δις euro (329 δις δρχ.) και με 20.800 δη- 
μιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης. Σε υψηλά επί
πεδα κυμάνθηκε επίσης και το ύψος των επενδύσεων που 
επιδοτήθηκαν με φορολογικά κίνητρα απευθείας μέσω των 
Δ.Ο.Τ.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις επενδύσεις που εγκρίθη- 
καν στο πλαίσιο του Ν. 2601 την περίοδο 1998-2002 παρου
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σιάζουν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. Οι τρεις αυ
τές Περιφέρειες συγκέντρωσαν το 50% των επενδύσεων, ως 
προς το ύψος τους και το 54% των συνολικών ενισχύσεων.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εγκεκριμένες επενδύσεις 
έχει ο δευτερογενής τομέας, στον οποίο εντάσσεται το 67% 
των επενδύσεων ως προς το ύψος τους και το 71% των ενι
σχύσεων.

Σημαντική επίσης συμμετοχή έχει ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙ
ΣΜΟΥ, με αντίστοιχα ποσοστά 25% ως προς το ύψος επεν
δύσεων και των ενισχύσεων.

Οι επενδύσεις του ν.2601/98 εμφανίζουν σταθερά αυ
ξητική τάση ετησίως, τόσο σε αριθμό όσο και σε οικονο
μικό μέγεθος και απασχόληση, ιδίως στον τουριστικό το
μέα το μερίδιο του οποίου διευρύνθηκε σημαντικά από 21 
% το 1999 σε 35% το 2002 ως προς το συνολικό ύψος των 
επενδύσεων, και από 17% σε 30% αντίστοιχα ως προς το 
ύψος των ενισχύσεων. Η τάση αυτή σχετίζεται άμεσα με την 
στροφή των επενδύσεων στον τουρισμό υψηλής ποιότητας 
(εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών, συνεδρι- 
ακός τουρισμός, θαλασσοθεραπεία,...) και την προετοιμα
σία του τουριστικού τομέα εν όψει των Ολυμπιακών Αγώ
νων του 2004.

Τη ραγδαία μείωση του κόστους του χρήματος. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι τα επιτόκια μακροπρόθεσμου δανεισμού 
των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά την περίοδο 1998-2002 
από 16,6% σε 7,4% και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περί 
το 6% κατά το τρέχον έτος.

Την μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου που σχετίζε
ται κυρίως με τα πλεονεκτήματα και τη νομισματική ασφά
λεια που παρέχει η ένταξη της χώρας στην Οικονομική και 
Νομισματική 'Ενωση.

Την θεαματική αύξηση των δαπανών του Κράτους για 
την υλοποίηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος 
(περίπου 6% του ΑΕΠ).

Τις δυνατότητες ενίσχυσης που παρέχονται στις επι
χειρήσεις από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης εκτός του 
Αναπτυξιακού νόμου.

Τη σταθεροποίηση σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα της αύ
ξησης των ιδιωτικών επενδύσεων (περίπου 9,5% ετήσια αύ
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ξηση την περίοδο 1998-2001 έναντι 5,25% για τις χώρες της 
Ευρωζώνης).

Την σταθερή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και την 
προοπτική διατήρησής του σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα 
χρόνια

Τα σημαντικά μέτρα μείωσης της φορολογίας των επι
χειρήσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Την εξασφάλιση εξωτερικών συνθηκών ανταγωνιστικό
τητας με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων και των υπο
δομών τόσο του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όσο και 
του Γ’ ΚΠΣ.

Από την άλλη, η διεθνής αβεβαιότητα και αστάθεια που 
παρατηρούνται και η παρατεταμένη στασιμότητα στην δι
εθνή οικονομία δεν συνηγορούν στην παρούσα φάση στην 
λήψη μέτρων γενικευμένης μείωσης των κινήτρων. 'Ετσι η 
Ελλάδα θα μπορέσει να συνεχίσει να αξιοποιεί τα υψηλά κί
νητρα που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα 
μας με τον νόμο 2601/98, μέχρι το 2006.

2.1.1. Θέσεις και προτάσεις «Αναπτυξιακού Νόμου» για την 
τροποποίησή του
Η τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου εστιάζεται στην 
προσέλκυση νέων επενδύσεων, στην περαιτέρω άμβλυνση 
των περιφερειακών ανισοτήτων, στην βελτίωση της αντα
γωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ενίσχυ
ση της απασχόλησης, και γενικότερα στην οικονομική ανά
πτυξη της χώρας. Παράλληλα επιβάλλεται η εναρμόνιση 
των διατάξεών του με τους νέους κανόνες κρατικών ενι
σχύσεων που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω απλούστευση 
των διαδικασιών παροχής των κινήτρων και αντικειμενικο- 
ποίηση του συστήματος.

• Βελτίωση κινήτρων για μεγάλες επενδύσεις και επενδύ
σεις εταιρειών με διεθνοποιημένη δραστηριότητα 

Αποσύνδεση της επιχορήγησης και επιδότησης leasing από 
τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η άρση του 
περιορισμού ανώτατου ποσού επιχορήγησης και επιδότη
σης leasing που ισχύει σήμερα (15.000.000 €) για επενδύ
σεις ίδρυσης νέων μεταποιητικών μονάδων



932 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

• Αύξηση επιχορήγησης ανά δημιουργούμενη νέα θέση ερ
γασίας

Αναπροσαρμογή της επιχορήγησης και επιδότησης leasing 
δημιουργούμενη νέα θέση απασχόλησης, από 45.000 € σε
50.000 €.

• Επενδύσεις τουρισμού
Αύξηση από 4.500.000 € σε 10.000.000 € του ενισχυόμενου 
κόστους επενδύσεων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονι
σμού ξενοδοχειακών μονάδων.

• Επενδύσεις για νέα και εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογί
ας προϊόντα

• Παλαιές» επιχειρήσεις
Καθιέρωση εναλλακτικής δυνατότητας δημιουργίας αφο
ρολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις του Ν.2601/98, 
αντί των φορολογικών εκπτώσεων που προβλέπονται σή
μερα.

Δυνατότητα ενίσχυσης των «παλαιών» επιχειρήσεων με 
κεφαλαιακά κίνητρα (επιχορήγηση) στις περιπτώσεις πραγ
ματοποίησης επενδύσεων επέκτασης που δημιουργούν νέ
ες θέσεις απασχόλησης. Η παρεχόμενη ενίσχυση στις περι
πτώσεις αυτές ισούται με αυτή που δικαιούνται οι νέες επι
χειρήσεις μειωμένη κατά 1 Ο ποσοστιαίες μονάδες.

• «Τεκμαρτός» προσδιορισμός κερδών - «Φορολογική Σύμ
βαση»

Παροχή της δυνατότητας επιλογής συστήματος «τεκμαρ
τής» φορολόγησης για μία δεκαετία για τις νέες επιχειρή
σεις, επενδύσεις των οποίων υπάγονται στα κεφαλαιακά 
κίνητρα (επιχορήγηση) του αναπτυξιακού νόμου. Στην πε
ρίπτωση αυτή τα φορολογητέα καθαρά κέρδη θα προσδι
ορίζονται σε ποσοστό 7% του ποσού των κεφαλαίων που 
επενδύονται και θα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 
φορολόγησης.

• Υστερούσες περιοχές
Αύξηση των πόρων του αναπτυξιακού νόμου που κατα-
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νέμονται στις περιοχές με κριτήριο την αναπτυξιακή τους 
υστέρηση.

• Συντόμευση καταβολής επιχορηγήσεων

• Εξορθολογισμός και βελτίωση διαδικασιών 
Κατάργηση του κινήτρου της επιδότησης τόκων μεσο-μα- 
κροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων. Τα συνεχώς μειού- 
μενα επιτόκια απομείωσαν την σημασία του κινήτρου. Πα
ράλληλα καθώς οι ενισχύσεις καταβάλλονται ως Καθαρό 
Ισοδύναμο Επιχορήγησης εντός των ορίων του Χάρτη Πε
ριφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα που έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει μέχρι το έτος 2006, 
στις περισσότερες περιπτώσεις το καταβαλλόμενο κίνητρο 
παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο.

Περαιτέρω αντικειμενικοποίηση της διαδικασίας αξιο
λόγησης με τη βελτίωση του συστήματος βαθμολόγησης 
και την αύξηση των συντελεστών βαρύτητας της εξαγωγι- 
κής επίδοσης και της προστιθέμενης αξίας για τις μεταποι
ητικές επενδύσεις.

Εξορθολογισμός του τρόπου βαθμολόγησης των τουρι
στικών επενδύσεων στις οποίες παρέχονται οριζόντια κίνη
τρα πανελλαδικά.

Συστηματοποίηση του ελέγχου τήρησης των υποχρεώ
σεων και δεσμεύσεων των επενδυτικών φορέων μετά την 
ολοκλήρωση των επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την απα
σχόληση.

• Απλούστευση ενδιάμεσων διαδικασιών

• Επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΕΣΟΑΒ)
Στις περιπτώσεις επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις 
γειτονικές χώρες μέσω του ΕΣΟΑΒ, θέσπιση υποχρέωσης μη 
διακοπής εργασιών και τήρησης των θέσεων απασχόλησης 
στην Ελλάδα των διασυνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεις.

Εκτός των παραπάνω ρυθμίσεων προς την ίδια κατεύ
θυνση στοχεύουν και επί μέρους δευτερεύουσες παρεμ
βάσεις καθώς επίσης και η μετά την ψήφισή τους κωδικο
ποίηση των διατάξεων του νόμου ώστε να αποτελέσει ένα 
ενιαίο, κατανοητό, εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο 
της αναπτυξιακής πολιτικής
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2.1.2. Σχολιασμός στοιχείων επενδύσεων Ν.2601/98 1998 - 
2002 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003)

2.1.2.1 Περιφερειακή Κατανομή 
Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις ενισχύσεις (επιχορήγηση 
και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης) που εγκρίθη- 
καν στο πλαίσιο του Ν. 2601/98 τη\ περίοδο 1998 - 2002 
παρουσιάζουν οι Περιφέρειες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΣΤΕ
ΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Οι τρεις αυτές Περιφέρειες συγκέντρω
σαν το 54,3% των συνολικών ως άνω ενισχύσεων για επεν
δύσεις που αντιστοιχούν σε 31,4% σε αριθμό, 49,9% σε ύφος 
επένδυσης και 49% σε δημιουργούμενες θέσεις απασχόλη
σης επί του συνόλου των εγκεκριμένων επενδύσεων κατά 
την περίοδο αυτή.

Επίσης σημαντική συμμετοχή στις εγκριθείσες ενισχύ
σεις παρουσιάζει η Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία παρό- 
τι σε αριθμό συμμετέχει μόνο κατά 3,7% στο σύνολο των 
εγκεκριμένων επενδύσεων, εντούτοις στα οικονομικά με
γέθη και την απασχόληση το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχε
ται σε 10,1% για το ύψος επένδυσης, 8,6% για το ύφος ενί
σχυσης και 9,1% για τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλη
σης.

Αντίθετα η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει την 
μικρότερη συμμετοχή στην ενίσχυση επενδύσεων του Ν 
2601/98 με ποσοστό μόνο 0,9% επί των συνολικών ενισχύ
σεων και επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 2,7% σε αριθμό 
1% σε ύφος επένδυσης και 1,4% σε δημιουργούμενες θέσεις 
απασχόλησης επί του συνόλου των εγκεκριμένων επενδύ
σεων κατά την περίοδο 1998 - 2002. Επίσης ιδιαίτερα χαμη
λή είναι η συμμετοχή των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και 
Βορείου Αιγαίου με ποσοστό έκαστη 1,8% επί του συνόλου 
των ενισχύσεων καθώς και της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝ
ΝΗΣΟΥ με αντίστοιχο ποσοστό 3,3 %

Οι λοιπές περιφέρειες - Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελ
λάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη - παρότι μερικές εξ’ αυτών 
εμφανίζουν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής ως προς των 
αριθμό των εγκεκριμένων επενδύσεων (π.χ. η Περιφέρεια 
Κρήτης έχει το 15,7% του αριθμού των επενδύσεων: εντού
τοις στα οικονομικά μεγέθη και την απασχόληση το ποσο



Δ. Λ. Παπαδόπουλος - Θ. Σάρρου 935

στό συμμετοχής τους κυμαίνεται μεταξύ 4,9 - 7,2% και 4,2 
- 8,1% αντίστοιχα

Τέλος σε μερικές Περιφέρειες εμφανίζονται ιδιαίτερα 
υψηλές αυξητικές τάσεις όπως στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με μικρή 
όμως επίπτωση στην βελτίωση της συμμετοχής αυτών στην 
εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου, λόγω των χαμηλών 
απόλυτων μεγεθών.

2.Ι.2.2. Κατανομή σε παραγωγικούς τομείς 
Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εγκεκριμένες επενδύσεις 
του Ν. 2601/98 για την περίοδο 1998 - 2002 έχει ο ΔΕΥ
ΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ, στον οποίο εντάσσεται το 55,3% 
του αριθμού των εγκεκριμένων επενδύσεων το 67,0 % του 
ύψους αυτών, το 70,9% των ενισχύσεων και 65,6 % των δη- 
μιουργούμενων θέσεων απασχόλησης.

Σημαντική επίσης συμμετοχή έχει ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙ
ΣΜΟΥ, με αντίστοιχα ποσοστά ως προς τον αριθμό επεν
δύσεων 32,6%, ως προς το ύψος επενδύσεων 24,9%, ως προς 
τις ενισχύσεις 24,5%, και ως προς τις δη μιουργούμενες θέ
σεις απασχόλησης 24,5%

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συμμετέχει με ποσοστό της 
τάξης 5 - 6% σε όλα τα μεγέθη, ενώ ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟ
ΜΕΑΣ έχει το μικρότερο μερίδιο στις συνολικές ενισχύσεις 
με ποσοστό 2,6%.

2.1.2.3 Μέγεθος ενισχνόμενων επενδύσεων 
Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού νόμου την περίοδο 1998 - 
2001 ενισχύθηκε ένας μεγάλος αριθμός επενδύσεων (1502 
επενδύσεις) σχετικά μικρού μεγέθους (κάτω των 700 εκατ. 
δρχ) που αντιστοιχούν στο 91% του αριθμού των συνολι
κά εγκριθεισών επενδύσεων της περιόδου αυτής, στο 42,3% 
και 39,9% του ύψους επένδυσης και ενισχύσεων αντίστοιχα 
και στο 59,2% των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης

2.1.2.4. Περιορισμός ενίσχυσης ανά Θέση εργασίας 
Η οροφή στην παρεχόμενη ενίσχυση ανά δημιουργούμε- 
νη θέση απασχόλησης δεν επέφερε σημαντική μείωση στις 
εγκριθείσες ενισχύσεις των επενδύσεων που υπήχθησαν 
στις διατάξεις Ν. 2601/98.
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Από τις επενδύσεις που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του Ν 
2601/98 την περίοδο 1998-2001 ένα μεγάλο ποσοστό (31,5% 
σε αριθμό, 52,7% σε ύψος επένδυσης και 52,8% σε ενισχύσεις) 
αφορά σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στον περιορισμό 
της παρεχόμενης ενίσχυσης ανά θέση εργασίας.

Από τις υπόλοιπες εγκριθείσες επενδύσεις που ενέπι
πταν στον ως άνω περιορισμό, μικρός μόνο αριθμός 117 
επενδύσεων ύψους 58,8 δις δρχ (ποσοστά αντίστοιχα 7,1% 
και 7,9% επί το συνόλου των εγκριθεισών επενδύσεων) δεν 
δημιουργούσαν επαρκείς νέες θέσεις ώστε να λάβουν την 
ανώτατη ενίσχυση (ποσοστό επιχορήγησης ή επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης) που προβλέπει ο νόμος για τον 
τόπο εγκατάστασής τους.

Υπάρχει μείζων πρόβλημα κατανομής και διανομής των 
υδάτινων πόρων. Τα 85 από τα 100 λίτρα νερού που κατα
ναλώνονται στην Ελλάδα τα απορροφά η γεωργία. Το ζη
τούμενο είναι πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διαχεί
ριση των υδάτινων πόρων. Χρειαζόμαστε νέα συστήματα 
για την ενίσχυση της αποθήκευσης των υδάτινων πόρων 
λόγω της μη σύμμετρης κατανομής των βροχοπτώσεων στη 
χώρα μας. Υπάρχουν βεβαίως και τα προβλήματα διατήρη
σης της γονιμότητας των εδαφών αλλά και της προστασίας 
των εύφορων εδαφών από τις πλημμύρες και τους άλλους 
παράγοντες που τα υποβαθμίζουν. Όμως το ζήτημα της δι
αχείρισης του νερού προέχει.

2.2 Οι ευκαιρίες της Ελληνικής Οικονομίας 
Η διατροφική κρίση που ξέσπασε για πολλούς θεωρεί
ται ευκαιρία για την ελληνική γεωργία.

Η διατροφική κρίση δεν αποτελεί απλά ευκαιρία για την 
Ελληνική Γεωργία να τοποθετηθεί ανταγωνιστικότερα στη 
Διεθνή Αγορά. Αποτελεί ευκαιρία για να επανατοποθετηθεί 
κριτικά απέναντι και στον εαυτό της. Να πάψει δηλαδή να 
καταφεύγει σε εύκολες και γκρίζες λύσεις. Να δώσει και να 
κερδίσει τη μάχη της ποιότητας. Που σημαίνει να κερδίσει 
τη μάχη μιας διαφορετικής οργάνωσης και μιας αποτελε
σματικής αναδιοργάνωσης της παραγωγής, αρχής γενομέ- 
νης από την υιοθέτηση των πρότυπων σύγχρονων βιολογι
κών καλλιεργειών.

Αρκεί, όμως, να αναψερόμαστε στις διεθνείς εξελί-
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ξεις, για να δικαιολογούμε τη συσσώρευση αδυναμιών 
στην αγροτική πολιτική;

Μια αγροτική χώρα όπως η Ελλάδα είδε τον πρωτογενή 
της τομέα να υψίσταται πρωτόγνωρες πιέσεις, τόσο εξαι- 
τίας των διεθνών τεχνολογικών αλλαγών όσο και εξαιτίας 
των πιέσεων που ασκήθηκαν και εξακολουθούν να ασκού
νται εντονότερες και στο επίπεδο του αγροτικού εισοδή
ματος και στο επίπεδο της αγοράς εργασίας στον αγροτικό 
τομέα και στο επίπεδο της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. 
Ενώ οι ανάγκες κυρίως σε υπηρεσίες και νέες τεχνολογί
ες είναι ίδιες, τα αστικά κέντρα κατόρθωσαν να αποκτή
σουν τις αντίστοιχες παροχές σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ 
ότι η ύπαιθρος. Δημιουργήθηκε έτσι η εντύπωση ότι η ζωή 
στην ύπαιθρο δεν είχε τύχη. Το χειρότερο, η εντύπωση αυτή 
δημιουργήθηκε κυρίως στο χώρο των νέων της υπαίθρου. 
Ένα χώρο που δεν ιιφίστατο μόνο τις συνέπειες της ανεργί
ας αλλά και της έλλειψης επαρκών κοινωνικών υποδομών. 
Υψίστατο ακόμα τις πιέσεις της βίαιης μεταβολής προτύ
πων και τρόπων ζωής ξένων προς τις παραδόσεις του».

Η μία είναι η πρόκληση για την επανατοποθέτηση της 
αγροτικής στο πλαίσιο του νέου διεθνούς ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος και ενός νέου δόγματος για την αγροτική 
επιχειρη ματικότητα.

Η προώθηση του προγράμματος διαρθρωτικών αλλα
γών στην Ευρωπαϊκή οικονομία - της «ατζέντας της Λισ- 
σαβόνας» — θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις προσπάθειες 
που καταβάλλονται και στη χώρα μας για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία μίας οικονομίας βασι
σμένη στη γνώση, την εμβάθυνση και επέκταση των δικτύ
ων ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, τη δημιουρ
γία νέων θέσεων απασχόλησης, την εμβάθυνση της κοινω
νικής συνοχής, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη διευρυμέ- 
νη Ένωση, η Ελληνική οικονομία δεν είναι πλέον ο ευρω- 
παίους ασθενής που έτρωγε πόρτα σε όλες τις μεγάλες οι
κονομικές εξελίξεις.

Η ένταξη περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας 
υποβοηθείται από μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση 
της προσαρμοστικότητας, της μονιμότερης σύνδεσης των
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μισθών με την παραγωγικότητα, των βελτιώσεων που γί
νονται στα συστήματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτι
σης, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα όσοι εισέρχονται 
ή επανεισέρχονται στην αγορά εργασίας στις νέες ανάγκες. 
Τέλος, με την μεγαλύτερη κινητικότητα στην αντιστοίχιση 
προσφερόμενης και αναζητούμενης εργασίας.

Η αύξηση της απασχόλησης εξαρτάται και από τις με
ταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που 
προωθούμε ήδη και επηρεάζουν θετικό τόσο τις επενδύσεις 
όσο και την απασχόληση.:

ή περαιτέρω άνοιγμα και απελευθέρωση των αγορών,

ή προστασία και αύξηση του ανταγωνισμού,

ή ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας,

ή στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενθάρρυνση 
του προσανατολισμού τους σε νέες αγορές, βελτίωση στη 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

ή ολοκλήρωση των βελτιώσεων στο φορολογικό σύστημα,

ή πλήρης εξάλειψη των διοικητικών και γραφειοκρατικών 
εμποδίων στο ξεκίνημα και τη λειτουργία των επιχειρήσε
ων.

Η αύξηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας εί
ναι ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να δημιουργή
σει δυναμική μεγέθυνσης: σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟ- 
ΣΑ, το ταχύτερο άνοιγμα της Ελληνικής οικονομίας στη δι
εθνή οικονομία υποβοήθησε σημαντικό την αναπτυξιακή 
διαδικασία.

Αμεσοι στόχοι η αύξηση των ξένων επενδύσεων και η 
άνοδος της εξαγωγικής ικανότητας της χώρας σε διψήφιο 
μερίδιο του ΑΕΠ.

Για το 2003 σχεδιάζουμε μία συγκροτημένη πολιτική 
στήριξης των εξαγωγών, με την υιοθέτηση διεθνών προτύ
πων διασφάλισης ποιότητας, την στρατηγική παρουσία σε 
νέες ξένες αγορές, με οργανωμένο και ενιαίο σύστημα προ
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βολής στο εξωτερικό και τέλος την αναδιοργάνωση των εγ
χώριων φορέων προώθησης των εξαγωγών.

Η αύξηση της εξωστρέφειας συνδέεται και με τη διασύν
δεση των οικονομιών των χωρών της ΕΕ, δηλαδή με τη δη
μιουργία Διευρωπαϊκών Δικτύων στους τομείς των μεταφο
ρών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Το ίδιο ισχύει 
και για τη διασύνδεση των αγορών κεφαλαίου: η Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι για τα επόμενα 10 χρόνια 
το κέρδος από τη διασύνδεση αυτή μπορεί να είναι της τά
ξης του 1,1 % στο ΑΕΠ και του 0,5% στην απασχόληση.

Η αύξηση της συμβολής της τεχνολογίας στην ανάπτυ
ξη συνδέεται με το χτίσιμο μίας κοινωνίας της γνώσης: μέ
σω περαιτέρω βελτίωσης της πρόσβασης σε επιχειρηματικά 
κεφάλαια, ενεργού προστασίας των πνευματικών δικαιω
μάτων, ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσε
ων και ερευνητικών ιδρυμάτων, άνοιγμα των επιχειρήσεων 
(και ειδικά των ΜΜΕ) στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καταπολέ
μησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Σημαντική πηγή ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει και 
η αξιοποίηση δυναμικών κλάδων οικονομικής δραστηρι
ότητας σε ένα νέο πλαίσιο: χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 
τουρισμός, ο οποίος μπορεί να ξεφύγει από την μοίρα ενός 
τυποποιημένου προϊόντος και με έλεγχο της άναρχης επέ
κτασης και την δημιουργία ενός αισθητικά αυστηρού και 
οικολογικά βιώσιμου πλαισίου ανάπτυξης να εκτιναχθεί σε 
πρωτοπόρα εθνική δραστηριότητα. Ο τουρισμός μπορεί να 
αποτελέσει έτσι ατμομηχανή και για άλλους κλάδους (τρό- 
φιμα-ποτά, ένδυση, κόσμημα κλπ) ενώ έμφαση μπορεί να 
δοθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού και 
εναλλακτικού τουρισμού.

2.3 Η Διεθνής συγκυρία
Παρά τις ευνοϊκές προβλέψεις για το αντίθετο στις αρχές 
του έτους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι οικονομίες των 
ανεπτυγμένων χωρών βρίσκονται σε συνθήκες παρατετα- 
μένης στασιμότητας.

Ο ρυθμός μεγέθυνσης για τις χώρες της ευρωζώνης είναι 
ακόμη χαμηλότερος, μόλις 0,8% το 2002 και 1,8% το 2003.

Το 2002 ήταν έτος επιβράδυνσης για όλη την Ευρώπη, με 
προηγούμενη ύφεση το έτος 1992.
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Ο νέο αναπτυξιακός νόμος σχεδιάζεται με τη λογική της 
διατήρησης των ισχυόντων κινήτρων για τις επιχειρήσεις, 
σε συνδυασμό όμως, με τη χορήγηση bonus σε περιπτώσεις 
που είναι επιθυμητή η τόνωση των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο τρόπο επιπλέον ενίσχυ
σης υπό τη μορφή bonus για τρεις κατηγορίες επενδύσε
ων:
• Των εξαγωγικών μονάδων. Πρόθεση του υπουργείου είναι 

η πριμοδότηση επιχειρήσεων που μπαίνουν δυναμικά στο 
παιχνίδι των εξαγωγών, τονώνοντας την ανάπτυξη.

• Των ξένων επενδύσεων. Ούτως ή άλλως η απλοποίηση 
των διαδικασιών κατατείνει σε αυτή την κατεύθυνση και η 
επιπλέον ενίσχυση θα αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης.

• Των μονάδων που επενδύουν σε προβληματικές περιοχές. 
Η πριμοδότηση θα δίνεται προκειμένου να ενισχύεται η 
απασχόληση σε συγκεκριμένες περιοχές με προβλήματα, 
αλλά και τη δημιουργία «δορυφορικών» μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.
Εξακολουθούν εντούτοις να υπάρχουν δυσχέρειες και 

προβλήματα που αποθαρρύνουν την ανάληψη ιδιωτικών 
επιχειρηματικών επενδύσεων, ιδίως στο μεταποιητικό το
μέα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ολοκλήρωση σει
ράς μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη σημασία 
έχει η μείωση παρεμβάσεων στην οικονομική ζωή που δημι
ουργούν εμπόδια στη λειτουργία των αγορών, καθώς και η 
λήψη περαιτέρω μέτρων ώστε να εξαλειψθούν οι διαρθρω
τικές δυσκαμψίες στις αγορές εργασίας και προϊόντων και 
να μειωθεί το δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει υψηλό. 
Έτσι θα τεθούν τα θεμέλια για ταχεία οικονομική ανάπτυ
ξη, άνοδο της απασχόλησης και βελτίωση του βιοτικού επι
πέδου στην περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004, κατά την οποία θα περιορίζονται σταδιακά και οι πό
ροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.

2.4. Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η ζώνη του 
ευρώ
Οι παράγοντες αυτοί εξακολούθησαν να ασκούν ευνοϊκή 
επίδραση σε όλη τη διάρκεια του 2002, Με την πάροδο του 
χρόνου όμως, η επίδραση αυτή άρχισε να αντισταθμίζεται 
από την εξασθένηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
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και των επενδυτών, η οποία προκλήθηκε από τις αποκαλύ
ψεις σημαντικών ατασθαλιών στη διαχείριση και τον επο
πτικό έλεγχο μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, τη σχε
δόν συνεχή πτώση των τιμών των μετοχών και, πιο πρό
σφατα, την ένταση της γεωπολιτικής αστάθειας, ιδίως στη 
Μέση Ανατολή. Η πτώση των τιμών των μετοχών είχε επί
σης άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική θέση των επιχειρή
σεων, των ασφαλιστικών εταιριών, των τραπεζών και των 
συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ παράλληλα έτεινε να αυ
ξήσει το κόστος χρηματοδότησης νέων επενδύσεων. Έτσι, 
επιβράδυνε την προσδοκώμενη αύξηση της καταναλωτικής 
και επενδυτικής δαπάνης στις πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας 
το 2002 παρουσίασε σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώ
ρα. Μεταξύ των προηγμένων βιομηχανικών χωρών, ήταν 
αρκετά υψηλότερος στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
τον Καναδά από ό,τι στη ζώνη του ευρώ και την Ιαπωνία. 
Ακόμη υψηλότερος ήταν στις αναδυόμενες οικονομίες της 
Ασίας και στις υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης, Συνέπεια των διαφορών ως προς 
τους ρυθμούς ανάπτυξης ήταν η περαιτέρω διεύρυνση των 
ανισορροπιών στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των 
κυριότερων χωρών, ιδίως η περαιτέρω διεύρυνση του μεγά
λου ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των 
ΗΠΑ. Σε συνδυασμό με τη βαθμιαία απώλεια της εμπιστο
σύνης των επενδυτών στις προοπτικές ανάκαμψης των τι
μών των μετοχών των αμερικανικών επιχειρήσεων και την 
ένταση των ανησυχιών για τις συνέπειες μιας στρατιωτικής 
επέμβασης στο Ιράκ, η διεύρυνση αυτών των ανισορροπιών 
προκάλεσε σημαντική εξασθένηση του δολαρίου στις διε
θνείς αγορές συναλλάγματος, κυρίως έναντι του ευρώ και 
του ιαπωνικού γεν.

Ο υψηλός - παρά τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς - 
ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ το 2002 στηρίχθηκε στην αύξηση 
της εγχώριας ζήτησης.

Η προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (κατά 
κύριο λόγο τις κατασκευές) αντιστάθμισε την μείωση-στα- 
σιμότητα της απασχόλησης σε άλλους τομείς, όπως η μετα
ποίηση και ο τουρισμός, οι οποίοι επηρεάζονται αμεσότερα 
τόσο από την αυξημένη αβεβαιότητα όσο και από την μεί
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ωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ως προς τις 
τιμές.

2.5. Η ελληνική οικονομία στην ΟΝΕ: Προοπτικές και 
ανάγκες προσαρμογής
Η ελληνική οικονομία διανύει ήδη το πέμπτο έτος πλήρους 
συμμετοχής της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
(ΟΝΕ). Η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την 1η Ια
νουάριου 2001 έχει μεταβάλει ριζικά και μη αναστρέψιμα 
τις νομισματικές συνθήκες, αλλά και το οικονομικό περι
βάλλον εντός του οποίου λειτουργεί η ελληνική οικονομία. 
Η συμμετοχή της Ελλάδος στην ΟΝΕ συνεπάγεται αναμ
φισβήτητα οικονομικά οφέλη, βραχυπρόθεσμα και μακρο
πρόθεσμα. Παρέχει νέες οικονομικές ευκαιρίες που, αν αξι- 
οποιηθούν, θα συμβάλουν στη διατήρηση μακροχρόνια 
υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και στη σταθερότητα των τι
μών. Δημιουργεί όμως και νέες σημαντικές προκλήσεις για 
την οικονομική πολιτική. Η δομή της ελληνικής οικονομί
ας είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη των περισσότερων 
άλλων χωρών που μετέχουν στην ΟΝΕ. Η σταδιακή ενσω
μάτωση της ελληνικής οικονομίας στην ευρύτερη οικονο
μία της ζώνης του ευρώ θέτει νέες προκλήσεις και θα απαι
τήσει την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαρθρωτικών προ
σαρμογών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση 
της ευκαμψίας και της αποτελεσματικότητας των αγορών 
και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελκυστικού για τις 
επιχειρηματικές επενδύσεις, ώστε να βελτιωθεί σημαντικά 
η παραγωγικότητα και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προσαρμογής της 
ελληνικής οικονομίας στις νέες συνθήκες.

2.5.1 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Όπως ήδη αναφέρθηκε, για να είναι επιτυχής η συμμετο
χή της Ελλάδος στην ΟΝΕ και να επιτευχθεί η πραγματική 
σύγκλιση με τις άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, πρέ
πει να προωθηθούν περαιτέρω διαρθρωτικές προσαρμογές 
και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα αποβλέπουν (α) στη 
σταθερή και ταχεία βελτίωση της παραγωγικότητας, που εί
ναι το κύριο μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη
τας και τη στήριξη υψηλού ρυθμού οικονομικής ανόδου και
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ικανοποιητικού επιπέδου απασχόλησης, (β) στην ενίσχυση 
της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας των αγορών, 
ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα προσαρμογής της ελλη
νικής οικονομίας στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται 
με τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στην ΟΝΕ και (γ) στη δη
μιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού στις επιχειρηματικές 
επενδύσεις.

Τέλος, μετά την υστέρηση των εσόδων επενδύσεων 
το 2002, οι καθαρές εισπράξεις από την Ευρωπαϊκή Ένω
ση αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη αύξηση το 2003 
(50,6%) και να φθάσουν τα 5.653 εκατ. ευρώ, έναντι 3.753 
εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (βλ Πίνακα VIII.12). Οι 
απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να αυ
ξηθούν κατά 37,3%, ενώ οι αποδόσεις της χώρας μας προς 
την Ένωση αναμένεται να σημειώσουν περιορισμένη αύξη
ση (3,0%).

Από την έρευνα προκύπτουν και μερικά άλλα ενδιαφέ
ροντα συμπεράσματα:

Πρώτον, το 50% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της 
Δωδεκανήσου, το 30% εκείνων της Κρήτης και το 65% εκεί
νων της Κέρκυρας δηλώνουν ότι έχουν κάνει επενδύσεις 
στο 15μηνο Ιανουάριου 2002-Μαρτίου 2003. Όσον αφορά 
το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του 2003, επεν
δύσεις δηλώνουν ότι θα κάνουν Το 25%των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων της Δωδεκανήσου, το 35% εκείνων της Κρή
της και το 40% εκείνων της Κέρκυρας!

Δεύτερον, οι περισσότερες επιχειρήσεις της Δωδεκάνη
σον και της Κρήτης (το 70% περίπου) εκτιμούν ότι η αντα- 
γωνιστικότητά τους πλήττεται βραχυχρόνια κυρίως από την 
τουριστική πολιτική της Τουρκίας (η οποία βασίζεται σε ση
μαντικό βαθμό στις χαμηλές αμοιβές των εργαζομένων και 
τα μεγάλα έργα υποδομής). Ταυτόχρονα όμως (σε ποσο
στό 65%) θεωρούν ότι κοινά ελληνοτουρκικά “πακέτα δια
κοπών” είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αύξηση κρατήσεων 
και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ο πλέον αποδοτικός τρό
πος όμως για να αυξηθούν οι αφίξεις βραχυχρόνια κρίνεται 
ότι είναι η από κοινού διαφήμιση των ξενοδοχείων με τους 
tour operators. Όσον αφορά τις τιμές, οι μικρότερες μονά
δες -σε αντίθεση με τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους- 
θεωρούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω μείωσης.
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Τρίτον, οι επιχειρήσεις της Χαλκιδικής εκτιμούσαν ότι οι 
κρατήσεις από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες παραμένουν 
γενικά σταθερές και δεν φαίνεται να επηρεάζονται σημα
ντικά από την τρέχουσα αρνητική συγκυρία. Υπάρχουν και 
περιπτώσεις ξενοδοχείων που ανέμεναν αύξηση αφίξεων 
από τις χώρες αυτές. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις εκτιμού
σαν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρου
σης ήταν ενδεχόμενο να μετριαστούν λόγω μιας συγκυρια
κής μετατόπισης κρατήσεων από ξενοδοχεία της Τουρκίας, 
την οποία έπληττε περισσότερο η τρέχουσα αστάθεια, προς 
την Ελλάδα, η οποία θεωρούνταν ασφαλέστερος προορι
σμός. Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεω
ρούσε ότι - με προϋπόθεση τη σχετικά γρήγορη λήξη της 
“σύγκρουσης - η λήψη κατάλληλων μέτρων πολιτικής για 
την προώθηση των ελληνικών προορισμών και τη βελτίωση 
των συνθηκών πρόσβασης των επισκεπτών στους τόπους 
τελικού προορισμού τους, καθώς και ο αποτελεσματικότε
ρος συντονισμός των φορέων της αγοράς, είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε σημαντικό περιορισμό ή και ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων μέχρι το τέλος της τουριστικής 
περιόδου.

Οι καθαρές μεταβιβάσεις (εισπράξεις μείον πληρωμές) 
από την ΕΕ μειώθηκαν κατά 265 εκατ. ευρώ το 2002 και 
διαμορφώθηκαν σε 3.790 εκατ. ευρώ.2 Οι απολήψεις από 
το Τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) στο πλαίσιο 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) παρέμειναν περί
που στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ συνεχίστη
κε κανονικά η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ.3 Η εμφανιζόμενη σε 
ταμειακή βάση μείωση των εισροών από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής οφείλεται εν μέρει στην εί
σπραξη των προκαταβολών του Γ’ ΚΠΣ στη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους (2001) σύμφωνα με τις διαδικασίες 
της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.4 Επισημαίνεται επί
σης ότι η αποπληρωμή των κονδυλίων του Β’ ΚΠΣ δεν ολο
κληρώθηκε εντός του 2002, λόγω του χρονοδιαγράμματος 
της επίσημης διαδικασίας “κλεισίματος” των προγραμμά
των την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα 
κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, η καταληκτι
κή ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής
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από τα κράτη-μέλη ήταν η 31 η Μαρτίου 2003.
Το 2003 προβλέπεται αύξηση των μεταβιβάσεων από την 

ΕΕ, όχι μόνο λόγω της αποπληρωμής των κονδυλίων του Β’ 
ΚΠΣ, αλλά και επειδή αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός 
απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής για την υλοποίηση των προγραμμά
των του Γ’ ΚΠΣ, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η ροή των 
εισπράξεων από το ΕΓΤΠΕ.

Η διεύρυνση της ΕΕ που αποφασίστηκε από το Ευρωπα
ϊκό Συμβούλιο στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2002 θα 
επηρεάσει σημαντικά τις καθαρές μεταβιβάσεις προς την 
Ελλάδα από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό σε μεσοπρόθε
σμο χρονικό ορίζοντα, Το ίδιο ισχύει και για τις πρόσφατες 
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες επίσης συνδέο
νται με την προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ.

2.5.2 Προοπτικές περιόδου 2007-2013 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θέσει σε κίνηση τη διαδι
κασία προετοιμασίας των προτάσεων για τις “δημοσιονομι
κές προοπτικές” της περιόδου 2007-2013, οι οποίες θα λαμ
βάνουν υπόφη τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες της 
διεύρυνσης. Από τις προτάσεις της Επιτροπής και τις θέσεις 
που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ (όπως είναι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο) διαφαίνονται οι τάσεις που θα επικρατήσουν).

Αναμφισβήτητα, η εξεταζόμενη διεύρυνση διαφέρει ριζι
κά από τις προηγούμενες διευρύνσεις της ΕΕ. Κατά πρώτο 
λόγο, αφορά μεγαλύτερο αριθμό χωρών. Επίσης, το κατά 
κεφαλήν εισόδημα στις υπό ένταξη χώρες είναι χαμηλότε
ρο από το μέσο όρο της σημερινής ΕΕ, ενώ οι οικονομίες 
των περισσότερων υπό ένταξη χωρών βρίσκονται σε φάση 
μετάβασης (προς την οικονομία της αγοράς). Επομένως, 
στη διευρυμένη ΕΕ των 25 και αργότερα των 27 μελών θα 
υπάρξει μια άνευ προηγουμένου αύξηση των οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων, για τη μείωση των οποίων θα 
απαιτηθεί έντονη και μακροχρόνια προσπάθεια, καθώς και 
ενίσχυση της αναδιανεμητικής λειτουργίας του ΚΠ.

Παρά τη σταδιακή μείωση των δαπανών του ΚΠ για επι
δότηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, η ΚΑΠ παρα
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μένει -και στην τρέχουσα περίοδο 2000-2006—η σημαντικό
τερη κατηγορία δαπανών (περισσότερο από το 40% του συ
νόλου), ενώ οι διαρθρωτικοί πόροι-δαπάνες αντιστοιχούν 
στο 30% του συνόλου.

Τα 2/3 περίπου των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων 
κατευθύνονται στις περιφέρειες του “Στόχου 1” στις οποί
ες περιλαμβάνονται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας 
και ορισμένες περιοχές των άλλων χωρών-μελών. Για την 
υπαγωγή στο “Στόχο 1”, το κριτηριοεπιλεξιμβτητας για μια 
περιφέρεια είναι να μην υπερβαίνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
της το 75% του μέσου όρου της ΕΕ.! Είναι φανερό ότι με την 
ένταξη των νέων χωρών ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στη διευρυμένη ΕΕ θα μειωθεί σημαντικά. Για το λό
γο αυτό, ορισμένες περιφέρειες της Ελλάδας και των άλλων 
σημερινών χωρών-μελών - θα έχαναν τη δυνατότητα υπα
γωγής στο “Στόχο 1” λόγω αυτής και μόνο αυτής “στατι
στικής” επίδρασης, παρόλο που δεν έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία της οικονομικής σύγκλισης. Για τις περιφέρειες 
αυτές, αναγνωρίζεται η ανάγκη να εξευρεθούν δίκαιες ρυθ
μίσεις - με πιθανή λύση την εφαρμογή ενός διαφοροποι
ημένου μεταβατικού καθεστώτος. Όσο για τις περιφέρειες 
που θα βρεθούν εκτός του “Στόχου 1” επειδή θα υπερβούν 
το όριο του 75% ανεξάρτητα από τη “στατιστική” επίδραση 
της διεύρυνσης, αυτές θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και μετά το 2007 (βεβαίως με 
μικρότερα ποσά, τα οποία θα μειώνονται βαθμιαία), καθώς 
κρίνεται ότι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της δια
τηρήσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής και κοινωνικής 
αναδιάρθρωσης αφορούν την ΕΕ στο σύνολό της και επομέ
νως είναι αναγκαία η κοινοτική συνδρομή. Η διαβεβαίωση 
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, δεδομένου 
ότι 4 περιφέρειες (η Αττική, τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, η 
Στερεά Ελλάδα και πιθανόν η Κεντρική Μακεδονία) αναμέ
νεται να τεθούν εκτός του “Στόχου 1” εφόσον το κατά κεφα
λήν ΑΕΠ τους θα υπερβεί το 75% του μέσου όρου της ΕΕ.

Η παρέμβαση της ΕΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων 
αποσκοπεί στην επίτευξη επιμέρους στόχων. Ο Στόχος 1 
αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής 
προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφε
ρειών. Ο Στόχος 2 αφορά τη στήριξη της οικονομικής και



Δ. Λ. Παπαδόπουλος - Θ. Σάρρου 947

κοινωνικής προσαρμογής στις περιοχές που αντιμετωπί
ζουν διαρθρωτικά προβλήματα. Ο Στόχος 3 αφορά τη στή
ριξη της προσαρμογής και τους εκσυγχρονισμού των πο
λιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης στις περιφέρειες που δεν καλύπτονται από 
το Στόχο 1.

2.5.2.1 Τα διαθέσιμα κονδύλια του Δ’ ΚΠΣ 
Ωστόσο, τα διαθέσιμα κονδύλια του Δ' ΚΠΣ δεν θα δο
θούν με τους ίδιους όρους που ίσχυσαν για τα προηγούμενα 
ΚΠΣ. Θα υπάρξει ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των 
Διαρθρωτικών Ταμείων. Στη διευρυμένη Ένωση καθίσταται 
αναγκαία η απλοποίηση και αποκέντρωση των διαδικασι
ών, σε συνδυασμό με την άσκηση αποτελεσματικού ελέγ
χου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μέχρι τώρα εμπειρία 
σχετικά με τις διαδικασίες και την αποτελεσματική χρήση 
των διαρθρωτικών πόρων θα ληφθεί υπόψη κατά την κα
τάρτιση του επόμενου ΚΠΣ.

Με βάση τα προαναφερθέντα, διαφαίνεται το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο θα διεξαχθούν οι σκληρότατες διαπραγμα
τεύσεις μεταξύ των σημερινών και των νέων κρατών-μελών 
για το μέγεθος και την κατανομή του επόμενου ΚΠΣ. Κατά 
τις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ελλάδα θα πρέπει έγκαιρα 
να επιδιώξει τη διασφάλιση πόρων που δεν θα υπολείπο
νται σημαντικά εκείνων του Ρ ΚΠΣ.

Όσον αφορά τις προοπτικές των μεταβιβάσεων προς 
τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος (και των άλλων κρατών- 
μελών), αυτές θα εξαρτηθούν από τις συγκεκριμένες απο
φάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της 
ΚΛΠ.Ήδη, με την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(τον Ιανουάριο του 2003) των προτάσεων για την ενδιάμεση 
αναθεώρηση της ΚΑΠ, αποσαφηνίστηκαν οι αλλαγές που 
θα επέλθουν στη λειτουργία της. Μέχρι το 2006, οι 15 σημε
ρινές χώρες-μέλη θα εισπράττουν τα ποσά που είχαν συμ- 
φωνηθείγια τον αγροτικό τομέα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Βερολίνου. Για τα 10 νέα μέλη θα ισχύσουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις: το 2004 θα εισπράξουν το 25% των επιδοτήσεων 
που θα εισέπρατταν κανονικά, το 2005 το 30%, το 2006 το 
35% και το 2007 το 40%. Στη συνέχεια θα γίνουν συμπλη
ρωματικές αυξήσεις 10% ετησίως ώστε να εξασφαλιστεί ότι
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τα νέα κράτη-μέλη θα φθάσουν το 2013 στο επίπεδο υπο
στήριξης που θα ισχύει τότε για τα 15 σημερινά κράτη_μέ- 
λη.2 Το ύψος όμως και η σύνθεση των πόρων της ΚΛΠ θα 
αποτελόσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο μέλλον. 
Είναι πάντως βέβαιο ότι οι δαπάνες του Κ.Π. για τη γεωργία 
στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα περιοριστούν 
ως ποσοστό του ΑΕΠ,3 προς όφελος των δαπανών των Δι
αρθρωτικών Ταμείων.

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, είναι φανερό ότι στη 
διευρυμένη ΕΕ κατά την περίοδο πέρα από το 2006 οι κοι
νοτικές μεταβιβάσεις προς την Ελλάδα και τα άλλα σημε
ρινά κράτη-μέλη θα περιοριστούν - στη διάρκεια όμως μιας 
μακράς μεταβατικής περιόδου που θα φθάσει τουλάχιστον 
μέχρι το 2013. Το μέγεθος και η σύνθεση των κοινοτικών 
πόρων θα εξαρτηθούν κυρίως από τις τελικές αλλαγές που 
θα γίνουν στη διαρθρωτική και την αγροτική πολιτική της 
ΕΕ και οι συνέπειες των αλλαγών δεν θα είναι ίδιες για όλα 
τα κράτη-μέλη.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
αποτελεί μία μόνο παράμετρο της αναδιανομής οικονο
μικών πόρων στο εσωτερικό της 'Ενωσης. Δεν πρέπει Π.χ. 
να αγνοείται το όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και η μεταβίβαση πόρων μέσω του 
ενδοκοινοτικού εμπορίου. Επομένως, ενώ οι εισροές κοι
νοτικών πόρων προς την Ελλάδα θα αρχίσουν να μειώνο
νται βαθμιαία κατά την περίοδο πέραν του 2006 λόγω της 
επικείμενης διεύρυνσης της ΕΕ, το ίδιο το γεγονός της δι
εύρυνσης προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στην ελληνική 
οικονομία για παραγωγικές επενδύσεις και εξαγωγές στις 
νέες χώρες που θα ενταχθούν και θα ενισχύσει την. οικονο
μική παρουσία και. το ρόλο της Ελλάδος στην περιοχή της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Οι 
επενδ1)σεις των ελληνικών επιχειρήσεων και η εξαγωγική 
διείσδυση στις περιοχές αυτές κατά τα τελευταία χρόνια 
δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει μια βάση εκκίνησης 
και ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα μπο
ρέσει να αξιοποιήσει περαιτέρω. Για να γίνει όμως αυτό, δεν 
αρκούν οι “στατικοί” και “λογιστικοί” υπολογισμοί της ροής 
κοινοτικών πόρων προς τη χώρα, αλλά απαιτείται η απο
τελεσματική αξιοποίησή τους σήμερα, έτσι ώστε να δημι-
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ουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανταγωνιστική και μόνιμη 
διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες αγορές.

Μνημόνιο που υπέβαλε η ισπανική αντιπροσωπεία σχε
τικά με τις επιπτώσεις της διεύρυνσης στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή.

Παρά το γεγονός ότι είναι ενθαρρυντικό ότι το ποσο
στό μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στις υποψήφιες για έντα
ξη χώρες, είχε την τάση να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσο
στό των υφιστάμενων κρατών μελών, κατά μία εκατοστιαία 
μονάδα περίπου ετησίως κατά μέσον όρο, οι έντονες ανισό
τητες από άποψη εισοδήματος ή απασχόλησης, οι οποίες 
περιγράφονται στη δεύτερη έκθεση, είναι απίθανο να μει
ωθούν αισθητά σε βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη βάση. 
Ένας επιπλέον παράγοντας κατά το εγγύς μέλλον, είναι η 
πιθανή μείωση της οικονομικής αποδοτικότητας στην Ευ
ρώπη. Εντούτοις, η διάρκεια και η ένταση της μείωσης αυ
τής εξαρτάται από τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία. Επί 
του παρόντος είναι πολύ νωρίς για να επιχειρηθεί η εξαγω
γή συμπερασμάτων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στις 
μακροπρόθεσμες τάσεις για τις ανισότητες από άποψη ει
σοδήματος και απασχόλησης, σε εθνική και περιφερειακή 
κλίμακα στην Ευρώπη.

Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, έχουν εντοπι
στεί ορισμένες προκλήσεις σχετικά με το μέλλον της πολι
τικής για τη συνοχή και ειδικότερα: η ευρεία κλίμακα των 
περιφερειακών ανισορροπιών στην αγορά εργασίας και την 
οικονομική ανάπτυξη, μετά τη διεύρυνση. Η πόλωση της 
αγοράς εργασίας και της κοινωνίας οι αυξανόμενες ανά
γκες σε προσόντα, η συνεχιζόμενη ανισότητα μεταξύ των 
δύο φύλων, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των οικονομικών 
και κοινωνικών συστημάτων για την αντιμετώπιση των δη- 
μογραφικών μεταβολών, και οι αυξανόμενες πιέσεις από 
πλευράς μετανάστευσης και κινητικότητας.

25.2.2. Προτεραιότητες την νέας περιόδου 
Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη συνοχή πρέπει να εξακολου
θήσει να έχει ως στόχο τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέ
ρειες.

Παρά το γεγονός ότι κατά κανόνα είναι αναμφισβήτητη 
η ανάγκη να επικεντρωθούν οι ενισχύσεις στις εν λόγω πε
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ριφέρειες, στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, οι περιφέρειες 
του στόχου αριθ. 1 στα υπάρχοντα δεκαπέντε κράτη μέλη 
-τα οποία διαφορετικά θα έχαναν το καθεστώς των κατά 
προτεραιότητα ενισχυμένων περιφερειών, δεδομένου ότι 
στη διευρυμένη ΕΕ θα αυξανόταν ο βαθμός της σχετικής 
τους ευημερίας- δεν θα πρέπει να,αντιμετωπίσουν το πρό
βλημα της διακοπής της ενίσχυσης, ιδίως στις περιπτώσεις 
όπου τούτο οφείλεται στο στατιστικό αποτέλεσμα της διεύ
ρυνσης. Εντούτοις, δεν έχει επιτευχθεί σαφής συναίνεση για 
τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί ίση αντιμετώπιση 
των εν λόγω περιφερειών που θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
τη διαδικασία της οικονομικής σύγκλιση ς με την υπόλοι
πη Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη οι ειδικές ανάγκες των πλέον απομακρυσμένων πε
ριφερειών, όπως ορίζονται στο άρθρο 299 της Συνθήκης.

Ιδιαίτερα σε περιφερειακή κλίμακα, είναι σαφές το αίτη
μα, τόσο για πολιτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους 
να μην επικεντρωθεί η μελλοντική πολιτική αποκλειστι
κά στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και να εξακο
λουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα και οι 
ευκαιρίες που ανακύπτουν σε αστικές περιοχές, σε περιο
χές όπου πραγματοποιείται οικονομική αναδιάρθρωση ή 
με μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα, καθώς και η διασυνορι
ακή διάσταση. Οι εν λόγω παρεμβάσεις θα πρέπει να επικε
ντρώνονται αποτελεσματικότερα σε κοινοτικές προτεραι
ότητες και να υλοποιούνται περισσότερο αποκεντρωμένα, 
σύμφωνα με τις αρχές της ορθής διακυβέρνησης.

Μεταξύ των εν λόγω βασικών στόχων είναι: περισσότε
ρες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερος βαθ
μός κοινωνικής ένταξης, ίσες ευκαιρίες και διαρκής ώθηση 
προς την κατεύθυνση της βασιζόμενης στη γνώση κοινωνί
ας.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να εστιάζουν στην 
προσθήκη αξίας πέραν εκείνης που είναι εφικτή σε εθνική 
κλίμακα. Αρκετές θέσεις εκφράστηκαν σχετικά με το θέμα 
που έθιξε η Επιτροπή στη δεύτερη έκθεση, για τον τρόπο με 
τον οποίο δύνανται να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικότε
ρα οι αυξανόμενες ανάγκες, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όσον 
αφορά την περιφερειακή διάσταση της συνοχής. Στις εν λό
γω θέσεις γίνεται λόγος, για παράδειγμα, για ενίσχυση του
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ρόλου της Επιτροπής στη στήριξη της δικτύωσης μεταξύ 
περιφερειών, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και 
τη δημιουργία ενός συνεκτικού σφαιρικού στόχου ως πλαι
σίου αναφοράς για τη χάραξη πολιτικών συνοχής, ο οποίος 
στη συνέχεια θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια 
πολιτική που θα έχει ως ρητό στόχο την επίτευξη συνοχής 
στην περιφέρεια. Πολλές θέσεις αναγνώριζαν επίσης το ρό
λο που διαδραματίζει η πολιτική για τη συνοχή, στην προ
ώθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας 
στην Ένωση.

Μειωθούν τα πάγια διοικητικά έξοδα για τη διαχείριση 
των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων και αφετέρου, των ευρωπα
ϊκών θεσμικών οργάνων όπως του Συμβουλίου, του Κοινο
βουλίου και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 
ζητούν την ενίσχυση των ελέγχων των σχετικών με τη χρη
σιμοποίηση των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμέ
νων.

Ο στόχος της Επιτροπής πρέπει να είναι η διατήρηση 
και, εφόσον απαιτείται, η ενίσχυση των προσπαθειών για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης όλων 
των χρηματοδοτικών πηγών που διατίθενται για τις σχετι
κές με τη συνοχή πολιτικές.

25.2.3 Διδάγματα από την πρότερη διαχείριση προγραμ
μάτων ενίσχυσης

Από τη συζήτηση που διεξήχθη κατά το 2001 και από τα δι
δάγματα που προέκυψαν από τη διαχείριση των προγραμ
μάτων συμπεριλαμβανομένων εκείνων του προηγουμένου 
έτους, αποδεικνύεται ότι η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων απαιτεί να αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες εθνικές 
και περιφερειακές αρχές τις προκλήσεις στους τρεις κατω
τέρω τομείς:
σε διοικητικό επίπεδο, διότι η επιτυχής διαχείριση των πα

ρεμβάσεων και η συνεπής επιδίωξη των στόχων τους, 
προϋποθέτουν την ύπαρξη τεχνικής πραγματογνωμο
σύνης για τη διαχείριση μιας στρατηγικής οικονομικής 
ανάπτυξης από άποψη σχεδιασμού, υλοποίησης, παρα
κολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου. 

σε χρηματοδοτικό επίπεδο, δεδομένου ότι όλες οι ευρωπα
ϊκές παρεμβάσεις πρέπει να συγχρηματοδοτούνται με
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πόρους που παράγονται σε εθνική κλίμακα.
Τούτο αποτελεί μια από τις πάγιες αρχές των διαρθρωτι

κών ταμείων, που αποσκοπεί στη” προώθηση της κυριότη
τας των προγραμμάτων από τις αρχές επιτόπου, προς όφε
λος της αποτελεσματικότητας και της ορθής χρηματοδοτι
κής διαχείρισης. Η παροχή της απαραίτητης συγχρηματο- 
δότησης απαιτεί πολιτική βούληση, ιδίως στις περιπτώσεις 
που οι εθνικοί προϋπολογισμοί είναι ήδη λεπτομερώς ισο
σκελισμένοι ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες 
σε οικονομικό επίπεδο, διότι οι επενδύσεις μεγάλης κλί

μακας που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη, δεν θα 
πρέπει να υποκαθιστούν τις εθνικές επενδύσεις, από τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που θα πραγματοποιού
ντο οπωσδήποτε.

Με βάση την κτηθείσα πείρα, η Επιτροπή παραμένει σταθε
ρά προσκολλημένη σε τρεις αρχές:
- ορθή και αποτελεσματική διαχείριση.
- μεταφορές κονδυλίων εξαρτώμενες από τα αποτελέσματα.
- δέουσα αξιολόγηση της ικανότητας απορρόφησης.

2.6. Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής (2001)
Την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Τα
μείων και του Ταμείου Συνοχής για το 2001 εξετάζουν οι 
εκθέσεις των κ.κ. He/muth MARKOV (ΕΕΑ/ΒΠΑ, Ο) και 
Dana Rosemary SCALLON (ΕΛΚ/ΕΔ, IRL) αντίστοιχα, που 
έγιναν δεκτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η έκθεση του κ. MARKOV επικρίνει το ότι όλα τα έγ
γραφα προγραμματισμού για τους στόχους 1, 2 και 3, κα
θώς και των κοινοτικών πρωτοβουλιών της περιόδου 2000- 
2006 εγκρίθηκαν το 2001 και συνεπώς τα κράτη μέλη δεν 
μπορούσαν παρά να τα αξιοποιήσουν με απαράδεκτη κα
θυστέρηση. Επίσης, δεδομένης της μεγάλης ζήτησης για 
σχέδια καινοτόμων μέτρων του ΕΤΠΑ, η Επιτροπή καλεί
ται να αυξήσει την προβλεπόμενη συνολική χρηματοδό
τηση του προγράμματος ύψους 400 εκατ. ευρώ μέσω της 
ανακατανομής των μέσων εις βάρος προγραμμάτων περιο
ρισμένης ζήτησης.

Οι ευρωβουλευτές κρίνουν επίσης ότι, οι διαρθρωτικές 
πολιτικές συμβάλλουν αποδεδειγμένα στη μείωση των οι
κονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, παρόλο
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που ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι οι περιφερειακές ανισό
τητες εντός των κρατών μελών έχουν αυξηθεί και η Επιτρο
πή θα πρέπει να τροποποιήσει τα ισχύοντα κριτήρια κατα
νομής προκειμένου να αμβλύνει τις ανισότητες. Σημειώνε
ται, εξάλλου, ότι αυτό θα αποτελέσει βασικό στοιχείο από 
το 2004, όταν η σχέση εμβαδόν εδάφους/πληθυσμού της ΕΕ 
θα έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτον, αλλά το ΑΕΠ θα έχει αυ
ξηθεί μόνο κατά 5%. πράγματι, έχοντας υπόψη τα ισχύο- 
ντα σε σχέση με το εισόδημα κριτήρια για το Στόχο 1 και 
το αποτέλεσμα της ένταξης των νέων κρατών μελών (δηλ. 
να αυξηθούν τα σχετικά επίπεδα εισοδήματος των σημερι
νών κρατών μελών έναντι του μέσου όρου της διευρυμένης 
ΕΕ), κρίνεται ότι πρέπει να αναπτυχθούν μεταβατικά μέτρα 
για περιοχές που επί του παρόντος έχουν το καθεστώς του 
Στόχου 1, αλλά ενδέχεται να μην τηρήσουν στο μέλλον τις 
σχετικές προϋποθέσεις.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένω
σης είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνο
χής των κρατών - μελών με απώτερο στόχο την μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μει
ονεκτικών περιοχών της Ένωσης

Στο Πρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική και κοινω
νική συνοχή που έχει προσαρτηθεί στην Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνεται η αποστολή της Κοινό
τητας να προωθήσει τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών και ορίζεται ότι ένα Ταμείο Συνοχής θα 
συνεισφέρει οικονομικά σε σχέδια για το Περιβάλλον και σε 
έργα υποδομής κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των Με
ταφορών.

Το Ταμείο Συνοχής ιδρύθηκε επίσημα με τον Κανονι
σμό (ΕΚ) 1164/94 του Συμβουλίου της 14ης Μάίου 1994 
και ορίστηκε ότι η δράση του είναι συμπληρωματική εκεί
νης των Διαρθρωτικών Ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπε
ζας Επενδύσεων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων και 
στοχεύει στην υποβοήθηση των λιγότερο εύπορων Κρατών 
Μελών.

Επιλέξιμες χώρες για συνδρομή από το Ταμείο Συνοχής 
για την περίοδο 1993-1999, αλλά και για την περίοδο 2000- 
2006 είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογα
λία.
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Το Ταμείο Συνοχής παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή 
σε έργα ή σε ανεξάρτητα από τεχνική και χρηματοδοτική 
άποψη στάδια έργων ή σε ομάδες έργων που συνδέονται με 
μία ορατή στρατηγική και σχηματίζουν ένα συνεκτικό σύ
νολο και τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα των διευρω- 
παϊκών δικτύων υποδομής των μεταφορών.

Κατά την περίοδο 1993-1999 το συνολικό ποσό των δια
θεσίμων πιστώσεων ανήλθε σε 15,15 δισεκατομμύρια ευρώ, 
από τα οποία περίπου 3 δισεκατομμύρια διατέθηκαν στην 
Ελλάδα.

Για την Ελλάδα, το σύνολο των διαθέσιμων πόρων κατά 
την περίοδο 2000-2006, θα ανέλθει σε 3,1 δισεκατομμύρια 
ευρώ που θα ισοκατανεμηθούν στους δύο τομείς παρέμβα
σης (Περιβάλλον και Μεταφορές) του Ταμείου Συνοχής.

2.6.1 Στρατηγική Ταμείου Συνοχής στον τομέα του περιβάλ
λοντος
Οι παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής στον τομέα του Πε
ριβάλλοντος εντάσσονται σε συνολικό σχέδιο δράσης με 
στόχο αψ' ενός την εφαρμογή των απαιτήσεων που θέτει 
το κοινοτικό δίκαιο και αφ' ετέρου την ουσιαστική κάλυψη 
των μεγάλων αναγκών της χώρας, όπως παρουσιάζονται 
στον Εθνικό σχεδίασμά.

Οι παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής λειτουργούν προ
σθετικά και συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες που ανα
λαμβάνονται στα πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα
τος Περιβάλλον 2000-2006 και των επιμέρους Επιχειρησια
κών Προγραμμάτων των Περιφερειών.

Στον Τομέα του Περιβάλλοντος, το Ταμείο Συνοχής συ
γκεντρώνει την χρηματοδοτική του στήριξη στους παρακά
τω τομείς παρέμβασης:
-'Ύδρευση με πόσιμο νερό
- Αποχέτευση και καθαρισμό λυμάτων
- Διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Παρά ταύτα χρηματοδοτούνται και άλλου είδους πα
ρεμβάσεις όπως αντιπλημμυρική προστασία, προστασία 
δασικών συστημάτων, παρεμβατική αναβάθμιση και φυσι
κή κληρονομιά.
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Κριτήρια Χρηματοδότησης 
Επιλεξιμότητα του έργου 
Ωριμότητα έργου
Συμβατότητα του έργου με τις Εθνικές και Κοινοτικές πο
λιτικές
Πληρότητα του έργου
Σκοπιμότητα του έργου (οικονομικής βιωσιμότητα και κοι
νωνικό όφελος)
Ειδικά κριτήρια 
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 
Ευαισθησία της Περιοχής 
Διασφάλιση της περιοχής 
Τουριστική ανάπτυξη 
Διανομαρχιακή συνεργασία

2.6.1.1. Τομείς παρέμβασης του Ταμείου Συνοχής στο Πε
ριβάλλον

Οι παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής στον τομέα του Πε
ριβάλλοντος εντάσσονται σε συνολικό σχέδιο δράσης με 
στόχο αφ’ ενός την εφαρμογή των απαιτήσεων που θέτει το 
κοινοτικό δίκαιο και αφ’ ετέρου την ουσιαστική κάλυψη των 
μεγάλων αναγκών της χώρας, όπως παρουσιάζονται στον 
Εθνικό σχεδίασμά.

Οι παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής λειτουργούν προ
σθετικά και συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες παρεμβά
σεις που αναλαμβάνονται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιβάλλον 2000 - 2006 και των επί μέρους 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, το Ταμείο Συνοχής συ
γκεντρώνει τη χρηματοδοτική του στήριξη στους παρακά
τω τομείς παρέμβασης:
•'Ύδρευση με πόσιμο νερό
• Αποχέτευση και καθαρισμό λυμάτων
• Διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Παρά ταύτα χρηματοδοτούνται και άλλου είδους πα
ρεμβάσεις όπως
• αντιπλημμυρική προστασία,
• προστασία δασικών συστημάτων,
• περιβαλλοντική αναβάθμιση και φυσική κληρονομιά.

Ανά τομέα παρέμβασης, τα προτεινόμενα έργα θα πρέ



956 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

πει να εμπίπτουν στο συνολικό πλαίσιο δράσεων για την 
εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών.

Το ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής που παρέχεται 
από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται κατά κανόνα σε 75%.

Μέχρι σήμερα προκειμένου να γίνουν οι αναλογούσες 
ετήσιες δεσμεύσεις στον Κοινοτικό προϋπολογισμό για τα 
έτη 2000, 2001 και 2002, έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Συ
νοχής έργα συνολικού προϋπολογισμού 1134,15 εκατομμυ
ρίων ευρώ και αναλογούσης συνολικής κοινοτικής συνδρο
μής ύψους 847,60 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

2.6.1.2 Αρχή πληρωμής του Κ.Π.Σ., των Κοιν. Πρωτοβου
λιών και του Ταμείου Συνοχής

Η Αρχή Πληρωμής του Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβου
λιών και του Ταμείου Συνοχής αποτελεί αυτοτελή Ειδική 
Υπηρεσία που συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών και υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Επενδύ
σεων και Ανάπτυξης.

Σκοπός της Αρχής Πληρωμής είναι η άσκηση των αρμο
διοτήτων του Άρθρου 8 του Ν.2860/2000. Σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό, η Αρχή Πληρωμής είναι αρμόδια για την εξα
σφάλιση της ομαλής λειτουργίας των χρηματοδοτικών ρο
ών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, με 
στόχο την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Επιχειρησια
κών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και των έργων του Ταμείου 
Συνοχής.

2.6.2 Τα νέα προγράμματα
• Γυναικεία επιχειρηματικότητα
• Τεχνολογικός & οργανωτικός εκσυγχρονισμός μεταποιη

τικών επιχειρήσεων
• Ηλεκτρονικοποίηση των λειτουργιών των επιχειρήσεων
• Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσε

ων τουριστικού τομέα
• Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων
• Πρόγραμμα μεταποίησης και εμπορίας πρωτογενούς γε

ωργικού και δασικού προϊόντος
• Νέοι αγρότες
• Πρότυπα αγροκτήματα
• Επενδύσεις στην κτηνοτροφία
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• Βιολογική καλλιέργεια
• Επενδύσεις στη φυτική παραγωγή (ΠΕΠ)
• Προώθηση καινοτόμων δράσεων στον αγροτικό χώρο
• Οικοτεχνία
• Πρόγραμμα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων (κανονισμός 

2792/99) αλιείας
• Μεταφορά σε άλλη χώρο - προσαρμογή
• Κατασκευή νέων σκαφών
• Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων αλιευτικών προϊόντων
• Υδατοκαλλιέργειες (γλυκού - υφάλμυρου & αλμυρού νε

ρού)
• Μεταποίηση & εμπορία αλιευτικών προϊόντων
• Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98
• «Πιστοποιηθείτε» για ISO
• Πρόγραμμα διάδοσης και καθιέρωσης της ελληνικής κου

ζίνας και ενίσχυσης επιχειρήσεων για τη χορήγηση σήμα
τος EOT για την ελληνική κουζίνα

• Πρόγραμμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα»
• Πρόγραμμα 1ST
• Σχέδια Βελτίωσης

2.6.2.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
1. Κοινοπραξίες έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς εθνικής 

προτεραιότητας
Προκηρύχθηκαν 8 συντονισμένα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας με σκο
πό την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και 
ερευνητικών φορέων με μακροχρόνια εμβέλεια και την πα
ραγωγή καινοτόμων δράσεων.

2. Ανθρώπινα δίκτυα ερευνητικής και τεχνολογικής επιμόρ
φωσης

Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημονι
κών ερευνών σε θέματα προηγμένης τεχνολογίας και υψη
λής επιστημονικής προτεραιότητας για την χώρα, η κατάρ
τιση ερευνητών, επιστημόνων και μεταπτυχιακών φοιτη
τών, πτυχιούχων σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης

3. ΠΡΑΞΕ- υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την προ
τυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητι
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κών αποτελεσμάτων με την δημιουργία νέων επιχειρήσε
ων (spin off)

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία και ανάπτυ
ξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, που 
έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση της γνώσης που παρά- 
γεται σε ερευνητικά προγράμματα από άτομα υψηλού επι
πέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης και από 
ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συν
δρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανι
σμών και που αποκαλούνται τεχνοβλαστοί (spin off)

4. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανικής έρευ
νας σε νέες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί νεώτερες των 5 ετών επι
χειρήσεις με σκοπό να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις 
δραστηριότητες εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας σε 
όλους τους τομείς της παραγωγής και την ανάπτυξης νέων 
ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και την μεταφορά 
και προσαρμογή της υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσια
κούς κλάδους της βιομηχανίας (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
στα έργα βιομηχανικής έρευνας η δημόσια χρηματοδότηση 
φτάνει στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού).

5. ΕΝΤΕΡ Ένταξη στο ελληνικό ερευνητικό σύστημα ερευ
νητών από το εξωτερικό

Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση και απασχό
ληση στην Ελλάδα αξιόλογων ερευνητών από το εξωτερικό 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να μεταφερθούν 
πληροφορίες και τεχνογνωσία από τον διεθνή χώρο στις 
ελληνικές ερευνητικές μονάδες.

6. ΗΡΩΝ Πρόγραμμα για την απασχόληση νέου ερευνητι
κού προσωπικού στις επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα καλύπτει μέρος του κόστους του ανθρώπι
νου δυναμικού που προκαλεί η απασχόληση νέων ερευνη
τών και τεχνικών σε ερευνητικά έργα σε επιχειρήσεις για 
διάστημα από 18-36 μήνες.

7. Συνεργασίες με Ε. & Τ. οργανισμούς χωρών εκτός Ευρώ
πης για τα έτη 2002-2005
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Στόχος είναι η προώθηση των συνεργασιών ελληνικών 
ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων με αντίστοιχους 
οργανισμούς ανεπτυγμένων χωρών. Αφορά την συνεργα
σία με ερευνητικά κέντρα από Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνία, Ν. 
Κορέα, Αυστραλία, Ταϊβάν και Σιγκαπούρη.

Οι προτάσεις θα αναψέρονται στην από κοινού εκτέλε
ση ερευνητικών τεχνολογικών έργων στα πεδία περιβαλ
λοντικών τεχνολογικών, διαστημικών τεχνολογιών, νανο
τεχνολογίας στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, 
τεχνολογικών εκμετάλλευσης ΑΠΕ και γονιδιωματικής και 
βιοτεχνολογίας.

2.6.22. Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας
2.6.2.2. Ι. Ιστορικό

Η δημιουργία και ανάπτυξη μικρών τοπικών επιχειρήσεων, 
προωθεί την τοπική και εθνική οικονομική ανάπτυξη, δημι
ουργεί θέσεις εργασίας, βοηθάει τις μη προνομιούχες ομά
δες, ειδικότερα τους νέους και τις γυναίκες, να βρουν απα
σχόληση, συμβάλλοντας έτσι στην άρση της απομόνωσης 
και στη δημιουργία υγιούς πλαισίου κοινωνικής συνοχής.

πάνω από όλα όμως, η δημιουργία μιας επιχείρησης εί
ναι η ατομική πράξη ενός ανθρώπου που αναλαμβάνει το 
ρίσκο. Ενός ανθρώπου που συχνά είναι απροετοίμαστος 
και ίσως ακατάλληλος, και η επιτυχία ή η αποτυχία της επι
χειρηματικής δραστηριότητας, εξαρτάται κατά κύριο λόγο 
από τα στοιχεία της προσωπικότητας του, τις δεξιότητες 
που έχει και τις ικανότητες που αναπτύσσει, τη μεθοδικό- 
τητα, την επιμονή, την αισιοδοξία, τη διάθεση για προσωπι
κή δέσμευση, τη σωστή πληροφόρηση, την καλή γνώση του 
αντικειμένου και τη διάθεση για ανάληψη κινδύνων.

2.6.2.2.2. Τι είναι οι Θυρίδες Νεανικής επιχειρηματικό
τητας

Με τον τίτλο “Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας” 
ορίσαμε τις δομές στήριξης των νέων “εν δυνάμει” επιχειρη
ματιών. Πρόκειται για ένα κέντρο/ γραφείο πληροφόρησης 
και παροχής βοήθειας βασικής και ολοκληρωμένης μορφής 
προς όλους τους ενδιαφερομένους νέους έτσι ώστε 0\ πιθα
νότητες γέννησης, ανάπτυξης και επιτυχούς εξέλιξης των 
επιχειρηματικών τους ιδεών να αυξάνονται σημαντικά.
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Τουρισμός
Έρευνας και Τεχνολογίας
Βιομηχανίας
Ενέργειας
Ελληνικού Οργανισμού Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων 
και Χειροτεχνίας

2.6.3. Στοιχεία Προγραμμάτων ΓΚ.Π.Σ.
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 
Ε.Π. Αλιεία
Ε.Π. Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση
Ε.Π. Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
Ε.Π. Οδικοί Αξονες, Λιμένες, Αστική Ανάπτυξη
Ε.Π. Περιβάλλον
Ε.Π. Πολιτισμός
Ε.Π. Σιδηρόδρομοι, Αερολιμένες, Αστικές Συγκοινωνίες 
Ε.Π. Υγεία - Πρόνοια

Περιφερειακά Προγράμματα
Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Π.Ε.Π. Αττικής
Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου
Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας
Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας
Π.Ε.Π. Ηπείρου
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
Π.Ε.Π. Κρήτης
Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
Π.Ε.Π. Πελοποννήσου
Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Κατανομή των συνολικών πόρων του Ταμείου Συνοχής με
ταξύ των δικαιούχων κρατών μελών:
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♦ Ισπανία 61%-63,5% του συνόλου
♦ Ελλάδα 16%-18% του συνόλου
♦ Ιρλανδία 2%-6% του συνόλου
♦ Πορτογαλία 16%-18% του συνόλου

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες
Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή της 
κοινοτικής συνδρομής πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 
κατά την περίοδο επιλεξιμότητας όπως αυτή καθορίζεται 
στην απόφαση της Επιτροπής και να σχετίζονται άμεσα με 
το έργο. Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να 
αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πιστοποιηθεί από το 
κράτος μέλος και έχουν πράγματι εκτελεσθεί από τον ίδιο 
ή για λογαριασμό του και οι οποίες αιτιολογούνται με εξο
φλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης απο
δεικτικής αξίας.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών αντιστοιχούν στις 
δαπάνες που αφορούν:
1. τον προγραμματισμό και τη σύλληψη
2. την αγορά εκτάσεων
3. την αξιοποίηση του χώρου
4. την ανέγερση
5. τον εξοπλισμό
6. τα μέτρα που συνδέονται με τη διαχείριση του έργου
7. τις δαπάνες στις σχετικές με τα μέτρα πληροφόρησης και 
δημοσιότητας

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επι
λέξιμη δαπάνη, εκτός και εάν επιβαρύνει πραγματικά και 
οριστικά τον αρμόδιο για την εκτέλεση οργανισμό. Ο ΦΠΑ 
που είναι ανακτήσιμος, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν δύναται 
να θεωρηθεί ως επιλέξιμος, ακόμη και εάν δεν έχει ανακτη
θεί πράγματι από τον αρμόδιο για την εκτέλεση οργανισμό 
ή από τον τελικό δικαιούχο.
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Λογιστική του κόστους
Στην περίπτωση που πολλά έργα καλύπτονται από την ίδια 
σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών ή όταν ο αρμόδιος 
για την εκτέλεση οργανισμός ασκεί τις σχετικές δραστηριό
τητες για λογαριασμό του, η κατανομή των δαπανών πρέπει 
να αποτελεί το αντικείμενο χωριστής λογιστικής που θα χα
ρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα βασίζεται σε λογιστικά 
έγγραφα ή σε έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

Πίνακας 3. Μερίδιο των έργων υποδομής στις Μεταβιβάσεις από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία (1994-1999)*

Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Μερίδιο των έργων υποδομής

Ελλάδα 46%
Ισπανία 40%
Ιταλία 30%
Πορτογαλία 30%
Ην. Βασίλειο 28%
Γαλλία 28%
Ολλανδία 24%
Ιρλανδία 20%
Βέλγιο 19%
Γερμανία 8%

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
*Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδίασμά

Οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να αποκτή
σουν μια νέα «διοικητική κουλτούρα»

2.7. Η θέση της Ελλάδας στην νέα πραγματικότητα
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η λιγότερο ανεπτυγ
μένη χώρα στην ΕΕ και τα τελευταία χρόνια όφειλε να κά
νει ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα προς τα πάνω, προ- 
κειμένου να πλησιάσει το βιοτικό επίπεδο των άλλων κρα
τών μελών. Ωστόσο, οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας μας 
κυμάνθηκαν στα επίπεδα της Πορτογαλίας (που είναι ήδη 
αρκετά μπροστά από εμάς) και της Ισπανίας ( με οικονομία 
πολύ μεγαλύτερη από την ελληνική), ενώ απέχει παρασάγ-
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γας από τις επιδόσεις της Ιρλανδίας (βλ. Γράφημα 1)

Σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 
σημαντικές περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές διάφο
ρες στην κατανομή πληθυσμού, δραστηριοτήτων και συν
θηκών διαβίωσης. Η πλήρης αξιοποίηση των φυσικών και 
ανθρωπίνων πόρων παραμένει το μεγάλο ζητούμενο στην 
ανάπτυξη της χώρας μας, ιδίως εν όψει του Γ’ ΚΠΣ. Είναι 
ενδεικτικό ότι το 1996,7 από τις 25 φτωχότερες περιφέρειες 
της ΕΕ ήταν οι ελληνικές (ΠΙΝ.4) και ειδικότερα:

Πίνακας 4. Η Ελληνική «Παρουσία» στις πλέον Υπανάπτυκτες 
Περιφέρειες της ΕΕ (1996).

Περιφέρεια Κατά κεφαλήν εισόδημα Θέση στην ΕΕ
ως ποσοστό του ΜΟ της ΕΕ

Ήπειρος 44% 2
Β. Αιγαίο 52% 6
Δ. Ελλάδα 58% 12
Πελοπόννησος 58% 14
Α. Μακεδονία-Θράκη 61% 18
Δ. Μακεδονία 62% 21
Θεσσαλία 63% 22

Από την κατάταξη αυτή καθίσταται σαφές ότι το 1996 
η Ήπειρος ήταν η δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια μετά 
τη Γουαδελούπη(Ι), η οποία όμως ανήκει στις υπερπόντι
ες κτήσεις της ΕΕ, όπως άλλωστε και 5 άλλες περιφέρειες
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ανάμεσα στις 10 φτωχότερες, μεταξύ των οποίων συμπερι- 
λαμβάνεται και το Β.Αιγαίο (στην 6η θέση).

Η Ήπειρος θεωρείται η πιο μειονεκτική περιφέρεια της 
Ελλάδας, παρά το υπέροχο φυσικό της περιβάλλον.

Συνοπτικά, ως βασικές αιτίες για την περιθωριακή θέση 
της Ελλάδας στην ΕΕ ως προς την Κοινωνία των Πληροφο
ριών πρέπει να αναφερθούν:
1. Η έλλειψη ανεπτυγμένης υποδομής, αλλά και το υψηλό 

κόστος απόκτησης και χρήσης των νέων τεχνολογιών
2. Η κρατικιστική αντίληψη και οι συνδικαλιστικές αντι

δράσεις στο θέμα της απελευθέρωσης της αγοράς και, 
ως επακόλουθο, ελλιπέστατη εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο.

3. Η ανεπαρκής εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην προώ
θηση της ΚτΠ, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολου
θούν να «στραγγαλίζουν» την αγορά των τηλεπικοινωνι
ών στην Ελλάδα.

4. Η έλλειψη ενιαίας εθνικής στρατηγικής για την προώθη
ση της ΚτΠ, π.χ. κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ 
διαφόρων υπουργείων και φορέων του Δημοσίου.
Είναι ανάγκη, λοιπόν, να αλλάξουμε ρότα και να πά

ρουμε την Κοινωνία των Πληροφοριών στα σοβαρά. Οι 
βασικές κατευθύνσεις, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσου
με είναι οι εξής:
1. Ενίσχυση του ανταγωνισμού, ως αποτέλεσμα της εναρ

μόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική και 
της κατάργησης των σημερινών μονοπωλίων. Συγχρό
νως, ο στόχος της συνοχής επιβάλλει ένα μεγάλο μέρος 
των κονδυλίων να επενδυθεί στην περιφέρεια κι όχι στα 
μεγάλα αστικά κέντρα.

2. Διεύρυνση της γκάμας των χρηστών (ωφελουμένων) και 
εξάπλωση των νέων τεχνολογιών σε όλη την επικράτεια 
(σχολεία, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, ταχυδρομεία και άλ
λες δημόσιες υπηρεσίες).

3. Καλύτερος συντονισμός των αρμοδίων φορέων, ώστε να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλί
ων του Π ΚΠΣ.
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III. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.1 Αποτίμηση του Β' Κ.Π.Σ. αποτελείται από 2 σκέλη: 
Εθνικό και Περιφερειακό
3.1.1. Το Εθνικό Σκέλος

Αξονας 1: Μείωση του Περιφερειακού Χαρακτήρα της 
Χώρας και Προώθηση της Εσωτερικής Ολοκλήρωσης 
μέσω της Ανάπτυξης των βασικών Υποδομών. Την πιο 
ικανοποιητική πρόοδο εμφανίζουν η κατασκευή του ΠΑ- 
ΘΕ και του Βόρειου Άξονα Κρήτης. Οι κύριες αδυναμίες 
που διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση των μεγάλων έρ
γων εντοπίζονται τόσο στον αρχικό σχεδίασμά (μη έγκαι
ρη έναρξη μελετών, απαλλοτριώσεων, κλπ) όσο και στους 
μηχανισμούς εφαρμογής τους (ανετοιμότητα επιχειρήσεων 
κατασκευαστικού κλάδου).

Άξονας 2: Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης
Με την ολοκλήρωση των νέων νοσοκομείων και των επε- 
κτάσεών τους θα έχουν καλυφθεί όλα σχεδόν τα κενά του
λάχιστον από ποσοτική άποψη. Όλα τα μεσαίου και με
γαλύτερου μεγέθους αστικά κέντρα θα έχουν καλύψει τις 
ανάγκες τους για αποχέτευση και καθαρισμό λυμάτων (ιδι
αίτερα σε ευαίσθητες τουριστικά περιοχές). Τέλος, το σύ
στημα ύδρευσης καλύπτει πλέον το σύνολο σχεδόν του 
πληθυσμού.

Άξονας 3: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα του Οικο
νομικού Ιστού
Ενώ η υλοποίηση των προγραμμάτων και από την άποψη 
του φυσικού αντικειμένου και από την άποψη της απορρό
φησης των πιστώσεων θα μπορούσε να κριθεί ικανοποιητι
κή (περισσότερο στον αγροτικό τομέα, λιγότερο στη μετα
ποίηση και τον τουρισμό), οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων 
είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Πάντως είναι σαφής η βελτί
ωση του πάγιου κεφαλαίου τόσο στις αγροτικές εκμεταλ
λεύσεις όσο και στις μεταποιητικές μονάδες.
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Άξονας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Απα
σχόληση
Η μέχρι στιγμής αποτίμηση των Επιχειρησιακών Προγραμ
μάτων αυτού του άξονα δείχνει διαφορετικό ποσοστό υλο
ποίησης και ικανοποίησης των αρχικών στόχων τους με με
γαλύτερο βαθμό ικανοποίησης στο Ε.Π. Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.

3.1.2. Το 2° Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
Κεντρικής Μακεδονίας
Στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ, η αναπτυξιακή στρατηγική της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έθεσε τρεις βασικούς 
στόχους:
• Ενδυνάμωση του νέου ρόλου της Περιφέρειας και της 

Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικού κέντρου των Βαλκα
νίων.

• Ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας 
(βιομηχανία, ΜΜΕ, ανθρώπινο δυναμικό)

• Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με ισόρρο
πη ανάπτυξη των μικρότερων αστικών κέντρων, ενδυνά
μωση της αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης, αναβάθμιση 
του κοινωνικού εξοπλισμού και προστασία των φυσικών 
πόρων.

3.1.2.1 Αποτελέσματα εφαρμογής του 2ου ΠΕΠ 
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από την εφαρμογή του 
2ου ΠΕΠ ανά βασικό άξονα προτεραιότητας είναι:

Α. Ανθρώπινο Δυναμικό
Τα έργα που εντάχθηκαν στο μέτρο “Υποδομές και Εξοπλι
σμός Εκπαίδευσης” πέτυχαν κατά ένα μεγάλο βαθμό τον 
στόχο που είχε τεθεί για την επίλυση του προβλήματος της 
σχολικής στέγης και της διπλοβάρδιας στην Δευτεροβάθ
μια Εκπαίδευση για όλους τους νομούς, εκτός του πολεο- 
δομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

Β. Στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Πε
ριφέρειας Χαμηλή ήταν η στήριξη της ανταγωνιστικότη
τας των μεταποιητικών επιχειρήσεων και ως προς τη συμ
μετοχή της στο σύνολο των δεσμεύσεων του προγράμμα
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τος και ως προς την υλοποίηση των δράσεων. Οι δράσεις 
για τον αγροτικό τομέα έχουν επιτύχει κυρίως την βελτίω
ση της υποδομής του τομέα, την ενίσχυση των γεωτεχνικών 
δραστηριοτήτων, ενώ έγιναν μικρής έκτασης έργα προστα
σίας του περιβάλλοντος και αποκατάστασης τοπίων

Γ. Βελτίωση Μεταφορικών Υποδομών
• Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου κατά 35% & εθνι

κού οδικού δικτύου κατά “’2%.
• Αύξηση κυκλοψοριακής ικανότητας (ΜΕΑ / ημέρα) επαρ

χιακού δικτύου κατά 68%.
• Συνολική μέση βελτίωση χρόνου μεταφοράς στο επαρχι

ακό οδικό δίκτυο κατά 30%.

Δ. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
Τα ποσοτικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι:
• Βελτίωση του δείκτη κλίνες / 1000 κατοίκους κατά 13% 

περίπου.. Μόνιμες θέσεις εργασίας από τη δη μιουργούμε
νη νοσοκομειακή υποδομή περίπου 3.500.

• Επιπλέον εξυπηρετούμενος πληθυσμός από τα νέα έργα 
ύδρευσης 57.000 άτομα περίπου, αποχέτευσης 6.500 πε
ρίπου άτομα και βιολογικούς καθαρισμούς 110.000 άτομα 
περίπου.
Συμπερασματικά, ο πρώτος στόχος, δηλαδή η ενδυνά

μωση του ρόλου της Περιφέρειας ως Μητροπολιτικό Κέ
ντρο, έχει σημειώσει κάποια επιτυχία. Σε αυτό συνέβαλ
λαν η βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου, η πρόοδος 
στα έργα των οδικών αξόνων ΠΑΘΕ, της Εγνατίας Οδού, η 
βελτίωση των υποδομών του αερολιμένα της Θεσσαλονί
κης ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου Αθη
νών - Θεσσαλονίκης και γενικά η ολοκλήρωση παρεμβά
σεων εθνικής εμβέλειας. Αναφορικά με τον δεύτερο στόχο, 
την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού, παρουσιάζο
νται δυσκολίες στην επίτευξή του.

Ο τρίτος στόχος που αφορά την μείωση των ενδοπερι- 
φερειακών ανισοτήτων και την προστασία των φυσικών πό
ρων, φαίνεται να έχει προωθηθεί μέσω δράσεων, όπως οδι
κές συνδέσεις, δημιουργία κόμβων, αναπλάσεις και ανα
βαθμίσεις περιοχών (στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρω
τεύουσας), την ολοκλήρωση του Νοσοκομείου Δυτικών
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Περιοχών και άλλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία κρί- 
θηκαν αποτελεσματικά ως προς τις στοχεύσεις τους.

3.2 Το Γ Κ.Π.Σ.
Τομέας Μεταφορών
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας
Τομέας Περιβάλλοντος
Τομέας Γεωργίας - Αλιείας
Τομέας Τουρισμού
Τομέας Πολιτισμού
Τομέας Ενέργειας
Τομέας Μεταποίησης - Υπηρεσιών
Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας
Διατομεακή παρέμβαση για την Κοινωνία της Πληροφορίας

3.2.1 Το 3° Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
Κεντρικής Μακεδονίας
Σύμφωνα με το πρώτο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (αυτή τη 
στιγμή υπό αναθεώρηση), ο γενικός στρατηγικός στόχος 
για την ανάπτυξη της Κ. Μακεδονίας εκφράζεται με το τρί- 
πτυχο που περιλαμβάνει:
την αξιοποίηση του νέου μητροπολιτικού ρόλου της Θεσ

σαλονίκης,
την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής ισορροπίας και 
την προώθηση της αειφορίας.

3.3 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Καινοτόμες Ενέργειες 
2000-2006
3.3.1. Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1994-1999, υπήρχαν 13 
πρωτοβουλίες, οι οποίες οδήγησαν σε περισσότερα από 500 
προγράμματα. Για την περίοδο 2000-2006, οι κανονισμοί 
περιορίζουν τον αριθμό των πρωτοβουλιών σε τέσσερις και 
καλύπτουν τα εξής θέματα:

Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνερ
γασία που αποσκοπεί να δώσει ώθηση στην αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη και το χωροταξικό σχεδίασμά του Ευ
ρωπαϊκού εδάφους (INTERREG III)
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Οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση των πόλεων 
και των αστικών κέντρων για την προώθηση της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης (URBAN II)

Αγροτική ανάπτυξη, μέσω πρωτοβουλιών ομάδων τοπι
κής δράσης (LEADER +)

Διακρατική συνεργασία για την προώθηση νέων μέσων 
καταπολέμησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης φύ
σης σε σχέση με την αγορά εργασίας (EQUAL).

3.3.1.1. Γενικές Κατευθύνσεις: INTERREGIII 
Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού για το INTERREG III, 
υπάρχουν 3 δέσμες προγραμμάτων:
Διασυνοριακή Συνεργασία: Επιλέξιμοι στην Ελλάδα είναι 

28 Νομοί που βρίσκονται κατά μήκος των χερσαίων και 
θαλάσσιων συνόρων.

Διεθνική Συνεργασία: Επιλέξιμες είναι οι χώρες που καλύ
πτονται ήδη από υφιστάμενα προγράμματα INTERREG 
II.

Διαπεριφερειακή Συνεργασία

3.3.1.2 Γενικές Κατευθύνσεις: URBANII 
Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 50 πάνω-κάτω αστικές πε
ριοχές (από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση) οι οποίες αντιμε
τωπίζουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Οι περιοχές 
αυτές μπορούν να είναι μικρές ή μεγάλες πόλεις ή ακόμη 
και οικισμοί που εντάσσονται σε μεγαλύτερα αστικά συ
μπλέγματα. Καθοριστικό είναι ότι οι περιοχές αυτές πρέπει 
να έχουν γεωγραφική συνάφεια, να έχουν πληθυσμό του
λάχιστον 10.000 ατόμων, και να παρουσιάζουν ένα κοινό 
πρόβλημα. Επί πλέον το κοινωνικοοικονομικό προφίλ τους 
θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τρία από τα παρακάτω 
κριτήρια:
Υψηλό ποσοστό long-term ανεργίας 
Χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας 
Υψηλό ποσοστό φτώχιας και αποκλεισμού 
Ανάγκη για σύγκλιση, λόγω κοινωνικο-οικονομικών δυσχε- 

ρειών
Υψηλό ποσοστό μεταναστών, εθνικών ομάδων και μειονο

τήτων, ή προσφύγων
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, σημαντική ανεπάρκεια δεξιό-
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τήτων και υψηλά ποσοστά παιδιών που εγκαταλείπουν 
το σχολείο

Υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας γενικά και ειδικά εγκλη
ματικότητας ανηλίκων 

Αβέβαιες δημογραψικές τάσεις 
Ιδιαίτερα παρηκμασμένο περιβάλλον

Έχει καθοριστεί και ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης 
ανά κάτοικο (EUR 500). Το ποσοστό επιδότησης από την 
ΕΕ μπορεί να ανέλθει μέχρι 75%.

Τα είδη των παρεμβάσεων που μπορούν να ενταχθούν 
στο URBAN II είναι παρόμοια του URBAN και των πιλο
τικών προγραμμάτων κάτω από το άρθρο 10. Κάθε ιμα θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και τη διάδοση της τεχνο
γνωσίας που οι από την εφαρμογή του.

3.3.13. Γενικές Κατευθύνσεις: LEADER +
Η νέα πρωτοβουλία LEADER+ θα συμπληρώσει τα “καθιε
ρωμένα” πλέον προγράμματα με την ενθάρρυνση ολοκλη
ρωμένων ενεργειών που σχεδιάζονται και εκτελούνται στο 
πλαίσιο εταιρικών σχέσεων σε τοπική κλίμακα. Στόχος αυ
τών των ενεργειών θα είναι η εφαρμογή νέων μορφών:

Αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
Ενίσχυσης του οικονομικού πλαισίου με σκοπό τη δημιουρ

γία νέων θέσεων απασχόλησης, και 
Βελτίωσης της οργανωτικής ικανότητας της τοπικής “κοι

νότητας”.
Όπως και στο LEADER II, δικαιούχοι φορείς θα είναι οι 
“Ομάδες Τοπικής” (ΟΤΔ) και επιλέγονται από το κράτος- 
μέλος.

To LEADER+ έχει 3 σκέλη:
1. “Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές 

αγροτικής ανάπτυξης”: Αφορά περιοχές περιορισμένης 
έκτασης και αγροτικού χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν 
ένα ομοιογενές σύνολο από φυσική (γεωγραφική), οικο
νομική, και κοινωνική άποψη. Οι επιλεγείσες περιοχές 
θα πρέπει να μπορούν να μπορούν να στηρίξουν μία βι
ώσιμη αναπτυξιακή πολιτική και ο πληθυσμός τους να
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είναι μεταξύ 20.000 και 100.000 κατοίκων. Οι στρατηγι
κές αυτές θα αναπτυχθούν από τις ΟΤΔ.

2. “Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών”: 
Αφορά συνεργασίες μεταξύ περιοχών του ίδιου κράτους 
η διακρατικές συνεργασίες. Οι συνεργασίες αυτές θα 
στοχεύουν στη συγκέντρωση τεχνογνωσίας η/και πό
ρων (ανθρώπινων η χρηματοδοτικών) και θα εντάσσεται 
στις κατευθύνσεις που έχουν καθοριστεί από τις ΟΤΔ 
στο αναπτυξιακό τους σχέδιο.

3. “Δικτύωση”: με σκοπό την τόνωση της συνεργασίας και 
τη διάδοση πληροφόρησης. Η δικτύωση θα κατευθύνε- 
ται σε εθνικό επίπεδο από το κράτος-μέλος και σε Ευ
ρωπαϊκό επίπεδο από ένα “παρατηρητήριο αγροτικών 
περιοχών”.

3.3.1.4. Γενικές Κατευθύνσεις: EQUAL 
Στόχος της νέας Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL είναι να 
αναπτύξει συνεργασίες που σκοπό θα έχουν την καταπολέ
μηση κάθε μορφής αποκλεισμού, αντίξοης διάκρισης, και 
ανισότητας στην αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία σκοπεύ
ει να χτίσει πάνω στην εμπειρία που κερδίθηκε από δύο άλ
λες πρωτοβουλίες: την ADAPT και την EMPLOYMENT.

Η πρωτοβουλία έχει τρεις άξονες:
Τα ολοκληρωμένα διακρατικά προγράμματα
Τα εθνικά δίκτυα και μεθόδους διάδοσης ορθών πρακτικών
Την ανάπτυξη πολιτικής

Τα ολοκληρωμένα δι-εθνικά προγράμματα θα πρέπει 
να πληρούν τα κριτήρια της καινοτομίας, της ενδυνάμω
σης και ενεργής συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων, 
και της ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Σε εθνικό επίπεδο, η πρωτοβουλία θα συνίσταται από 
έναν περιορισμένο αριθμό θεματικών περιοχών που θα 
αντικατοπτρίζουν τις συμφωνημένες με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτεραιότητες. Κάθε χώρα-μέλος θα πρέπει να 
προτείνει μηχανισμούς (σε εθνικό επίπεδο) για τη δικτύωση 
των προγραμμάτων και τη διάδοση ορθών πρακτικών.

Ο τρίτος άξονας της πρωτοβουλίας θα αποτελέσει απευ
θείας αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και 
θα δημιουργήσει ένα γραφείο τεχνικής βοήθειας.
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3.3.1.5 Το Πρόγραμμα Δικτυωθείτε 
Το πρόγραμμα Δικτυωθείτε αποτελεί πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει σκοπό την προώθηση 
των τεχνολογιών του Διαδικτύου και των εφαρμογών του 
στις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και τη διαμόρφωση και 
ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για το e-επιχειρείν με έμ
φαση στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα Δικτυωθείτε χρηματοδοτείτε από το μέ
τρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της 
Πληροφορίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών και η Εκπαιδευτική Στήριξη από το μέτρο 8.2 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οικονομική Ενίσχυση
Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε μία ΜΜΕ με σκοπό 
την αρχική σύνδεσή της με το Διαδίκτυο ή για τη περαιτέρω 
αξιοποίησή του.

Εκπαιδευτική Στήριξη
Υποστήριξη επιχειρηματιών και εργαζομένων από συμβού
λους, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης μέ
σω διαδικτύου και λειτουργία Help Desk.

3.3.2 Καινοτόμες Ενέργειες και Τεχνική Βοήθεια 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1994-1999, τα πρότυπα έρ
γα η έργα επίδειξης, για τα οποία μπορούσε να χρησιμο
ποιηθεί έως το 1% των συνολικών κονδυλίων των Διαρθρω
τικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπούσαν 
στον πειραματισμό με νέες κατευθύνσεις ή νέους τομείς πα
ρέμβασης. Μπορούσαν να υποβληθούν από τα κράτη μέλη, 
τις περιφερειακές η τοπικές αρχές η από ιδιωτικούς φορείς. 
Συνήθως ακολουθούσαν πρόσκληση υποβολής προτάσε
ων, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για συγκεκριμέ
να θέματα.

Για την περίοδο 2000-2006, οι κανονισμοί ορίζουν ότι οι 
καινοτόμες ενέργειες συμβάλουν στην εκπόνηση καινοτό- 
μων μεθόδων και πρακτικών που αποσκοπούν στη βελτίω
ση της ποιότητας των παρεμβάσεων βάσει των πρωταρχι
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κών στόχων. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας περιλαμβάνουν 
κυρίως μελέτες. Ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών 
και την εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.4 Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης
Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης(ΚΠΣ) είναι ζωτικής σημα
σίας για την χώρα μας, δεδομένου ότι πρώτον αντιστοιχούν 
σε σημαντικό ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ και δεύτερον 
είναι οχήματα για την ολοένα και πλησιέστερη ενσωμάτω
ση της Ελλάδας στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης. Σημειώνεται ότι τα χρήματα που εισέρευσαν στην 
χώρα μας την περίοδο 1989-1993 (Α Ι<ΠΣ) αναλογούσαν 
κατά μέσο όρο στο 2,6% του ΑΕΠ της χώρας μας την πεντα
ετία εκείνη και στο 3,7% την εξαετία 1994-1999 (Β’ ΚΠΣ).

3.4.1 Η σημασία των ΚΠΣ
Είναι αναμφισβήτητο ότι χωρίς τις κοινοτικές ενισχύσεις η 
Ελλάδα δεν θα είχε πετύχει την ανάπτυξη που γνώρισε την 
τελευταία εικοσαετία. Η σημασία των δύο προηγουμένων 
ΚΠΣ αποτυπώνεται παραστατικά στο πίνακα 1. σε ότι αφο
ρά τους πόρους του Β’ ΚΠΣ, τα βασικά του μεγέθη στο τέ
λος του 1999 διαμορφώθηκαν ως εξής (Πίνακας 2):

Πίνακας 2. Δομή του Β’ ΚΠΣ και Κατανομή των Πόρων (σε εκατ. 
ECU/ευρώ)

Συνολικό κόστος 26.433,1
Συνολική Δημόσια Δαπάνη 21.441,7
Κοινοτική Συμμετοχή 14.565,5
Εθνική δημόσια Δαπάνη 6.876,1
Ιδιωτική Συμμετοχή 4.991,4

Εάν δε στο ανώτερο ποσό προστεθεί και ο προϋπολογι
σμός των προγραμμάτων του Ταμείου Συνοχής ύψους 3.061 
εκατ. ECU, το συνολικό ποσό που ήταν προγραμματισμένο 
να επενδυθεί στην Ελλάδα για την ανάπτυξή της περίοδο 
1994-1999 ανέρχονταν σε 24.494 εκατ. ECU. Μεγάλο μέρος 
αυτών των χρημάτων προοριζόταν για την αναβάθμιση της 
βασικής υποδομής της χώρας μας (Βλ.Πιν.3):
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3.5 Το Αναπτυξιακό μέλλον της Ελλάδας
3.5.1 Η Ανεπάρκεια της Δημόσιας Διοίκησης 
Έχουν γραφτεί πολλές μελέτες για την κακοδαιμονία της 
δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας και τα συμπεράσματα σε 
μεγάλο βαθμό συμπίπτουν, χωρίς όμως να επέρχεται η ου
σιαστική αναβάθμιση που όλη η ελληνική κοινωνία επιθυ
μεί. Πολύ σύντομα, στα βασικά προβλήματα που δυσχεραί
νουν τη σωστή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης συγκα
ταλέγονται:

Ο υπερβολικός παρεμβατισμός της δημόσιας διοίκησης 
σε πολλούς τομείς της οικονομίας και ο ασφυκτικός έλεγ
χος που εξακολουθεί να ασκεί το κράτος σε πλήθος επιχει
ρηματικών δραστηριοτήτων.Έχει πολλάκις διαπιστωθεί ότι 
ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός εκτρέφει φαινόμενα 
αναποτελεσματικότητας, αλλά και διαφθοράς.

3.5.2. Η ανεπάρκεια του θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου 
Το φαινόμενο της πολυνομίας σε τέτοιο βαθμό που αφενός 
η πληθώρα κανονιστικών ρυθμίσεων δυσχεραίνει τη διεκ
περαίωση επειγουσών υποθέσεων και αφετέρου οι επικα
λύψεις καθιστούν νομικά αμφιλεγόμενες πολλές δραστηρι
ότητες της δημόσιας διοίκησης.

Επιστημονική ανεπάρκεια των δημοσίων υπαλλήλων 
που επιφορτίζονται με συγκεκριμένα καθήκοντα σε σχέση 
με το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και αξιολόγησης των ανα
δοχών υπήρξαν αυθαίρετες

Η ανεπάρκεια του θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου.

3.5.3 Αποτυχημένη πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης 
Ιδιαίτερα προβληματικές αποδείχθηκαν οι δράσεις που ενι- 
σχύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με 
αποτέλεσμα να “παγώσει” επί δύο χρόνια η χρηματοδότη
ση για επαγγελματική κατάρτιση και να ζητηθούν από τις 
αρμόδιες ελληνικές αρχές σοβαρές μεταρρυθμίσεις, προ- 
κειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση των σχετικών προγραμ
μάτων.

Μερικά από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίστη
καν στον τομέα αυτό ήταν:
- Αδυναμία συσχέτισης των ειδικοτήτων στα προγράμματα
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κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς ερ
γασίας.

- Πολλές περιπτώσεις λανθασμένης επιλογής καταρτιζομέ- 
νων, με αποτέλεσμα να μένουν στο περιθώριο άτομα με 
πολύ μεγαλύτερες ανάγκες.

- Ανεπαρκείς μηχανισμοί αξιολόγησης των προγραμμάτων 
κατάρτισης, τόσο ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης 
κατάρτισης όσο και ως προς την τοποθέτηση των καταρ- 
τιζομένων στην αγορά εργασίας.
Η έλλειψη επαρκούς σχεδιασμού είναι εμφανής και σε 

πολλά σημεία Εγνατίας οδού, όπως Π.χ. στην περιοχή του 
Μετσόβου. Ειδικότερα, μετά την κατασκευή της σήραγγας 
Μετσόβου το ΥΠΕΧΩΔΕ αναγκάστηκε να αλλάξει την αρ
χική χάραξη, καθώς διαπιστώθηκαν υψηλός βαθμός αστά
θειας των εδαφών και επικίνδυνες κατολισθήσεις του ορει
νού όγκου. Η νέα χάραξη περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύ
στημα σηράγγων και κοιλαδογεφύρων, για το οποίο όμως 
δεν είχε προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
κι όταν υποβλήθηκαν ενστάσεις για την προστασία του κα
φέ αρκούδας, οι αρμόδιες αρχές αναγκάστηκαν όχι μόνο 
να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση, αλλά 
να αναζητήσουν άλλες πρόχειρες - λύσεις, προκειμένου να 
μην αχρηστευθεί τελείως το υπό κατασκευή έργο.

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί ο αγωγός της ΕΤΔΑΠ 
στο Υπόλοιπο Αττικής, ο οποίος μεταφέρει πόσιμο νερό κι 
όμως είναι γνωστό ότι το νερό αυτό χρησιμοποιείται κατ’ 
εξοχήν για άρδευση. Πρόκειται, αν μη τι άλλο, για ακατάλ
ληλη χρήση των φυσικών πόρων και, προπαντός, για κραυ
γαλέα περίπτωση ανεπαρκούς μελέτης του προβλήματος, η 
οποία και οδήγησε στη “λύση” που τελικά επελέγη από τις 
αρμόδιες αρχές.

Με αυτές τις θλιβερές επιδόσεις που είχε η χώρα μας την 
περίοδο 1994-1999 στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρ
τισης, ήταν θέμα χρόνου η έξαρση της ανεργίας στη χώρα 
μας. Με άλλα λόγια, η αναποτελεσματικότητα της κυβέρ
νησης «μεταφράστηκε» σε ευθεία επιδείνωση της κατάστα
σης στον κρίσιμο τομέα της απασχόλησης. Μια από τις πολ
λές συνέπειες αυτού του φαινομένου είναι ο μικρός αριθμός 
νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν συνολικά κα
τά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ: από το 1994 έως και το 1998
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οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν μόνο κατά 72.000. Υπήρξε, 
μάλιστα, έτος με αρνητική μεταβολή του δείκτη αυτού, όταν 
το 1998 οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 18.000! Επιπλέ
ον, η όποια αύξηση της απασχόλησης ενδέχεται σε μεγά
λο βαθμό να οφείλεται στην πληρέστερη καταγραφή των 
μεταναστών που εργάζονται στην Ελλάδα και, συνεπώς, η 
«δημιουργία» νέων θέσεων εργασίας προκαλεί εύλογα ερω
τήματα 13.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ως προς την ανερ
γία η Ελλάδα έχει σημειώσει ρεκόρ πεντηκονταετίας και 
απέχουμε κατά 1.5% από το μέσο όρο της ΕΕ - στο σύνολο 
της οποίας η ανεργία εμφανίζει πτωτικές τάσεις (Βλ Γράφη
μα 5). Με άλλα λόγια, είμαστε η μόνη χώρα, στην οποία η 
ανεργία αυξάνεται!

3.5.4 Η εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδας 
Στην εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισόδημα των χωρών Συ
νοχής από το 1986-1999 αποδεικνύεται ότι η χώρα μας κι
νήθηκε σταθερά ως «ουραγός» της ομάδας αυτής. Το 1986 
η χώρα μας είχε το 59,2% του κοινοτικού κατά κεφαλήν ει
σοδήματος, η Πορτογαλία είχε το 55,1% και η Ιρλανδία το 
60,8%. Το 1999 η Ελλάδα βρισκόταν στο 69,3%, η Πορτο
γαλία στο 71,8%, η Ισπανία στο 79,6% και η Ιρλανδία στο 
105,1%. Με άλλα λόγια, η χώρα μας ανέβηκε μόνο 10,1 μο
νάδες, όσο περίπου και η Ισπανία ( η οποία όμως είναι σε 
πολύ καλύτερη θέση από εμάς), η Πορτογαλία μας ξεπέρα- 
σε χάρη στην άνοδό της κατά 17,6 μονάδες και η Ιρλανδία 
έκανε άλμα 44,3 μονάδων (!!).

Πίνακας 5. Κατά Κεφαλήν Εισόδημα των Χωρών Συνοχής ως 
Ποσοστό του αντίστοιχου Μέσου Όρου της ΕΕ (1986-1999)

Έτος '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 ’97 '98 '99

Ελλάδα 59,2 57,4 58,3 59,1 57,4 60,1 61,9 64,2 65,2 66,4 67,5 69,2 68,6 69,3

Πορτογαλία 55,1 56,7 59,2 59,4 58,5 63,8 64,8 67,7 69,5 70,1 70,5 70,7 71,1 71,8

Ισπανία 69,8 71,5 72,5 73,1 74,1 78,7 77,0 78,1 78,1 78,6 78,7 77,8 78,6 79,6

Ιρλανδία 60,8 62,5 63,8 66,3 71,1 74,7 78,4 82,5 90,7 96,8 96,5 96,4 102,1 105,1
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Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η Πορτογαλία ξεπέρα- 
σε την Ελλάδα ήδη από το 1988, δηλαδή δύο μόνο χρόνια 
αφότου προσχώρησε στην Ενωμένη Ευρώπη (!) και έκτο- 
τε εμφανίζει κατά κεφαλήν εισόδημα σταθερά υψηλότερο 
από το μας, όπως άλλωστε και οι άλλες χώρες Συνοχής. Η 
δε Ιρλανδία, αντίθετα με την Ελλάδα, πέτυχε ένα πραγμα
τικό αναπτυξιακό θέμα στο Β’ ΚΠΣ, αφού κατόρθωσε το 
κατά κεφαλήν εισόδημά της από το 90,7% του κοινοτικού 
μέσου όρου το 1994 να εκτοξευθεί στο 105,1% στο τέλος 
του 1999.

3.5.5 Η πρόκληση του V ΚΠΣ
• Αποτελεί πολύτιμη αναπτυξιακή βοήθεια για την Ελλάδα 

εν όψει της ένταξής της στην Οικονομική και Νομισμα
τική Ένωση και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας που 
πρέπει να αποκτήσει η ελληνική οικονομία στις δύσκολες 
συνθήκες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

• Εν πολλοίς συμπίπτει χρονικά με την προετοιμασία της 
Ελλάδας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004.

• Αποτελεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ πριν τη δι
εύρυνση προς Ανατολάς, η οποία θα συνοδευτεί από τη 
διασπορά πόρων σε περισσότερους αποδέκτες αναπτυξι
ακής βοήθειας.

3.5.5.1 Αρχές διαχείρισης και παρακολούθησης του Γ'
ΚΠΣ

Σε σύγκριση με το 1994-1999 όλες οι διαδικασίες του Γ’ ΚΠΣ 
θα διέπονται από το μεγαλύτερο βαθμό αποκέντρωσης, 
και οι εθνικές κυβερνήσεις θα φέρουν ασύγκριτα μεγαλύ
τερη ευθύνη για την πρόοδο των αντίστοιχων Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης των χωρών τους.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ 
στην εγκαθίδρυση αξιόπιστων και αποτελεσματικών μηχα
νισμών ελέγχου. Εξ ου και μια από τις πιο αυστηρές απαι
τήσεις της αφορά τη μείωση του κρατικού παρεμβατισμού 
και, ως εκ τούτου, τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησίας των αρ
μόδιων αρχών που θα επιφορτιστούν με το έργο της δια
χείρισης των σχετικών πόρων και της παρακολούθησης της 
προόδου του Γ’ ΚΠΣ.
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3.5.6 Ο Αδυναμίες στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προ
γράμματα (ΠΕΠ)
Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή των 
ΠΕΠ σχετίζονταν με τις οργανωτικές και λειτουργικές αδυ
ναμίες των περιφερειακών υπηρεσιών, σε συνδυασμό μάλι
στα με τη δημιουργία της δεύτερης αυτοδιοικητικής βαθ
μίδας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και τα νέα οργανωτικά 
σχήματα στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση (“Καποδίστρι- 
ας”).

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που παρατηρή
θηκαν στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την περίο
δο 1994-1999 αφορούσε την έλλειψη τεχνογνωσίας για το 
σχεδίασμά πολύπλοκων αναπτυξιακών έργων. Παραδείγ
ματος χάριν, το 1999 υποβλήθηκαν περίπου 9.000 προτά
σεις της ΤΑ στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΕΠΤΑ), εκ των οποίων μόνο 400 (λιγότερο του 5%) συνο
δεύονταν από τις απαραίτητες οικονομοτεχνικές μελέτες 
και πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι προαναφερόμενες, αλλά κι άλλες, αδυναμίες δεν 
μπορούσαν παρά να επηρεάσουν την πορεία της υλοποίη
σης και τις απορροφήσεις των κοινοτικών πόρων των ΠΕΠ. 
Είναι μεν γεγονός ότι τα ποσοστά απορροφητικότητας των 
ΠΕΠ κινήθηκαν σε επίπεδα κάπως υψηλότερα από τα αντί
στοιχα των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά 
είναι εξίσου χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 1994-1999 
οκτώ από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας απορρόφη
σαν λιγότερο από 70% των πόρων που τους αναλογούσαν 
(Πίν. 11). Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν, ιδιαίτερα 
χαμηλές ήταν οι απορροφήσεις στις περιφέρειες Στερεάς 
Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας (από τις φτωχότερες στην 
ΕΕ - βλ. Πίν. 4) και Νοτίου Αιγαίου, ενώ η περιφέρεια Ηπεί
ρου (η φτωχότερη στην ΕΕ - Βλ. 4) αρκέστηκε σε απορρο
φήσεις ύψους 69.93% (!).
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Πίνακας 11. Απορροφήσεις κατά ΠΕΠ κάτω του 70% (1994- 
1999)

Περιφέρεια Ποσοστό
Πελοπόννησος 66,24%
Δυτική Ελλάδα 68,31%
Στερεά Ελλάδα 59,89%
Ήπειρος 69,93%
Βόρειο Αιγαίο 67,43%
Νότιο Αιγαίο 63,45%
Ιόνια Νησιά 69,76%
Δυτική Μακεδονία 60,60%

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3.5.7. Ελλιπής συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
Από τα ποσά που προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο του Β’ 
ΚΠΣ ως συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδό
τηση των έργων, εξασφαλίστηκε μόνο το 57.6%. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε προβλεφθεί το 
ποσό των 8,671.4 εκατ. ECU, ενώ στο τέλος του 1999 η συμ
μετοχή του ιδιωτικού τομέα δεν ξεπέρασε τα 4,991.4 εκατ. 
ECU/ευρώ (Πίν. 12). Με άλλα λόγια, η χαμηλή συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα στέρησε από την ελληνική οικονομία 
ποσό που κυμαίνεται περί το 1.3 τρις δρχ. με βάση την κε
ντρική ισοτιμία δραχμής προς ευρώ.

Οι βασικές αιτίες για τη χαμηλή συμμετοχή του ιδιωτι
κού τομέα στην υλοποίηση του Β’ ΚΠΣ υπήρξαν:

Η έλλειψη ενός θεσμικού πλαισίου προσανατολισμένου 
στο νέο αυτό τύπο επενδυτικών σχεδίων που βασίζεται στη 
συνεργασία κράτους και ιδιωτών.

Η αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να ανταποκριθεί 
σε δράσεις που εμφανίζονται πρώτη φορά στην ελληνική 
πραγματικότητα - άλλωστε, την αδυναμία αυτή την παρα
δέχεται η ίδια η κυβέρνηση.

Παραδείγματος χάριν, ακόμη κι όταν υποβλήθηκαν αιτή
σεις από επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων 
αυτού του τύπου, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (πολύ συ
χνά, οι χρονικές καθυστερήσεις) αποθάρρυναν τους ιδιώ
τες. Αυτή είναι και η κύρια αιτία για την αποτυχία των Μέ
τρων 1.1 (Μαρίνες) και 1.5 (Υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις) του Υποπρογράμματος Τουρισμού, με απορ-
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ροψήσεις 4.5% και 7% τον Ιούνιο του 1999. Και στα δύο αυ
τά μέτρα προβλεπόταν υψηλή συμμετοχή των ιδιωτών (έως 
και 77.6% στη δεύτερη περίπτωση), αλλά οι ενδιαφερόμε
νοι προσέκρουσαν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες της 
δημόσιας διοίκησης.

3.5.8 Χαμηλές απορροφήσεις στο Β’ ΚΠΣ 
Με όλες τις αδυναμίες που εμφανίστηκαν κατά την εκτέ
λεση του Β’ ΚΠΣ, δεν αποτελούν έκπληξη η αρνητικές 
επιδόσεις της Ελλάδας και ως προς την απορρόφηση των 
κοινοτικών πόρων. Η χώρα μας θα έπρεπε να είναι «πρω- 
ταθλήτρια» στις απορροφήσεις, καθώς έχει τις μεγαλύτε
ρες αναπτυξιακές ανάγκες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Ωστόσο, μια απλή ματιά στο Γράφημα 6 αποδεικνύει ότι 
στις απορροφήσεις πόρων από το ΚΠΣ και τις Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες ερχόμαστε μετά βίας πέμπτοι, μετά από τις 
άλλες χώρες Συνοχής και τη Γερμανία, αλλά και κάτω από 
το μέσο όρο της ΕΕ !

Να σημειωθεί επίσης ότι η Πορτογαλία έχει την καλύ
τερη επίδοση απ’ όλες τις χώρες (με 86.84%), ενώ έως και 
η Ιρλανδία, έχοντας φτάσει στο 105% του μέσου κοινοτι
κού όρου κατά κεφαλήν εισοδήματος, έχει κι αυτή καλύ
τερο δείκτη απορροφητικότητας από την Ελλάδα! Το γε
γονός δε ότι είμαστε μπροστά από άλλα κράτη μέλη, όπως 
ΓΊ.χ. η Γαλλία ή η Ολλανδία, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να αποτελεί άλλοθι, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει απείρως 
μεγαλύτερες αναπτυξιακές ανάγκες από τους εταίρους μας 
στην ΕΕ.

Εκτός από τη μη ικανοποιητική απορροφητικότητα, οι 
απορροφήσεις σε ορισμένους τομείς κυμάνθηκαν από μη
δέν έως ελάχιστο ύψος. Οι άκρως προβληματικοί τομείς 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 13:
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Πίνακας 13

Πρόγραμμα/'Εργο Ποσοστό Απορρόφησης

Άξονας 1: Μεγάλα Δίκτυα Υποδομής 
ΕΛΤΑ 7,9%
Λεωφορεία ΟΑΣΑ 0%

Άξονας 2: Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης 
Μετρό Θεσσαλονίκης 0%

Άξονας 3: Ανάπτυξη Οικονομικού Ιστού 
Ιδιωτικές/Μικτές Βιομηχανικές Υποδομές στη Β. Ελλάδα 2,9%

Πηγή: ΣΠΑ-3

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (σε εκατ. Ευρώ)

Περίοδος
Period

Σύνολο
Total

Άμεσες
Επενδύσεις

Direct
Investment

Επενδύσεις
Χαρτοφυλακίου

Portfolio
Investment

Λοιπές
Επενδύσεις

Other
Investment

Συναλλαγματικά- 
διαθέσιμα 

Reserve Assets

2000 -53357 -7123 -57427 -2015 13208

2001 -57276 -6394 -57124 -789 7031

2002 -72071 -5500 -66885 -8700 9014

■ Περίοδος □ Αμεσες Επενδύσεις ■ Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
□ Λοιπές Επενδύσεις H Συναλλαγματικά-διαθέσιμα □ Σύνολο
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3.5.9 Ιδιαίτερα Προβληματικά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
στο Β' Κ.Π.Σ.

Εκτός από τις χαμηλές απορροφήσεις στους προανα- 
φερόμενους τομείς και με δεδομένες τις αδυναμίες κατά 
την εκτέλεση του Β' Κ.Π.Σ στο σύνολό του, ήταν απόλυ
τα λογικό να σημειωθούν αποκλίσεις και ως προς το φυ
σικό αντικείμενο πολλών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
Σε αυτό το πλαίσιο είναι φανερή η αποτυχία της κυβέρνη
σης να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει για την αύξηση 
του μεριδίου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο 
της χώρας. Πρόκειται για μία αποτυχία που απορρέει από 
την έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα το φυσι
κό αέριο να μην εισαχθεί καν στο ελληνικό νοικοκυριό, ενώ 
και στη βιομηχανία παραμένουν σοβαρές επιφυλάξεις για 
τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησης αυτού του πολύτιμου 
ενεργειακού πόρου.

3.6 Συμπεράσματα
Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η Ελλάδα στερείται ακόμη των 
κατάλληλων μηχανισμών για την υλοποίηση των κοινοτι
κών προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερει
ακό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, έχουν μείνει αξιόλογα ποσά 
αναπορρόφητα από το Β’ ΚΠΣ και η κυβέρνηση έχει ενα- 
ποθέσει όλες τις ελπίδες της στη χρονική παράταση για την 
υλοποίηση δράσεων που κανονικά θα έπρεπε να είχαν ολο
κληρωθεί.

Αλλά ακόμη κι όταν επιτυγχάνεται υψηλός ρυθμός απορ
ροφήσεων, διαπιστώνεται σοβαρή υστέρηση στην ποιότητα 
των παραγόμενων έργων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Η απουσία συστηματικού ποιοτικού ελέγχου, η οποία οφεί-

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ταχυδρομεία
Τεχνική Βοήθεια
Ιδιωτικές Υποδομές στη Β.Ελλάδα 
Καταπολέμηση Αποκλεισμού 
Συνεχιζόμενη Κατάρτιση 
Αλιεία
Τουρισμός - Πολιτισμός 
Βιομηχανία
Εκσυγχρονισμός της Δημ.Διοίκησης

14,70%
26,97%
30,00%
48,63%
49,47%
50,45%
51,49%
53,39%
58,66%

Ποσοστό
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Χεται ως ένα βαθμό και στην εξάρτηση των ελεγκτικών ορ
γάνων από την κυβέρνηση, προφανώς συμβάλλει στις κα
κοτεχνίες που διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του Β’ 
ΚΠΣ.

Σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη τεχνικών ικανοτήτων 
σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Η κατάρτιση των δημοσίων υπαλλή
λων, αλλά και η παρακίνησή τους να εκπληρώνουν τα κα- 
θήκοντά τους παραμένει ένα από τα μεγάλα ζητούμενα εν 
όψει του Γ ΚΠΣ

Η συνεργασία της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού 
τομέα παραμένει εν πολλοίς προβληματική. Εκτός από την 
έλλειψη τεχνογνωσίας ως προς τη διαχείριση αυτής της συ
νεργασίας, οι δημόσιες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται συχνά 
από γραφειοκρατική αντίληψη, η οποία δυσχεραίνει την 
προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Καθαρά ενδεικτικά, δύο μέτρα που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν είναι τα ακόλουθα:

Ένας από τους λίγους, αλλά ουσιαστικούς, θεσμούς που 
πρέπει να δημιουργηθούν, είναι ένα ειδικό “παρατηρητή
ριο” για την υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ, κατά το πρότυπο της 
Πορτογαλίας. Το παρατηρητήριο αυτό θα έχει ευρύτατες 
θεσμικές αρμοδιότητες κι όχι μόνο θα παρακολουθεί την 
εκτέλεση του ΚΠΣ, αλλά θα εισηγείται προς την κυβέρνη
ση νομοσχέδια με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών σε 
όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΚΠΣ.

Πρόσληψη managers σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανι
σμούς που εμπλέκονται στην εκτέλεση έργων του Γ’ ΚΠΣ. 
Η επιλογή των managers θα πρέπει να γίνεται βάσει αυ
στηρών και ξεκάθαρων επιχειρηματικών σχεδίων (business 
plans) που θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους ως απα
ραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψή τους, η δε τήρηση 
των όρων των σχεδίων αυτών θα αποτελεί σημαντικό στοι
χείο προς αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των προ
γραμμάτων.

3.6.1 Μέτρα για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
της δημόσιας διοίκησης
Κίνητρα πριμ όσο και κυρώσεις (περικοπές από τις αποδο
χές)
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Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και στην επικοινωνία με 
τους πολίτες και τους ιδιωτικούς φορείς.

Κίνητρα και κυρώσειε για τους αρμοδίους με στόχο την 
απαρέγκλιτη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Για όλα τα έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας θα πρέπει 
να καθιερωθεί η επεξεργασία και τήρηση αυστηρών χρονο
διαγραμμάτων, ως απαραίτητα προϋπόθεση για την έγκρι
ση αυτών των έργων.

3.6.2 Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
Για να προσελκυστούν πόροι από τον ιδιωτικό τομέα, πρέ
πει η δημόσια διοίκηση να απεμπλακεί από τους στείρους 
δογματισμούς του παρελθόντος και να αντιμετωπίσει αυτό 
το μείζον θέμα:
• Με ευρύτερη αντίληψη των σημερινών συνθηκών και μελ

λοντικών προκλήσεων
• Με γνώμονα την ανάπτυξη της χώρας μας, η οποία δεν 

μπορεί παρά να είναι περιορισμένη χωρίς την ενεργό συμ
μετοχή του ιδιωτικού τομέα

• Με όπλο την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη 
που πρέπει να εμπνέει στους ιδιώτες
Ευρύτερη χρήση του outsourcing και συμμετοχή ιδιωτι

κών φορέων, όταν οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν την κα
τάλληλη τεχνογνωσία.

Να σημειωθεί επίσης ότι η στενότερη εμπλοκή ιδιωτικών 
φορέων στην υλοποίηση του Γ’ Κ.Π.Σ. είναι απαραίτητη 
όχι μόνο σε επίπεδο χρηματοδότησης, αλλά και σε άλλους 
τομείς π.χ. στην παροχή τεχνικής βοήθειας, όπου μεγάλες 
τράπεζες θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν, εκτός από την 
χρηματοδότηση, την αξιολόγηση και έλεγχο των δημοσίων 
έργων.

Σε ότι αναφορά την παραγωγή δημοσίων έργων, πρέπει 
να διευρυνθεί η χρήση του συστήματος "turn key solution” 
(με το κλειδί στο χέρι), το οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη και 
κατασκευή από τον ίδιο ανάδοχο, προκειμένου να επιτευ
χθούν οικονομίες κλίμακας και να αποφευχθεί η κατάτμη
ση του έργου ανάμεσα σε πολλούς φορείς.

Μία από τις δυνατότητες να εξασφαλιστούν κεφάλαια 
από την ιδιωτική αγορά είναι η αξιοποίηση των μεθόδων 
ΒΟΤ (Build Operate and Transfer), BOOT (Build Own Ope
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rate and Transfer) και DBFO (Design Build Finance and Ope
rate), το οποίο περιλαμβάνει την ανάθεση της κατασκευής, 
προσωρινής ιδιοκτησίας, λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
των έργων για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Είναι φανερό ότι τα έργα αυτά, λόγω της κλίμακάς τους, 
μπορούν να κατασκευαστούν κυρίως από μεγάλες και συ
χνά πολυεθνικές κοινοπραξίες, στις οποίες οι ελληνικές 
εταιρείες έχουν πολλά να προσφέρουν.

3.6.3. Σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων 
Αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε την περίοδο 2000-2006 εί
ναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους - όχι μό
νο τους κοινοτικούς, αλλά βεβαίως και τους εθνικούς. Ιδίως 
στον τομέα των δημοσίων έργων που είναι τόσο σημαντικός 
για τη χώρα μας, αλλά και τόσες αδυναμίες εμφάνισε την 
προηγούμενη εξαετία, οφείλουμε, να διασφαλίσουμε τη μέ- 
γιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων, στη λογική που στις 
αγγλοσαξονικές χώρες είναι γνωστή ως “value for money”.

Μερικά μόνο από τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευ
νας είναι ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδο
ση των πόρων (value for money), απαιτείται:
• Προσδιορισμός ξεκάθαρων και μετρήσιμων στόχων, ει δυ

νατόν με τη χρήση ποσοτικών δεικτών.
• Αυστηρό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης σε 

όλα τα στάδια της υλοποίησης.
• Να αποφεύγεται η κατάτμηση έργων - αντίθετα, συνιστά- 

ται η ομαδοποίηση μικρών έργων.
• Διαφάνεια των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων έρ

γων.
• Τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ώστε να αποφευχθούν 

οι υπερβάσεις του προϋπολογισμού.

3.7 Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο για πρώτη φο
ρά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σύνολο των 
αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμά
των των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και όλων των προσώ
πων που ζουν στην επικράτεια της γνώσης.
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Αξιοπρέπεια, Ελευθερία, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Ιθαγέ
νεια, Δικαιοσύνη

Δίπλα στους δύο αυτούς σταθμούς στην πορεία της σύγ
χρονης Ελλάδας συνυπάρχει και η Ελλάδα που πληγώνει. 
Αναφέρομαι στα έντονα σημάδια πολιτικής παθογένειας 
που εμφανίσθηκαν στον τόπο μας. Περισσότερα από οποια
δήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής'Ενωσης στην οποία και 
επιθυμούμε να αποτελέσουμε πλήρες μέλος της. Ο λαϊκι
σμός, το ρουσφέτι, η αναποτελεσματικότητα, η έλλειψη 
συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών, τα 
σκάνδαλα, η διαπλοκή πολιτικών και επιχειρηματικών συμ
φερόντων στενά συνδεδεμένα με τα media. Όλα αυτά είχαν 
σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση των Ελλήνων από τα 
κοινά. Είναι όμως αρνητικό στο βαθμό που υπάρχει συνο
λική απόρριψη της πολιτικής. Διότι πολιτική χωρίς πολίτες 
δεν γίνεται.

Η τεχνολογική επανάσταση διαμορφώνει νέες μορφές 
οικονομικής οργάνωσης, νέες επιχειρήσεις που λειτουρ
γούν στο διαδίκτυο δίνουν νέα διάσταση στο εμπόριο, νέα 
επαγγέλματα, νέες μορφές εκπαίδευσης βασισμένες στα 
multimedia, νέες μορφές εικαστικής αντίληψης, νέους τρό
πους ψυχαγωγίας. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 
έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή δυναμική, καταργεί τα οικο
νομικά σύνορα και εγκαινιάζει το νέο πρότυπο επιχείρησης 
στις απαρχές του 210υ αιώνα. Αν τα δυνατά brand names 
του αιώναπου πέρασαν ήταν η Coca-Cola, η Levi’s στην 
νέα εποχή αναμένεται να κυριαρχήσουν το Amazon.com, η 
Nokia και οι γρηγορότερες και καλύτερα ενημερωμένες μη
χανές στο Internet. Επιχειρήσεις δηλαδή που στηρίζονται 
στην παροχή νέων υπηρεσιών μέσω των δυνατοτήτων που 
μας παρέχει η τεχνολογία. Ως εκ τούτου μια από τις εκφάν
σεις της παγκοσμιοποίησης και κατά συνέπεια της κατάρ
γησης των παραδοσιακών συνόρων θα είναι αναμφίβολα οι 
αυξημένες μετακινήσεις πληθυσμών σε όλα τα μήκη και 
πλάτη του πλανήτη.Ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για 
την χώρα μας καθώς σύμφωνα με προβλέψεις ο πληθυσμός 
της νότιας Μεσογείου αναμένεται να υπερδιπλασιασθεί 
εξαιτίας των παραπάνω μετακινήσεων από 160 σε 340 δι
σεκατομμύρια. Στην ιστορία των επιστημών ξεχωριστό ρό
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λο αναμένεται να παίξει η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας. 
Με την ίδια αγωνία οι υποανάπτυκτες χώρες αναμένουν τα 
επιτεύγματα της βιολογίας στην γεωργία για να λύσουν το 
πρόβλημα διατροφής που αντιμετωπίζουν. Ταυτόχρονα η 
ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας θέτει τον άνθρωπο ενώπιον 
των ευθυνών του για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμο
ποιήσει τις ανακαλύψεις που θα προκύψουν. Τέλος, η δια
τήρηση της οικολογικής ισορροπίας στον πλανήτη απο
τελεί ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση για τον νέο αιώνα. Η 
τρύπα του όζοντος, η μόλυνση των υδάτινων πόρων και η 
κόπωση των αγροτικών εδαφών από την εντατική καλλι
έργεια παίρνουν πια επικίνδυνες διαστάσεις απειλώντας το 
περιβάλλον που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας.

Πως θα αλλάξει η Ελλάδα αν δεν αλλάξουμε εμείς;
Για να γίνουν όλα αυτά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Για να 
αλλάξει η Ελλάδα, πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς. Να 
αλλάξουμε την νοοτροπία μας, την λογική του βολέματος 
και της αδιαφορίας. Να ξεπεράσουμε τη λογική των κεκτη- 
μένων και των συντεχνιακών συμφερόντων. Να ξεφύγουμε 
από τον λαϊκισμό και το ρουσφέτι. Να απομονώσουμε τους 
μάγους οι οποίοι υπόσχονται μαγικές συνταγές. Να απο
μονώσουμε όσους χωρίζουν τα κόμματα σε φιλολαϊκά και 
αντιλαϊκά, σάμπως υπάρχει κάποιο κόμμα με λιγότερη κοι
νωνική ευαισθησία από τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό που χρει
αζόμαστε δεν είναι κοινωνική ευαισθησία αλλά κοινωνική 
αποτελεσματικότητα. Να ξεπεράσουμε το κλίμα του άγο
νου εθνικισμού που επικρατεί εδώ και καιρό στην πατρίδα 
μας. Τγιής πατριωτισμός δεν είναι οι εύκολες πατριωτικές 
κορώνες στα εθνικά θέματα. Είναι η ανυποχώρητη, αλλά 
αποτελεσματική μάχη στα διεθνή fora. Να αντιληφθού- 
με ότι ο εκσυγχρονισμός δεν είναι μόνο θετικός όταν θίγει 
συμφέροντα των άλλων, αλλά και όταν βλάπτει ενδεχομέ
νως και τη δική μας τσέπη. Να ξαναβρούμε το χαμένο ελλη
νικό φιλότιμο. Και να περάσουμε όπως έλεγε ο Μακρυγιάν- 
νης από το «εγώ» στο «εμείς». Να προτάξουμε το εθνικό 
συμφέρον πάνω από το «εγώ».

Η γενιά αυτή πρέπει να κλείσει την πόρτα στην δημα
γωγία, στον φανατισμό, στον φόβο που δημιουργεί ο αντα
γωνισμός, στην εσωστρέφεια και στον προστατευτισμό. Η
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γενιά αυτή πρέπει ανοίξει το παράθυρο στην συνεργασία, 
στην ανανέωση με ποιότητα. Να ανοίξει τα πανιά της Ελ
λάδας στον διεθνή ορίζοντα για να παίξουμε πρωταγωνι
στικό ρόλο στα Βαλκάνια, στην Μεσόγειο, στο νέο παγκό
σμιο χωριό.

Εξυγίανση του θεσμικού πλαισίου, με γνώμονα την δια
φάνεια και την αποτελεσματικότητα. Όλοι, άλλωστε, έχου
με να κερδίσουμε από την υιοθέτηση ενός νέου, διαφανούς 
και αποτελεσματικού συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων έργων.
• Το νομικό και θεσμικό πλαίσιό τους
• Το χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσής τους
• Ο προϋπολογισμός και το τελικό κόστος τους
• Το ευρύτερο αναπτυξιακό αποτέλεσμα που εξασφαλί

ζουν
Να συρρικνώνεται το φυσικό αντικείμενο και να αυξάνε
ται το τελικό κόστος. Σε πολλές περιπτώσεις το αντικείμε
νο αλλοιώνεται, κυρίως λόγο ελλιπών μελετών ή πλημμε
λούς σχεδιασμού. Εννοείται ότι αυτό επιφέρει αύξηση του 
κόστους για «πρόσθετες εργασίες», αλλά ακόμη και για 
επισκευές.

Σχεδόν κανένα μεγάλο δημόσιο έργο δεν εκτελείται 
εντός των ορίων του αρχικού προϋπολογισμού. Τα αίτια εί
ναι πολλά και συνήθως σχετίζονται με άστοχες που απο- 
τυπώνονται σε άλλα κριτήρια αξιολόγησης. Είναι πάντως 
γεγονός ότι οι παρεμβάσεις κόστους είναι ο κανόνας στην 
χώρα μας και ο αναγνώστης πιθανότατα θα βαρεθεί να δια
βάζει τις λέξεις «διπλασιασμός» και «τριπλασιασμός».

Υπάρχουν δε έργα όπου το οικονομικό κόστος μπορεί εκ 
πρώτης όψεως να μοιάζει λογικό, αλλά το πενιχρό αναπτυ
ξιακό αποτέλεσμα να καθιστά το κόστος αυτό υπερβολικά 
υψηλό.

3.8 Ο Ευρωπαϊκός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΟΧ) 
ΣΤΟΧΟΙ
Ο σκοπός της Συμφωνίας ΕΟΧ είναι η δημιουργία μιας ενι
αίας αγοράς που θα καλύπτει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα αλλά επίσης και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Έτσι δημιουργείται μια 
συνολική αγορά 380 εκατ. κατοίκων.



Δ. Α. Παπαδόπουλος - Θ. Σάρρου 989

Οι τέσσερις ελευθερίες
Πυρήνα της Συμφωνίας ΕΟΧ αποτελούν οι “τέσσερις ελευ
θερίες” της Ενιαίας Αγοράς: ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, 
υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων. Καλύπτονται επί
σης μερικές πολιτικές που υποστηρίζουν την Ενιαία αγο
ρά, όπως ανταγωνισμός και κοινωνική πολιτική, προστασία 
του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, εκπαίδευση κα
θώς και έρευνα και ανάπτυξη.

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της 
ΕΖΕΣ/ΕΟΧ πέραν των «τεσσάρων ελευθεριών» καλύπτεται 
από το Πρωτόκολλο 31 της Συμφωνίας ΕΟΧ. Προς το πα
ρόν έχουν ληφθεί νομοθετικά μέτρα, για να διευκολυνθεί η 
πλήρης συμμετοχή των Κρατών μελών του ΕΟΧ στα Προ
γράμματα της Κοινότητας για την πολιτιστική συνεργασία.

α. Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών
Η κατάργηση τελωνειακών εισφορών επί των βιομηχανικών 
αγαθών εντός του χώρου που αποτελεί τώρα τον ΕΟΧ χρο
νολογείται από το 1972. Αυτή η Συμφωνία ΕΟΧ επεξέτεινε 
την ελεύθερη κυκλοφορία προς ποσοτικούς περιορισμούς 
και μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα. Από όταν άρχισε να 
ισχύει η Συμφωνία, βρέθηκαν επίσης λύσεις για προβλήμα
τα όπως:
- Κανόνες καταγωγής. Ο ΕΟΧ αντιμετωπίζεται τώρα ως 

ένας ενιαίος χώρος με ένα σήμα “Καταγωγής ΕΟΧ”. Προς 
το παρόν το Συμβούλιο εξετάζει προτάσεις της Κοινότη
τας οι οποίες στοχεύουν στην τροποποίηση των υφιστά
μενων κανόνων καταγωγής κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι οικονομικές απαιτήσεις εντός 
του χώρου ΕΟΧ. Έχουν επίσης συμφωνηθεί κοινές διαδι
κασίες σε σχέση με τα αγαθά τα οποία έχουν καταγωγή 
εκτός ΕΟΧ.

- Τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές. Η νομοθεσία για 
τους τεχνικούς κανονισμούς, τα πρότυπα, τη δοκιμή και 
την πιστοποίηση εναρμονίζεται (συμπεριλαμβάνοντας 
διατάξεις που καλύπτουν επικίνδυνες ουσίες, τρόφιμα και 
οίνου), μόνο στον ΕΟΧ αλλά επίσης και σε σχέση με τρί
τες χώρες.

- Κτηνιατρικοί έλεγχοι. Σημειώνεται πρόοδος στην εναρ
μόνιση των διαδικασιών για τους κτηνιατρικούς ελέγχους 
στα σύνορα.
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β. Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών
Ελευθερία εγκατάστασης για επιχειρήσεις και επαγγελμα-
τίες ισχύει σε όλον τον ΕΟΧ.
- Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η ελευθερία πραγμα

τοποίησης τραπεζικών εργασιών, ασφάλισης, επενδύσε
ων και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναγνω
ρίζεται εντός του ΕΟΧ όπως εντός της ΕΕ, με βάση μια 
“ενιαία άδεια” και “έλεγχο στη χώρα καταγωγής”.

- Τηλεπικοινωνίες. Το άνοιγμα των τηλεπικοινωνιών διε- 
νεργείται παράλληλα τόσο στην ΕΕ όσο και στον ΕΟΧ. Το 
Μάιο του 1998 η Κοινή Επιτροπή ΕΟΧ έκανε το σχέδιο 
απόφασης που στοχεύει στην ενσωμάτωση της κοινοτι
κής νομοθεσίας στη Συμφωνία ΕΟΧ, ιδίως σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή των αρχών της Παροχής Ανοικτού Δικτύου 
(ΟΝΡ) και σε μια συντονισμένη προσέγγιση για τη χορή
γηση άδειας στο χώρο των δορυφορικών υπηρεσιών προ
σωπικής επικοινωνίας.

- Οπτικοακουστικά και πληροφορία. Η νομοθεσία της 
ΕΕ στα σχετικά ζητήματα, όπως η προστασία των στοι
χείων και η τηλεοπτική διαφήμιση ενσωματώνονται στον 
ΕΟΧ. Στις τελευταίες εξελίξεις περιλαμβάνονται μία ανα
φορά που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
28 Ιουνίου 1998 και αφορά οπτικοακουστικές υπηρεσίες 
και ένα σχέδιο απόφασης της Κοινής Επιτροπής ΕΟΧ που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση του Παραρτήματος XXI 
της Συμφωνίας ΕΟΧ με την προσθήκη νομοθεσίας από 
τον τομέα της στατιστικής, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από 
την ΕΕ.

- Μεταψορές.Έχουν συναφθεί συμφωνίες σε ζητήματα σχε
τικά με τις διαστάσεις των οχημάτων, τη μεταφορά επικιν
δύνων ουσιών, το θαλάσσιο καμποτάζ και την ασφάλεια 
στη θάλασσα. Η Κοινή Επιτροπή ΕΟΧ σχεδίασε πρόσφα
τα μία απόφαση που αποσκοπεί στην τροποποίηση του 
Παραρτήματος XIII - Μεταφορές - της συμφωνίας ΕΟΧ. 
Στόχος της απόφασης είναι η ομαλή ένταξη κεκτημένων 
που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το χώρο των μεταφορών 
στη Συμφωνία ΕΟΧ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η νο
μική εγκυρότητα και ο ομογενής χαρακτήρας τους.

- Ενέργεια. Η οδηγία σχετικά με το αέριο όπως εγκρίθηκε 
από το Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ στις 11 Μαΐου 1998
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αποσκοπεί στο σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και μεριμνά 
για την πρόσβαση και τρίτων στα δίκτυα. Η Νορβηγία 
εξέψρασε επιφυλάξεις σχετικά με το ζήτημα της πρόσβα
σης τρίτων στους υποβρύχιους αγωγούς και για το μέλλον 
των συμβολαίων πληρωμής δεσμευτικών ποσοτήτων.

γ. Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου
Οι περιορισμοί διακίνησης και άλλα εμπόδια ως προς την 
ελεύθερη κίνηση των αποταμιεύσεων, των επενδύσεων, 
κλπ. απαγορεύθηκαν από τη Συμφωνία ΕΟΧ η οποία υπό- 
κειται σε παρεκκλίσεις για την Ισλανδία και τη Νορβηγία 
στον τομέα των επενδύσεων της αλιείας. Μερικοί περιορι
σμοί εφαρμόζονται επίσης στην ιδιοκτησία: για παράδειγμα 
των αλιευτικών σκαφών (Νορβηγία) και ακίνητης περιουσί
ας (Λιχτενστάιν).

δ. Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων
Σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΟΧ πολίτες από οποιοδήποτε 
από τα 18 κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν 
και να δεχθούν απασχόληση σε οποιοδήποτε από τα άλλα. 
Η νομοθεσία της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση ακολου
θεί τώρα διαδικασία ενσωμάτωσης στον ΕΟΧ ενώ επίσημη 
ενημέρωση για τα δικαιώματα των πολιτών οι οποίοι κινού
νται μεταξύ των χωρών καλύπτει τώρα το σύνολο του ΕΟΧ. 
Το Λιχνενστάιν έχει μια ιδιαίτερη θέση επικαλούμενο μέτρα 
ασφαλείας, προκειμένου να περιορισθεί το δικαίωμα υπη
κόων του ΕΟΧ να αποκτούν κατοικία στο κράτος αυτό.

3.9 Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ)
Από τη δημιουργία της η ΚΑΠ εξελίχθηκε αρκετά για να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις οι οποίες 
παρουσιάστηκαν: πρώτα την επίτευξη των στόχων του άρ
θρου 39 της Συνθήκης, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, 
την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στο γεωργικό 
πληθυσμό, την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε λογικές τι
μές, καθώς και τον έλεγχο των ποσοτικών ανισορροπιών. 
Τέλος, η ΚΑΠ έλαβε μια νέα κατεύθυνση που βασίζεται 
στον συνδυασμό της μείωσης των τιμών και της χορήγη
σης των αντισταθμιστικών ενισχύσεων. Η νέα μεταρρύθμι
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ση της ΚΑΠ έχει ως στόχο την εμβάθυνση και τη διεύρυν
ση της μεταρρύθμισης του 1992 αντικαθιστώντας τα μέτρα 
ενίσχυσης των τιμών με τις άμεσες ενισχύσεις και συνοδεύ
οντας τη διαδικασία αυτή με συνεκτική αγροτική πολιτική.

3.9.1 Οι νέες προκλήσεις
Νέες προκλήσεις παρουσιάστηκαν, εσωτερικής και εξωτε
ρικής φύσης
• η παγκόσμια γεωργική αγορά παρουσιάζει προοπτικές 

μεγάλης ανάπτυξης και τιμών που επιτρέπουν τη δημι
ουργία κέρδους. Οι τιμές της ΚΑΠ φθάνουν σε πολύ υψη
λά επίπεδα για να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς δεσμεύσεις 
και να καταστεί δυνατόν να επωφεληθεί η Ένωση από τη 
διεύρυνση της παγκόσμιας αγοράς, με συνέπεια τον κίν
δυνο επανεμφάνισης πλεονασμάτων με δυσβάσταχτο δη
μοσιονομικό κόστος και τον κίνδυνο να χαθούν μερίδια 
της κοινοτικής και της παγκόσμιας αγοράς

• η γεωργική στήριξη κατανέμεται άνισα ανάλογα με τους 
παραγωγούς και τις περιφέρειες με συνέπεια την κακή 
χωροταξία των αγροτικών περιοχών: παρακμή της γεωρ
γικής δραστηριότητας σε ορισμένες περιφέρειες, σε άλ
λες περιφέρειες γεωργικές πρακτικές που είναι υπερβολι
κά εντατικές και οι οποίες έχουν ως συνέπεια τη μόλυνση, 
την ανάπτυξη ζώων όσων και την έλλειψη ασφάλειας των 
τροφίμων.

• η συμφιλίωση του πολίτη, του καταναλωτή με την ΚΑΠ 
αποτελεί πρωταρχικό μέλη μα.

• η δύναμη της ευρωπαϊκής γεωργίας βασίζεται στις δια
φορές της: φυσικοί πόροι, τρόποι εκμετάλλευσης, αντα
γωνιστικότητα, εισοδήματα και παραδόσεις. Με τις δι
αδοχικές διευρύνσεις, η διαχείριση της ΚΑΠ έγινε πολύ 
πολύπλοκη και γραφειοκρατική και πολλές φορές γίνεται 
πολύ δύσκολα κατανοητή. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα 
νέο αποκεντρωμένο πρότυπο το οποίο να παρέχει μεγά
λο βαθμό ελευθερίας στα κράτη μέλη χωρίς στρέβλωση 
του ανταγωνισμού, χωρίς κίνδυνο επανακρατικοποίησης 
της ΚΑΠ, αλλά με σαφή κοινά κριτήρια και με αυστηρούς 
μηχανισμούς ελέγχου.

• η Ένωση πρέπει να προετοιμάσει τη γεωργίας της για τις
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διεθνείς διαπραγματεύσεις και να καθορίσει τα όρια των 
όσων μπορεί να αποδεχθεί.

• η διεύρυνση καθιστά ακόμη περισσότερο αναγκαία τα μέ
τρα που αφορούν της αγορά και την απλοποίηση διότι 
οι οικονομίες των υποψήφιων χωρών βασίζονται κυρίως 
στον τομέα της γεωργίας

3.9.1.1. Βόειο κρέας
Οι συνέπειες του σοκ του 1996 στην κατανάλωση βοείου 
κρέατος θα πρέπει να μετριαστούν. Εάν η πολιτική της αγο
ράς δεν αλλάξει, μετά το 2001, η παραγωγή πρόκειται προ
σεχώς να αυξηθεί πολύ ενώ η κατανάλωση θα συνεχίσει να 
μειώνεται μακροπρόθεσμα. Το πρόβλημα της πλεονασμα- 
τικής παραγωγής δεν μπορεί να λυθεί με τη σφαγή των νέ
ων μόσχων, ούτε επιβάλλοντας ποσοστώσεις που περιορί
ζουν τον αριθμό των ζώων, ούτε επίσης με τις ποσοστώσεις 
παραγωγής.

3.9.1.2. Γαλακτοκομικά προϊόντα
Ο κανονισμός καθιερώνει νέα κοινή οργάνωση αγοράς 
στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η οργάνω
ση βασίζεται πάντα στην παρέμβαση και στο δημόσιο από
θεμα βουτύρου και αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη 
καθώς και σε ορισμένα καθεστώτα ενίσχυσης και στα ει
δικά μέτρα σε θέματα εμπορίας. Οι τιμές παρέμβασης του 
βουτύρου και του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη 
θα μειωθούν από την περίοδο εμπορίας 2005/2006 για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στις εσωτερικές και εξωτε
ρικές αγορές. Όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης της εσωτε
ρικής αγοράς, πολλοί κανονισμοί καταργήθηκαν πράγμα 
το οποίο οδηγεί σε σημαντική απλοποίηση της νομοθεσίας 
που εφαρμόζεται στον τομέα αυτό.

Το νέο σύστημα προβλέπει παράταση του καθεστώτος 
των ποσοστώσεων μέχρι το 2007/2008, με σκοπό τη σταδι
ακή μείωση των τιμών στην εσωτερική και εξωτερική κατα
νάλωση. Η συνολική ποσότητα αναφοράς αυξάνεται και η 
συμπληρωματική ποσότητα θα κατανεμηθεί σε ειδικές επι
χορηγήσεις για πέντε κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 
Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία).
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3.9.1.3. Οίνος
Το Δεκέμβριο του 1996, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβού
λιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση για το καθε
στώς του καπνού που αξιολογεί θετικά τη μεταρρύθμιση 
του 1992 και προτείνει την παράτασή της σύμφωνα με τους 
ίδιους προσανατολισμούς. Το Φεβρουάριο του 1997, η Επι
τροπή υπέβαλε έκθεση για το καθεστώς του ελαιολάδου. 
Η έκθεση προτείνει την αντικατάσταση του καθεστώτος 
στήριξης των τιμών με τις άμεσες ενισχύσεις και τη ριζική 
απλοποίηση των εν λόγω ενισχύσεων. Το νέο καθεστώς που 
δημιουργήθηκε λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των δύο αυ
τών εκθέσεων.

Όσον αφορά τον οίνο μία πρόταση μεταρρύθμισης βρι
σκόταν υπό εξέταση στο Συμβούλιο από το 1994. Η εξέλι
ξη του τομέα επηρεάστηκε αρκετά από τη συμφωνία του 
Γύρου της Ουρουγουάης. Ο νέος κανονισμός ακολουθεί 
τους προσανατολισμούς που καθορίστηκαν στο "έγγραφο 
γεωργικής στρατηγικής” το 1995. Ο νέος κανονισμός αντι
καθιστά τους 23 κανονισμούς του Συμβουλίου πράγμα το 
οποίο επιτρέπει τη διασάφηση του συστήματος και τη διευ
κόλυνση της πρόσβασης στη νομοθεσία.

Η απαγόρευση φύτευσης αμπέλων διατηρείται, αλλά η 
διαχείρισή της θα πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ευελι
ξία για να επιτραπεί η ανάπτυξη της παραγωγής ειδών οί
νου των οποίων η ζήτηση είναι μεγάλη. Τα μέτρα εκρίζωσης 
διατηρούνται επίσης, άλλο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά διαρθρωτικά πλε
ονάσματα. Η παρέμβαση θα καταργηθεί άλλο θα δημιουρ- 
γηθεί μηχανισμός απόσταξης κρίσης ο οποίος θα αντιμετω
πίζει τις ιδιαίτερες περιπτώσεις διαταραχής της αγοράς.

Τέλος, ο κανονισμός επισημοποιεί τον ενδεχόμενο ρόλο 
των ομάδων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργα
νώσεων και προβλέπει σημαντικές προσαρμογές σε θέματα 
περιγραφής και παρουσίασης των προϊόντων του τομέα για 
να επιτραπεί η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

3.9.1.4 Αροτραίες καλλιέργειες 
Η τιμή παρέμβασης για τις αροτραίεο καλλιέργειε€ μειώνε- 
ται. Ο κανονισμός προβλέπει ότι η άμεση ενίσχυση για τα 
σιτηρά και το καλαμπόκι για ενσίρωση θα ανέλθει σε δύο
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στάδια από 54 σε 63 ευρώ. Οι άμεσες ενισχύσεις για τους 
ελαιούχους σπόρους και τον μη κλωστικό λίνο θα μειωθούν 
σταδιακά για να ανέλθουν σε τρία στάδια στο ίδιο επίπεδο 
με εκείνο των σιτηρών. Οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες απο
τελούν αντικείμενο υψηλότερης άμεσης ενίσχυσης (72,5 
ευρώ ανά τόνο), κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απο- 
δοτικότητάς τους σε σχέση με τις άλλες αροτραίες καλλι
έργειες. Το ειδικό καθεστώς για τον σκληρό σίτο θα εξακο
λουθήσει να ισχύει.

Η υποχρεωτική παύση καλλιέργειας θα διατηρηθεί και 
όσον αφορά την εθελοντική παύση καλλιέργειας θα εξακο
λουθήσει να επιτρέπεται αλλά θα βελτιωθεί η αποτελεσμα- 
τικότητά της και τα θετικά της αποτελέσματα στο περιβάλ
λον. Το επίπεδο της ενίσχυσης για την εθελοντική και την 
υποχρεωτική παύση καλλιέργειας γαιών είναι ίδιο με εκείνο 
των σιτηρών.

Παρά το γεγονός ότι τα βασικά στοιχεία του υφιστάμε
νου καθεστώτος (ιδίως, οι βασικές εκτάσεις, το σύστημα 
διαχωρισμού σε περιφέρειες, η σχέση με τις παραδοσιακές 
αποδόσεις και τις διατάξεις για την παύση της καλλιέργει
ας) διατηρήθηκαν, έχουν επιτευχθεί σημαντικές απλου- 
στεύσεις.

3.9.2. Αγροτική πολιτική
Τα συνοδευτικά μέτρα που χρηματοδοτούνταν προηγου
μένως από το ΕΓΤΠΕ τμήμα Εγγυήσεων (Ευρωπαϊκό Γεωρ
γικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) συμπληρώ
νονται με τις ενισχύσεις υπέρ των μειονεκτικών περιφερει
ών και των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών. Όλα 
τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με οριζόντιο τρόπο και υλο
ποιούνται σε αποκεντρωμένη βάση. Οι αγροτιά περιοχές 
που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 1 των Δι
αρθρωτικών Ταμείων και το υφιστάμενο σύστημα θα διατη
ρηθούν. Όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές που είναι επι
λέξιμες στο νέο στόχο αριθ. 2 (πρώην στόχοι 5σ και 5β) τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ 
- τμήμα Εγγυήσεων. Η χρηματοδότηση του στόχου αριθ. 2 
πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) και του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανα
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τολισμού της Αλιείας (ΧΜ ΠΑ). Όλα τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για τις αγροτικές περιφέρειες που δεν είναι επιλέ
ξιμες από τα Διαρθρωτικά Ταμεία συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΠΕ - τμήμα Εγγυήσεων.

Τα μέτρα αφορούν:
• την ενίσχυση του δασικού και γεωργικού τομέα προωθώ

ντας τα γεωργικά προϊόντα ποιότητας. Προβλέπει μέτρα 
που αφορούν την εγκατάσταση των νέων γεωργών και 
τους όρους για την πρόωρη συνταξιοδότηση’

• τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών πε
ριοχών έχοντας ιδίως ως στόχο την καλύτερη ποιότητα 
ζωής της αγροτικής κοινότητας και νέες πηγές εισοδημά
των για τους γεωργούς και τις οικογένειές τους

• την προστασία του περιβάλλοντος και της ευρωπαϊκής 
αγροτικής κληρονομιάς μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών 
μέτρων, όπως η βιολογική γεωργία. Με σκοπό την ενί
σχυση της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών θεμάτων 
στην Ι<ΑΠ, προβλέφθηκε επίσης η διεύρυνση των αντι
σταθμιστικών πληρωμών που παραδοσιακά χορηγούνταν 
στις μειονεκτικές περιφέρειες, στις περιφέρειες όπου είναι 
περιορισμένη η γεωργία λόγω ειδικών περιβαλλοντικών 
περιορισμών.

3.10 Διεύρυνση
Η δέσμευση της ΕΕ βασίζεται στην πεποίθηση ότι η διεύ
ρυνση αντιπροσωπεύει μια ιστορική ευκαιρία για τη δημι
ουργία ισχυρότερης, ευρύτερης και σταθερότερης Ευρώ
πης. Πρόκειται για ένα τεράστιο επίτεύγμα 500 εκατ. πολι
τών μιας Ευρωπαϊκής'Ενωσης 28 μελών.

Το όφελος για τα υφιστάμενα κράτη μέλη της Ένωσης, 
θα είναι η αύξηση της επιρροής της Ευρώπης στις παγκό
σμιες υποθέσεις, η ευρύτερη, και ως εκ τούτου αποτελεσμα
τικότερη, συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσε
ων, όπως είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος και το οργα
νωμένο έγκλημα. Επίσης οι επιχειρήσεις θα έχουν ευκαιρίες 
να αναπτύξουν νέες αγορές και νέες οικονομίες κλίμακας.

Αυτό που προσελκύει τις χώρες της Κεντρικής, Ανατο
λικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης να επιζητούν να είναι 
μέλη της'Ενωσης είναι η δημοκρατική και κοινωνική σταθε
ρότητα καθώς και η μεγαλύτερη ευημερία. Για πολλές από
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τις χώρες αυτές, η ένταξη στην Ένωση είναι επιστροφή στις 
ρίζες και στις ευρωπαϊκές πολιτικές και πολιτιστικές παρα
δόσεις που είχαν στερηθεί για αρκετές δεκαετίες.

Εν όψει της ένταξης
Το πρόγραμμα δράσης που παρουσίασε η Επιτροπή το 
1997, περιέχει επίσης τις γνώμες για τις σχετικές αιτήσεις 
των υποψηφίων χωρών. Σε κάθε γνώμη εξετάζεται η ετοι
μότητα κάθε χώρας να καταστεί μέλος της Ε.Ε. βάσει των 
αντικειμενικών κριτηρίων που ορίστηκαν ήδη από το 1993. 
Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες πρέπει να έχουν σταθερό 
δημοκρατικό πολίτευμα που να εξασφαλίζει την ύπαρξη 
κράτους δικαίου, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμά
των και την προστασία των μειονοτήτων, βιώσιμη οικονο
μία αγοράς καθώς και δημόσια διοίκηση ικανή να εφαρμό
σει και να διαχειριστεί το κοινοτικό δίκαιο. Η προσέγγιση 
της Επιτροπής ήταν στραμμένη προς το μέλλον και αξιολό
γησε την πρόοδο που αναμένει υποψήφια χώρα.

Διπλασιασμός των χρηματοδοτικών ενισχύσεων
Η σύνοδος κορυφής του Βερολίνου υπερδιπλασίασε τις 
προενταξιακές ενισχύσεις που χορηγούνται στις υποψήφι
ες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά το 
2000.Έτσι, για την περίοδο 2000-2006, θα διατίθενται κάθε 
χρόνο 3.120 εκατ.ειίΓο. Τα κονδύλια αυτά θα χορηγούνται 
από το πρόγραμμα Phare μέσω του η ΕΕ ενισχύει τις χώρες 
αυτές από το 1990, καθώς και μέσω δύο νέων προενταξια- 
κών μέσων (του ISPA, μέσου για τη χρηματοδότηση επεν
δύσεων στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος, 
και του προενταξιακού μέσου για τον εκσυγχρονισμό της 
γεωργίας και την αγροτική ανάπτυξη).

Μετά την προσχώρηση των πρώτων κρατών μελών στην 
ΕΕ, τα προενταξιακά κονδύλια που είχαν διατεθεί θα χρησι
μοποιηθούν για άλλες υποψήφιες χώρες. Έτσι το ίδιο σύνο
λο πόρων θα διατεθεί για την ενίσχυση μικρότερου αριθμού 
χωρών.

Επίσης, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να πραγματοποιή
σουν σημαντικές επενδύσεις την προσαρμογή σύμφωνα με 
τα κοινοτικά πρότυπα των επιχειρήσεων και των βασικών 
μέσων υποδομής τους σε τομείς όπως είναι το περιβάλλον,
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η πυρηνική ασφάλεια, η ασφάλεια των μεταφορών, οι συν
θήκες εργασίας, η εμπορία των τροφίμων και η ενημέρωση 
των καταναλωτών.

3.10.1 Επαναπροσδιορισμός των στόχων των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να εστιάζουν στην 
προσθήκη αξίας πέραν εκείνης που είναι εφικτή σε εθνική 
κλίμακα, Αρκετές θέσεις εκφράστηκαν σχετικά με το θέμα 
που έθιξε η Επιτροπή στη δεύτερη έκθεση, για τον τρόπο με 
τον οποίο δύνανται να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικότε
ρα οι αυξανόμενες ανάγκες, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όσον 
αφορά την περιφερειακή διάσταση της συνοχής. Στις εν λό
γω θέσεις γίνεται λόγος, για παράδειγμα, για ενίσχυση του 
ρόλου της Επιτροπής στη στήριξη της δικτύωσης μεταξύ 
περιφερειών, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης 
και τη δημιουργία ενός συνεκτικού σφαιρικού στόχου ως 
πλαισίου αναφοράς για τη χάραξη πολιτικών συνοχής, 
ο οποίος στη συνέχεια θα μπορούσε να αποτελέσει τη βά
ση για μια πολιτική που θα έχει ως ρητό στόχο την επίτευξη 
συνοχής στην περιφέρεια, Πολλές θέσεις αναγνώριζαν επί
σης το ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική για τη συνοχή, 
στην προώθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής στα
θερότητας στην Ένωση.

Παράγοντες που προσδιορίζουν την πραγματική σύ
γκλιση
• Ανισότητες σχετικά με την κατανομή της εργασία μεταξύ 

των τριών τομέων της οικονομίας
• Δημογραφικές τάσεις είναι διαφοροποιημένες σε [περιφε

ρειακό επίπεδο
• Επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού

Προτεραιότητα όσον αφορά την καθυστέρηση ανάπτυ
ξης, την περιφερειακή ή εθνική προσέγγιση, το μέλλον των 
περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση ανάπτυξης 
στα σημερινά κράτη μέλη, οι ενισχύσεις στις ενδιάμεσες πε
ριφέρειες της σημερινής'Ενωσης, η μελλοντική χρηματοδό
τηση της πολιτικής συνοχής, η απλοποίηση των διαδικασι
ών, ο συντονισμός με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές.

Μετά την νομισματική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
πάρθηκαν σημαντικά καινούργια βήματα. Με την απόφα
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ση του EURO, με την δημιουργία των ένδεκα χωρών της 
ζώνης του EURO, συνέπεσε και η περίοδος των μεγάλων 
αλλαγών, των ανακατατάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, της 
πραγματικά ανάδειξης των διαδικασιών της παγκοσμιοποί
ησης σαν κυρίαρχης, της ψηφιακής οικονομίας.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είχαν σαν αποτέλεσμα 
η Ευρώπη να μην είναι μια όαση πλέον στην παγκόσμια 
πραγματικότητα, αλλά να αναδεικνύει: Πρώτον, πρόβλημα 
ανεργίας που έφτανε πριν από λίγα χρόνια τα 17-18.000.000 
και πρόβλημα αποκλεισμού, δηλαδή φτωχών, που έφτασε 
στο 18% δηλαδή 62.000.000 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι, έχουμε μια συνεχή αιμορραγία σε ευρωπαϊκό επί
πεδο επενδύσεων, οι οποίες φεύγουν προς τον τρίτο κό
σμο, φεύγουν προς τις υποψήφιες χώρες, προς την κεντρι
κή Ευρώπη κυρίως και τις Βαλτικές χώρες, αλλά και προς 
την Αμερική, δηλαδή έχουμε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 
φεύγουν και κάνουν την έδρα τους στην Αμερική.

Εκτός από αυτά τα αίτια τα οποία είναι σε όλες τις χώρες 
ίδια, υπάρχουν και τρεις μεγάλες βασικές ενότητες ανισοτή
των. Η πρώτη είναι η περιφερειακή ανισότητα. Δεν έχουμε 
πια το μεγάλο πρόβλημα μεταξύ χωρών, δηλαδή δεν μπο
ρούμε να μιλήσουμε συνολικά για την Ιταλία και να την συ
γκρίνουμε με την Αυστρία ή την Μεγάλη Βρετανία με την 
Γερμανία.

Έχουμε περιφερειακές ανισότητες μέσα στις ίδιες τις χώ
ρες, δηλαδή τμήματα των χωρών αναπτύσσονται με μεγα
λύτερες ταχύτητες και ολόκληρες περιοχές οι οποίες δεν 
έχουν προσαρμοστεί στις καινούργιες απαιτήσεις, μένουν 
πάρα πολύ πίσω.

Το χάσμα των διαφορών στην Ευρώπη φτάνει από πε
ριοχές όπου η απασχόληση φτάνει το 30% μέχρι περιοχές 
που η απασχόληση φτάνει το 90% και αυτές τις διαφορές 
βεβαίως μπορούμε να τις δούμε και στην χώρα μας, αν και 
βέβαια οι πλέον συγκρουσιακές διαφορές είναι στην Ιταλία 
όπου υπάρχει το χάσμα βορρά και νότου, αλλά και στην χώ
ρα μας, Π.χ. τα Επτάνησα και ακριβώς απέναντι να δούμε 
την Ήπειρο στο θέμα της απασχόλησης, μπορούμε να δού
με την Κω ή κάποια νησιά του Αιγαίου και να δούμε την Δυ
τική Μακεδονία, όπου τα ποσοστά απασχόλησης και ανερ
γίας είναι σαν να πρόκειται για άλλες χώρες. Το πρώτο λοι
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πόν θέμα είναι οι περιφερειακές ανισότητες.
Το δεύτερο θέμα είναι οι ανισότητες ανάμεσα στα δύο 

φύλλα. Το πρόβλημα αυτό αρχίζει και παίρνει πολύ σοβα
ρές διαστάσεις και θα παρακαλούσα να το προσέξετε, για
τί σε τοπικό επίπεδο γίνονται πλέον όλες οι πολιτικές. Η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πολύ 
μικρότερη. Η μέση διαφορά είναι 20 ποσοστιαίες μονάδες 
στην συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην 
Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη στη Ευρώπη και το ποσοστό 
των γυναικών που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε 
σχέση με τους άνδρες είναι 50%.

Αυτό δεν είναι ένα θέμα φεμινιστικής προσέγγισης ή 
ισότητας δικαιωμάτων μόνο, είναι ένα σοβαρό οικονομι
κό θέμα. Με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η 
Ευρώπη και βεβαίως και η Ελλάδα, στα επόμενα 25 χρό
νια η πυραμίδα των νέων εργαζόμενων αρχίζει ιλιγγιωδώς 
να κατεβαίνει προς τα κάτω, ο άξονας του διαγράμματος 
και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει έλλειφη εργατικών χεριών 
του ντόπιου πληθυσμού, αν δεν έχουμε μια σοβαρή πολιτι
κή μαζικής εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η τρίτη κατηγορία ανισοτήτων είναι τα προσόντα, οι δε
ξιότητες, το τι έχει ο πολίτης για να αντιμετωπίσει την νέα 
πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε μεγάλες διαφορές. Θα 
έλεγα περιγραφικά ότι οι τάξεις, οι κατηγορίες με τα υψη
λότερα προσόντα, είναι άνδρες και ξανθοί, δηλαδή είναι ο 
βοράς και κυρίως οι άνδρες και με τα λιγότερα προσόντα 
είναι γυναίκες και μελαχρινές, δηλαδή οι γυναίκες των νό
τιων χωρών.

Η διαφορά αυτή των προσόντων, το μεγάλο χάσμα που 
υπάρχει, είναι μια από τις κύριες αιτίες της επιλογής εγκα
τάστασης των βιομηχανιών ή των νέων επιχειρήσεων. Στις 
μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται ότι μια επιχείρηση για να 
επιλέξει τον τόπο εγκατάστασης της, σαν πρώτο στοιχείο 
δεν παίρνει ούτε τις επιδοτήσεις, ούτε το φορολογικό καθε
στώς, ούτε τις υποδομές που ήταν μέχρι τώρα η προτεραιό
τητα. Η πρώτη έρευνα αγοράς που κάνει μια επιχείρηση για 
να επενδύσει είναι το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού.
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ΠΙΝΑΚΕΣ

3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
Χρηματοδοτήσεις ανά περιοχή παρέμβασης
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Πεδίο Παρέμβασης Ποσό Χρηματοδότησης Ποσοστό %
Παραγωγικό Περιβάλλον ί 11.551.062.336 27,5
Ανθρώπινοι πόροι 5.686.974.730 13,56
Βασική Υποδομή 23.803.516.335 56,77
Διάφορα 885.870.569 2,11
Σύνολο 41.927.423.971 100

Διάρθρωση Ελληνικού Εξωτερικού Εμπορίου κατά Γεωγρα
φική Περιοχή

Α. Εκατοστιαία συμμετοχή κάθε περιοχής στο 
εξαγωγικών εισπράξεων

σύνολο των

2000 2001 2002
Ευρωπαϊκή Ένωση 51,5 49,1 53,8
Ζώνη του ευρώ 37,2 34,9 38,2
Χώρες υπό ένταξη 3,9 4,9 6,5
Η.Π.Α. 26,2 27,3 16,3
Λοιπές χώρες Ο.Ο.Σ.Α. 8,5 6,0 6,4
Βαλκανικές χώρες 3,3 5,2 7,4
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 0,8 1,2 1,0
Χώρες Β. Αφρικής & Μ. Ανατολής 3,3 3,7 4,0
Άλλες χώρες 2,5 2,6 4,6
Σύνολο 100,0 100,0 100,0

Β. Εκατοστιαία συμμετοχή κάθε περιοχής στο σύνολο της 
εισαγωγικής δαπάνης

2000 2001 2002
Ευρωπαϊκή Ένωση 58,2 61,8 62,2
Ζώνη του ευρώ 47,4 51,4 51,9
Χώρες υπό ένταξη 1,5 1,9 1,9
Η.Π.Α. 18,8 13,9 12,5
Λοιπές χώρες Ο.Ο.Σ.Α. 8,4 7,5 7,7
Βαλκανικές χώρες 1,2 1,4 1,7
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 2,9 4,3 4,8
Χώρες Β. Αφρικής & Μ. Ανατολής 3,1 2,8 2,3
Άλλες χώρες 5,9 6,3 6,9
Σύνολο 100,0 100,0 100,0
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Διάρθρωση Ελληνικού Εξωτερικού Εμπορίου κατά κατηγορία 
Προϊόντων (Εκτός Καυσίμων)

Λ. Εξαγωγικές Εισπράξεις

Τρόφιμα, ποτά, καπνός

Καταναλωτικά αγαθά- 
μη διαρκή

Καταναλωτικά αγαθά- 
διαρκή

ΠρώτεςΤλες (εκτός 
καυσίμων)και 
η μικατεργασμένα 
προϊόντα

Κεφαλαιακά αγαθά

Λοιπά Αγαθά

Μη Ταξινομημένα 
Αγαθά

Εκατοστιαία συμμετοχή 
κάθε κατηγορίας 
προϊόντων στο σύνολο 
των εξαγωγικών 
εισπράξεων

2000 2001 2002

16,9 17,1 19,3

21,7 20,1 24,3

3,2 4,7 4,4

17,0 14,8 14,0

2,1 1,5 2,1

0,3 0,1 0,1

38,9 41,7 35,7

100,00 100,00 100,00

Εκατοστιαία
Μεταβολή

2001/2000 2002/2001

15.2 6,2

5,8 13,8

67,4 -10,4

-0,7 -11,3

-15,4 32,3

-42,8 -31,3

22.2 -19,3

14,0Σύνολο -5,9
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Β. Εισαγωγική Δαπάνη
Εκατοστιαία 

συμμετοχή κάθε 
κατηγορίας 

προϊόντων στο 
σύνολο της 

εισαγωγικής δαπάνης

Εκατοστιαία
Μεταβολή

2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001

Τρόφιμα, ποτά, 
καπνός

13,5 13,9 14,4 6,3 3,8

Καταναλωτικά 
αγαθά-μη διαρκή

24,8 27,8 29,4 15,7 5,8

Καταναλωτικά
αγαθά-διαρκή

7,5 8,1 7,5 10,4 -6,9

Πρώτες 
Ύλες (εκτός 
καυσίμων)και 
η μικατεργασμένα 
προϊόντα

12,5 12,9 13,2 6,4 2,1

Κεφαλαιακά
αγαθά

13,4 13,6 14,0 4,8 2,8

Η/Υ και
εξαρτήματα
αυτών

2,7 3,0 2,3 14,0 -23,5

Ενσύρματη και 
κινητή τηλεφωνία

2,6 2,3 2,6 -8,9 12,3

Επιβατικά
αυτοκίνητα

11,5 11,3 11,8 1,3 4,3

Λοιπά αγαθά 0,6 1,0 0,8 87,3 -22,4
Μη ταξινομημένα 
αγαθά

10,8 6,1 4,0 -42,0 -33,4

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 3,2 0,0
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Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (σε εκατ. Ευρώ)

Περίοδος
Period

Σύνολο
Total

Άμεσες
Επενδύσεις

Direct
Investment

Επενδύσεις
Χαρτοφυλακίου

Portfolio
Investment

Λοιπές
Επενδύσεις

Other
Investment

Συναλλαγματικά- 
διαθέσιμα 

Reserve Assets

2000 -53357 -7123 -57427 -2015 13208

2001 -57276 -6394 -57124 -789 7031

2002 -72071 -5500 -66885 -8700 9014

Άνεργοι και Ποσοστό Ανεργίας

Πηγή: ΕΣΤΕ και Eurostat



Δ. Α. Παπαδόπουλος - Θ. Σάρρου 1007

Απασχόληση-Εκπαίδευση (στοιχεία απασχόλησης 2001)

Σύνολο
Πληθυσμός 15 ετών και άνω κατά κατάσταση απασχόλησης : 8954,1
Εργατικό Δυναμικό 4362,2
Απασχολούμενοι 3917,5
Ανεργοι ; 444,7
Μη εργατικό Δυναμικό :· 4591,9
Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας < 3917,5
Πρωτογενής 627,0
Δευτερογενής : 894,2
Τριτογενής____________________________________________  2396,3

Απασχόληση-Εκπαίδευση
Απασχόληση κατά βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριό
τητας 2000

Χώρες Γεωργία
(1000)

Γεωργία
%

Βιομηχανία
(1000)

Βιομηχανία
%

Υπηρεσίες
(1000)

Υπηρεσίες
%

EU15 6767 4 45668 29 105300 67
Βέλγιο 79 2 1064 26 2978 72
Δανία 99 4 686 25 1922 71
Γερμανία 958 3 12180 34 23187 63
Ελλάδα 671 17 888 23 2387 60
Ισπανία 992 7 4446 31 9011 62
Γαλλία 971 4 6152 26 16256 70
Ιρλανδία 130 9 476 29 1050 62
Ιταλία 1095 5 6653 32 13182 63
Λουξεμβούργο 4 2 38 21 139 77
Ολλανδία 240 3 1582 22 5516 75
Αυστρία 223 6 1106 30 2354 64
Πορτογαλία 614 13 1708 35 2576 52
Φινλανδία 147 6 660 28 1555 66
Σουηδία 120 3 1005 24 2998 73
Ην. Βασίλειο 424 2 7024 25 20190 73
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Απασχόληση-Εκπαίδευση
Απασχολούμενοι-Άνεργοι κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευ
σης, 2001

Επίπεδο Εκπαίδευσης Σύνολο
Απασχολούμενοι
Τριτοβάθμια 1095,7
Δευτεροβάθμια 1567,7
Πρωτοβάθμια /Δεν πήγαν σχολείο 1254,1
Ανεργοι
Τριτοβάθμια 114,0
Δευτεροβάθμια 234,7
Πρωτοβάθμια /Δεν πήγαν σχολείο 95,5

Τράπεζες
Τραπεζική Χρηματοδότηση κατά κλάδο
Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου σε δισ.Ευρώ 1999 2000 2001
Ιδιωτικός Τομέας 43,0 55,2 71,2
Γεωργία 3,6 3,9 3,7
Μεταποίηση 10,5 11,8 12,6
Εμπόριο 9,2 12,4 15,5
Οικισμός 8,6 11,3 15,7
Λοιπά 11,0 15,8 23,7
Δημόσιες Επιχειρήσεις 2,4 2,7 2,5
Δημόσιοι Οργανισμοί 1,5 1,9 2,0
Λογαριασμοί Ειδικών Διαχειρίσεων Δημοσίου 1,9 1,6 1,6
Γενικό Σύνολο 48,8 61,4 77,3

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα
1999 2000 2001

Βιομηχανία-Μεταλλεία 8,0 9,3 9,7
Βιοτεχνία 2,5 2,5 2,9
Γεωργία 3,6 3,9 3,7
Οικισμός 8,6 11,3 15,7
Εμπόριο(σύνολο) 9,2 12,4 15,5
Εσωτερικό 7,1 9,3 11,9
Εισαγωγικό 1,7 2,6 3,0
Εξαγωγικό :0,2 0,2 0,3
Καπνεμπόριο 0,3 0,3 0,3
Τουρισμός 1,6 1,8 2,2
Ναυτιλία 1,7 2,1 3,8
Καταναλωτική Πίστη 3,9 5,5 7,9
Λοιπά 3,9 6,4 9,8
Γενικό Σύνολο 43,0 55,2 71,2
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Πίνακας 7. Ενδεικτική Σύγκριση Στόχων και Απολογισμού του 
Β’ Ι<ΠΣ

| Τομέας Παρέμβασης Στόχος Απολογισμός (1999)

Συνολικό Μήκος 
Αυτοκινητοδρόμων 1033 χλμ

Έχουν παραδοθεί λιγότερα από 
500 χλμ

Θάνατοι στους δρόμους 
ανά εκατ. Οχημάτων 360 686*

Ηλεκτροκίνητος
σιδηρόδρομος 530 χλμ 77 χλμ (θεσ/νίκη-Ειδομένη)

Νοικοκυριά συνδεδεμένα 
με το δίκτυο διανομής 
φυσικού αερίου 4%

0%

Μερίδιο του τουρισμού στο 
ΑΕΠ 9,5%

7%

Μερίδιο της βιομηχανίας 
στο ΑΕΠ 17,5%

15%

Απορροφήσεις Κατά Χώρες την Περίοδο 1994-1999 (Κοινο
τικά Πλαίσια Στήριξης και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες)

πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ημερομηνία αναφοράς: 15/1/2000
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ΐκκρεμούσες υποθέσεις εναντίων των Κρατών Μελών 
τα μη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο

Ινεργία στην Ελλάδα και την ΕΕ (1994-1998)
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