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«∆ηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόµους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευµατική ιδιοκτησία. ∆ηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέροµαι και παραπέµπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιµοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δηµιουργία µου». 
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                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ           

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκε µε στόχο να διασφαλιστεί η 

δηµοκρατία, να θεµελιωθεί  η ειρήνη και να ενισχυθεί η συνοχή, η αλληλεγγύη και η 

ισότητα µεταξύ των λαών της Ευρώπης. Παράλληλα, η Ένωση στοχεύει στη 

θεµελίωση του δικαιώµατος µιας καλύτερης κοινωνίας  που θα εξασφαλίζει στον 

κάθε Ευρωπαίο πολίτη το προαπαιτούµενο ποιοτικό επίπεδο  ζωής, µέσα από µια 

ανεπτυγµένη πολιτικά, δικαιότερη κοινωνικά, και ανταγωνιστικότερη οικονοµικά 

Ευρωπαϊκή Ένωση.        

 Κοµβικό σηµείο αυτής της ιδέας αποτελεί η πολιτική συνοχής, η οποία στην 

ουσία είναι ένα πολιτικό πλαίσιο αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 

εφαρµόζεται στην πράξη µε εκατοντάδες χιλιάδες έργα που χρηµατοδοτούνται σε όλη 

την Ευρώπη µέσω των δύο διαρθρωτικών ταµείων, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 

(ΕΚΤ), καθώς και µέσω του Ταµείου Συνοχής. Τα ταµεία αυτά συµβάλλουν στην 

επίτευξη των τριών στόχων, δηλαδή στη «σύγκλιση 
1

», στην «περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση 
2
» και  στην «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 

3
». Το νέο σχέδιο της Συνθήκης της Ε.Ε. προσδίδει στην οικονοµική και κοινωνική 

συνοχή µια τρίτη διάσταση όταν αναφέρεται στην πολιτική  οικονοµικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής, η οποία είναι µια πιο ισόρροπη και βιώσιµη εδαφική ανάπτυξη 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µεταρρύθµιση της πολιτικής συνοχής θα 

διαθέσει µέχρι 366,8 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις 

πόλεις και την οικονοµία και θα αποτελέσει το βασικότερο επενδυτικό εργαλείο της  

                                                           
1
 Με τον όρο «σύγκλιση» εννοείται η προώθηση των συνθηκών που ενισχύουν την ανάπτυξη, καθώς 

και των παραγόντων που οδηγούν σε πραγματική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγμένων Κρατών-

Μελών και περιφερειών. Βλ. Σχετικά στο http://www.espa.gr/el/pages/staticCohesionPolicy.aspx, 

access on 05/05/2015, 09:18. 
2
 Με τον όρο «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» εννοείται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και της απασχόλησης μέσω μιας διττής προσέγγισης. 

Αυτό θα γίνει μέσω της καινοτομίας και της προαγωγής της κοινωνίας της γνώσης, της 

επιχειρηματικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της προσβασιμότητας 

στις περιφέρειες. Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

εργασίας μέσω της προσαρμογής του εργατικού δυναμικού και των επενδύσεων στους ανθρώπινους 

πόρους. Βλ. Σχετικά στο http://www.espa.gr/el/pages/staticCohesionPolicy.aspx, access on 

05/05/2015, 09:18. 
3

 Με τον όρο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» εννοείται η ενίσχυση της διασυνοριακής 

συνεργασίας με την ανάπτυξη κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, με τη διεθνική 

συνεργασία που αποσκοπεί στην επίτευξη ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης, καθώς και με τη 

διαπεριφερειακή συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών.  

Βλ. Σχετικά στο http://www.espa.gr/el/pages/staticCohesionPolicy.aspx, access on 05/05/2015, 

09:18. 
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Ε.Ε. για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι στόχοι αυτοί 

είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και η µείωση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.     

 Η παρακάτω εργασία έχει ως κεντρικό θέµα τις πολιτικές συνοχής και 

αλληλεγγύης στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο  

πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει µια ιστορική αναδροµή της περιφερειακής 

πολιτικής µε την οποία θα γίνει κατανοητή η δηµιουργία και η εξέλιξη της µε την 

πάροδο του χρόνου. Η περιφερειακή πολιτική στην Ευρώπη δεν αποτελούσε πάντοτε 

βασική προτεραιότητα της Ένωσης αλλά σταδιακά µε την εκτεταµένη διεύρυνσή της 

αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη τόσο η δηµιουργία, όσο και η συνεχής προσαρµογή της 

στα νέα δεδοµένα. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να καταδείξει τη 

σπουδαιότητα της περιφερειακής πολιτικής, η οποία έγινε τελικά βασική 

προτεραιότητα της Ένωσης.        

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική 

και οι στόχοι της, η αναγκαιότητα της δηµιουργίας της, ο τρόπος µε τον οποίο 

πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των ευρωπαϊκών περιφερειών µε βάση τους 

αναπτυξιακούς και παραγωγικούς δείκτες. Η  περιφερειακή πολιτική συνεισφέρει στη 

χρηµατοδότηση συγκεκριµένων έργων προς όφελος των περιφερειών, των πόλεων 

και των κατοίκων τους. Απώτερος στόχος είναι οι περιφέρειες  να συµβάλουν στην 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να ανταλλάσσουν ιδέες και καλύτερες 

πρακτικές. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής 

περιφερειακής πολιτικής και των στόχων που πέτυχε τελικά.   

 Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο θέµα των περιφερειακών 

ανισοτήτων και της ανοµοιογένειας. Είναι γεγονός ότι στον ευρωπαϊκό χώρο οι πιο 

ανεπτυγµένες περιφέρειες βρίσκονται στον κεντρικό πυρήνα της Ευρώπης και πιο 

συγκεκριµένα στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες που χαρακτηρίζονται ως 

το «χρυσό τρίγωνο» και φαίνεται ότι απολαµβάνουν ένα υψηλότατο επίπεδο 

ανάπτυξης σε σχέση µε άλλες περιφέρειες του ευρωπαϊκού χώρου, καθώς εκεί 

βρίσκονται τα βασικότερα µεταφορικά δίκτυα και οι πιο ανεπτυγµένες µορφές 

τεχνολογίας. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να τονίσει ότι υπάρχουν ακόµα 

ανισότητες και ανοµοιογένειες, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τη συνοχή της 

Ένωσης.          

 Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η περιφερειακή πολιτική της 
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Ελλάδας, η διαχρονική εξέλιξή της, τα βασικά χαρακτηριστικά της και η 

κατηγοριοποίηση των περιφερειών της. Όπως είναι γνωστό η Ελλάδα ανήκει στις 

πλέον ευνοηµένες περιφέρειες όσον αφορά το ύψος χρηµατοδότησης των κρατών 

µελών της Ένωσης αλλά παρουσίασε ιδιαίτερες διαρθρωτικές δυσκαµψίες στην 

προσαρµογή της στις ευρωπαϊκές επιταγές και συνεπώς δε µπόρεσε να επιτύχει 

υψηλά ποσοστά απορρόφησης. Αυτό το κεφάλαιο επιδιώκει να αξιολογήσει την 

πολιτική συνοχής της Ελλάδας από την έναρξη τη χρηµατοδότησή της µέχρι την 

προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013.      

 Το πέµπτο κεφάλαιο θα αναφερθεί στην περιφερειακή πολιτική σε περιόδους 

κρίσης. Η κρίση αποτελεί ένα στοιχείο που διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην 

κοινωνική συνοχή και στην περιφερειακή ισορροπία. Θεωρητικά, σκοπός της 

ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής είναι να ενισχυθεί η πραγµατική αλληλεγγύη 

στην Ε.Ε., να δηµιουργηθούν συνθήκες σύγκλισης και να διασφαλιστεί η οικονοµική 

και κοινωνική συνοχή, προϋπόθεση  της οποίας είναι η µείωση των αναπτυξιακών 

ανισοτήτων µεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Όµως, πρακτικά δε φαίνεται να 

συµβαίνει αυτό, γεγονός που θα επιδιωχθεί να καταδειχθεί στο κεφάλαιο αυτό. 

 Στο έκτο κεφάλαιο θα γίνει η αξιολόγηση των πολιτικών συνοχής µε βάση τα 

στοιχεία των Εκθέσεων της Πολιτικής Συνοχής που έχουν διατυπωθεί από την αρχή 

της εφαρµογής της περιφερειακής πολιτικής και συµπεριλαµβάνει τις εκτιµώµενο 

αντίκτυπο της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Τέλος, στο έβδοµο 

κεφάλαιο θα γίνει µια ανάλυση της νέας πολιτικής συνοχής κατά τη προγραµµατική 

περίοδο 2014-2020, στους στόχους, τις προτεραιότητες αλλά και τις προϋποθέσεις 

που αυτή θέτει σε µια περίοδο που βρίσκει την Ένωση σε βαθιά κρίση και διαρκή 

αµφισβήτηση. Το κεφάλαιο αυτό σκοπεύει να αποδείξει ότι οι νέες προϋποθέσεις που 

θέτει η νέα πολιτική συνοχής θα αποτελέσουν τροχοπέδη για την µελλοντική 

επιτυχηµένη εφαρµογή της. 
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Εισαγωγή 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ενιαίος χώρος οικονοµικής και πολιτικής 

συνεργασίας που αποτελείται από ανεξάρτητα έθνη-κράτη και έχει πληθυσµό περίπου 

πεντακόσια εκατοµµύρια πολιτών. Η δηµιουργία της στόχευε στην ενίσχυση της 

οικονοµικής συνεργασίας και στη συνέχεια στη γένεση  µιας µεγάλης ενιαίας αγοράς. 

Η Ένωση ιδρύθηκε µε τη Συνθήκη των Παρισίων το 1952 αρχικά µε έξι κράτη-µέλη 

αλλά σταδιακά µε την πάροδο του χρόνου διευρύνθηκε µε την είσοδο νέων κρατών, 

ώσπου έφτασε τα 27 κράτη-µέλη 
4
: 

1952 Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, 

Λουξεµβούργο, Ολλανδία 

1973 ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο 

1981 Ελλάδα 

1986 Πορτογαλία, Ισπανία 

1995 Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία 

2004 Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, 

Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, 

Σλοβακία, Σλοβενία 

2007 Βουλγαρία, Ρουµανία 

 

Σ’ έναν τόσο εκτεταµένο και ανοµοιογενή χώρο είναι προφανές ότι υπάρχουν 

έντονες ανισότητες 
5

, καθώς όλα τα κράτη δεν είναι δυνατό να έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά ούτε και ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Οι ανισότητες αυτές µπορεί να 

οφείλονται είτε στη γεωγραφική θέση των περιοχών, είτε σε αλλαγές στον 

οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα  και έχουν ως συνέπειες την κοινωνική υποβάθµιση 

των περιοχών, την αύξηση των δεικτών ανεργίας και την ανεπάρκεια υποδοµών 
6
. 

                                                           
4
 Δόϊκος Παύλος / Μαγκλάρα Ελένη, Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα  2007, σ. 21. 
5
 Στην ΕΕ διαπιστώνονται ανισότητες στο ΑΕγχΠ (το φτωχότερο 40%  του παγκόσμιου πληθυσμού 

λάμβανε το 2007 το 5% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος, ενώ το πλουσιότερο 20% το 75%, 

στην εκπαίδευση (πχ. η Ελλάδα δαπανά μόλις 4,04%  για την εκπαίδευση, ενώ η Σουηδία 6,4%), στην 

υγεία (το προσδόκιμο ζωής μειώνεται στις χώρες που έχουν υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα). 

Στοιχεία από Παπαδόπουλο Δημήτρη, Εισοδηματική ανισότητα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Αθήνα, Απρίλιος 2014 στο www.academia.edu.gr, access on 04/05/2015, 13:05. 
6

 Βοσκόπουλος Γιώργος, Ευρωπαϊκή Ένωση//θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί, 

εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 222. 
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 Η Ένωση αποτελεί τη µοναδική προσπάθεια οικονοµικής ολοκλήρωσης σε 

διεθνές επίπεδο που επιδιώκει ν’ αντιµετωπίσει τις ανισότητες που προκύπτουν στα 

κράτη-µέλη αλλά και στις περιφέρειές τους.  Για την αντιµετώπιση των ανισοτήτων 

αυτών η ΕΕ έχει προχωρήσει στη δηµιουργία µιας κοινής περιφερειακής πολιτικής 

προκειµένου να εξισορροπήσει τις επιπτώσεις, οι οποίες απορρέουν από την αύξηση 

του εµπορίου και του έντονου ανταγωνισµού που επιβάλλονται από την ενιαία αγορά 

και από την οικονοµική και νοµισµατική ενοποίηση. Ένας από τους κύριους στόχους 

της πολιτικής αυτής είναι η αντιµετώπιση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην 

Ένωση, µέσω της επαρκούς µεταβίβασης κεφαλαίων από τις πλουσιότερες στις 

φτωχότερες χώρες 
7
.         

 Ένας από τους βασικούς στόχους της περιφερειακής πολιτικής είναι επίσης η 

επίτευξη της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (όπως αναφέρεται στα 

άρθρα 174-178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 
8
 και στο άρθρο 2 της 

Συνθήκης της Λισαβόνας που αναφέρει ότι «η Ένωση προάγει την οικονοµική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή και αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών της») των 

κρατών µελών της Ένωσης που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών 

και στη σύγκλιση ανεπτυγµένων και λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών 
9
. Η έννοια 

της συνοχής εστιάζεται κυρίως στην εδαφική και ιδιαίτερα στη δια-περιφερειακή 

διάσταση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Η ίδια αποτελεί  ένα 

εξαιρετικά σηµαντικό θέµα για την οµαλή λειτουργία της Ένωσης για δύο λόγους: 

αφενός διότι η Ένωση θεωρεί ότι µεγάλες εδαφικές ανισότητες δεν µπορούν να 

υφίστανται τόσο για λόγους αποδοτικότητας (αφού επιτρέπουν στο σύνολο της 

Ένωσης να ζει σε χαµηλό επίπεδο ευηµερίας σε σχέση µε το άριστο δυνατό), όσο και 

για λόγους δικαιοσύνης (διότι παράγουν και διαιωνίζουν οικονοµικές και κοινωνικές 

ανισότητες στον ευρωπαϊκό χώρο).        

 Είναι προφανές ότι η ενδεδειγµένη στρατηγική για να µπορέσουν ν’ 

αντιµετωπιστούν οι εδαφικές ανισότητες είναι η δηµιουργία πολιτικών που έχουν ως 

κύριο στόχο την βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων των λιγότερο ανεπτυγµένων 

περιοχών. Οι πολιτικές αυτές ονοµάζονται πολιτικές συνοχής  και αποτελούν δράσεις 

της Ένωσης που επιδιώκουν την εξάλειψη των οικονοµικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων και καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος δαπάνης από πλευράς 

                                                           
7
 Μούσης Νίκος, Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτική, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2013, 

σ. 213. 
8
 Βλ . Παράρτημα Ι. 

9
 Βοσκόπουλος Γιώργος, ό.π., σ. 222. 
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προϋπολογισµού (µαζί µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική). Η έννοια της συνοχής 

πρέπει να εκλαµβάνεται ως µια πολιτικά προσδιοριζόµενη κατάσταση, η οποία είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε την αποδοχή των υφιστάµενων ανισοτήτων αλλά και µε την 

προθυµία για την ανάληψη δράσεων που θα έχουν ως στόχο τη µείωση αυτών των 

ανισοτήτων. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική αυτή εµπεριέχει και ένα έντονο στοιχείο 

αλληλεγγύης 
10

. Η αλληλεγγύη αποτελεί µια γενική έννοια που µπορεί ωστόσο να 

έχει µετρήσιµα αποτελέσµατα τόσο  σε οικονοµικό επίπεδο, καθώς υλοποιείται µέσω 

της µεταβίβασης πόρων προς τις φτωχότερες περιφέρειες, όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο µέσω της υλοποίησης καθολικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Η 

αλληλεγγύη εκδηλώνεται µέσω της περιφερειακής πολιτικής 
11

.   

 Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται και συνεπώς οι 

ανισότητες εµφανίζονται να αµβλύνονται αντί να µειώνονται. Το πρόβληµα των 

περιφερειακών ανισοτήτων έχει γίνει αντικείµενο αναλύσεων και αντιπαραθέσεων 

εδώ και αρκετές δεκαετίες και έχει οδηγήσει στη δηµιουργία επιµέρους κλάδων, όπως 

η περιφερειακή οικονοµική, η περιφερειακή ανάπτυξη και η περιφερειακή πολιτική. 

Όµως , παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει γίνει µε τον εµπλουτισµό των γνώσεων οι 

επιστήµες αυτές δεν έχουν καταφέρει να δώσουν µια καθολικά αποδεκτή θεωρία για 

τις περιφερειακές ανισότητες.  Έχουν δηµιουργηθεί δύο βασικά ρεύµατα 
12

 γύρω από 

την οικονοµική ολοκλήρωση σε σχέση µε τις περιφερειακές ανισότητες. Οι 

εκφραστές του πρώτου ρεύµατος υποστηρίζουν ότι σε βάθος χρόνου η οικονοµική 

ολοκλήρωση οδηγεί στη µείωση των ανισοτήτων, καθώς συντελεί στην 

απελευθέρωση δυναµικών που ενισχύουν την ανάπτυξη και στις λιγότερο ευνοηµένες 

περιοχές. Αντίθετα, οι υποστηρικτές του δεύτερου ρεύµατος ενώ σε γενικές γραµµές 

έχουν θετική στάση απέναντι στην οικονοµική ολοκλήρωση, θεωρούν ότι τα οφέλη 

και τα κόστη της δεν είναι εύκολο να κατανέµονται µε όµοιο τρόπο στο χώρο, καθώς 

είναι πιθανόν κάποιες περιοχές να επωφελούνται περισσότερο από κάποιες άλλες 
13

.

 Ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης οι περιφέρειες της Ένωσης 

                                                           
10

 Παπαδάκη Όλγα, Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης, εκδόσεις Κριτική, 

2010, σ. 165. 
11

 ΤΕΙ Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής, 1
ο
 Διεθνές Επιστημονικό 

Συνέδριο, Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης, Ξενοδοχείο 

Μαργάρωνα , Πρέβεζα 2001. 
12

 Πετράκος Γιώργος / Ψυχάρης Γιάννης, Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδόσεις Κριτική, 

Αθήνα 2004, σ. 123-125. 
13

 Οι περιφέρειες που επωφελούνται περισσότερο είναι οι πρωτεύουσες (βλ. Βρυξέλλες, Βερολίνο, 

Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Παρίσι), ενώ τα νησιά, οι ορεινές και οι αγροτικές περιοχές είναι λιγότερο 

ευνοημένες (Σικελία, Σαρδηνία, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο).   
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φαίνεται ότι αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα 
14

 και η ανάπτυξη τους τείνει 

να καθυστερεί µε αποτέλεσµα ν’ αυξάνονται οι ανισότητες µεταξύ των πλούσιων και 

των φτωχότερων περιφερειών και να µην επιτυγχάνεται η κοινωνική συνοχή της 

Ένωσης. Η κρίση εκτείνεται στον οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό 

τοµέα καθώς και σε άλλους τοµείς. Αυτό σηµαίνει ότι η κρίση επηρεάζει την αγορά, 

το πολιτικό σύστηµα, τον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας αλλά και τη 

γενικότερη λειτουργία της κοινωνίας µε όρους δικαίου. Παράλληλα, η κρίση 

κατέδειξε την ανεπάρκεια των θεσµών της Ένωσης, καθώς οι ίδιοι αποδείχτηκαν 

ελλιπείς στην πρόβλεψη και την  αντιµετώπιση των νέων κρίσεων.    

    

Κεφάλαιο 1
ο
  

Η ιστορική αναδροµή 

Ι. Η δηµιουργία και η εξέλιξη της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής 
15

 

 Η καθιέρωση της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής δεν 

πραγµατοποιήθηκε από την αρχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητος αλλά διακρίνεται σε τρεις χρονικές περιόδους, οι οποίες είναι : 

• Από την ίδρυση της ΕΟΚ έως το 1974 

Αυτή την περίοδο η Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική είναι σχεδόν ανύπαρκτη 

αν και στις ιδρυτικές συνθήκες (και κυρίως σ’ αυτήν της Ρώµης το 1957) υπήρχαν 

µεν αναφορές για τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι περιφέρειες και για τις 

ανισότητες που υφίσταντο, δε περιλάµβαναν ρητά δε την περιφερειακή πολιτική ως 

πολιτική της ΕΟΚ. Αυτές οι ανισότητες όµως αναµφισβήτητα δεν προωθούσαν την 

αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη της Ένωσης. 

 

                                                           
14

 Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ECO/300) παραπάνω 

προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν τα νησιά σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές. Για 

παράδειγμα προβλήματα που σχετίζονται με μεταναστευτικά φαινόμενα ή με φαινόμενα που 

σχετίζονται με την πληθυσμιακή γήρανση ή ερήμωση, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της 

πολιτισμικής κληρονομιάς, διαταραχές των οικοσυστημάτων και σοβαρές οικονομικές επιπλοκές. 
15

 Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος / Χριστοφάκης Μανώλης, Περιφερειακός Προγραμματισμός, 

εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2009, σ. 72-86. 
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• Από το έτος 1975 (έτος ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) έως το 1984        

Σ’ αυτή την χρονική περίοδο η Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική κάνει την 

εµφάνισή της, τόσο έως προς το χρηµατοδοτικό σκέλος, όσο και ως προς τους 

στόχους και τις προτεραιότητές της. 

• Από το έτος 1985 (έτος υλοποίησης των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων 

Προγραµµάτων) έως σήµερα 

Σ’ αυτό το στάδιο η Περιφερειακή Πολιτική αρχίζει σταδιακά να έχει 

διαφορετικές διαστάσεις και να συνοδεύεται από την εφαρµογή ολοκληρωµένων 

πολυετών και πολυταµειακών τοµεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών 

προγραµµάτων. 

Η αφετηρία της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής θεωρείται ότι είναι ο 

πρώτος κανονισµός του ΕΤΠΑ (724/75). Οι βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν 

στην προώθηση της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής είναι: 

• Οι προτάσεις που αφορούσαν την ίδρυση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Ένωσης στις οποίες έγινε ιδιαίτερη επισήµανση στο γεγονός ότι η 

πραγµατοποίηση της ένωσης δε θα ήταν εφικτή µε τις υφιστάµενες ανισότητες 

των περιφερειών. 

• Η όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων µετά την πρώτη διεύρυνση το 1973, 

κατά την οποία η ένωση απέκτησε εννέα µέλη από έξι. 

 

Στη δεκαετία του 1975-1985 η Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική διαµορφώνεται 

σταδιακά µε κοµβικότερα σηµεία: 

• Το 1975, στη διάρκεια του οποίου ιδρύθηκε το ΕΤΠΑ. 

• Το 1979, στο οποίο τροποποιήθηκε η λειτουργία του ΕΤΠΑ. 

• Το 1984, όπου αναµορφώθηκε η λειτουργία του ΕΤΠΑ. 

• Το 1985, έτος κατά το οποίο υπογράφτηκε ο κανονισµός για τα 

Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 

1986. 
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Η Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική θεσµοθετείται τελικά µετά την πρώτη 

θεσµική ανασυγκρότηση της Κοινότητας, η οποία πραγµατοποιείται µε την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). Πιο συγκεκριµένα, η περιφερειακή πολιτική καθιερώθηκε 

µε την ενιαία εσωτερική αγορά και εισήχθη στις ιδρυτικές συνθήκες µε τον τίτλο της 

«οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής». Έτσι λοιπόν η περιφερειακή πολιτική 

αποτελεί κι αυτή πλέον βασική πολιτική της Ένωσης και έχει ως βασική επιδίωξη την 

άµβλυνση των προβληµάτων που δηµιουργούνται από την κατάργηση των 

εσωτερικών συνόρων στις ασθενέστερες περιφέρειες. Αυτή η βασική επιδίωξη 

οδήγησε βασικά στη µεταρρύθµιση της διαρθρωτικής πολιτικής και είχε κάποια 

κοµβικά σηµεία, όπως: 

• Την αύξηση των χορηγούµενων πόρων που προέρχονταν από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία, αλλά και των δανείων από την ΕΤΕ και την ΕΚΑΧ, διότι οι 

χορηγούµενοι από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό πόροι εξαντλούνταν πριν 

προλάβουν να επιλυθούν τα προβλήµατα που υπήρχαν. 

• Τη συγκέντρωση των πόρων, µια ανάγκη που δηµιουργήθηκε από τις 

ελλείψεις της µεγάλης διασποράς που συνόδευε το προηγούµενο καθεστώς.  

• Την αντικατάσταση των διαφόρων εθνικών κριτηρίων, τα οποία 

χρησιµοποιούνταν για την αξιολόγηση των περιφερειακών προβληµάτων µε 

ενιαία πλέον κοινοτικά κριτήρια, γεγονός που θεωρείται ως η πιο σηµαντική 

καινοτοµία. Πέντε στόχοι παρέµβασης-κριτήρια επιλεξιµότητας των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων πλέον προσδιορίζονται και αυτά αφορούν τα εξής: 

1. τις αναπτυξιακά καθυστερηµένες περιφέρειες (στόχος 1) 

2. τις περιφέρειες µε βιοµηχανική παρακµή (στόχος 2) 

3. την αντιµετώπιση της µακρόχρονης ανεργίας (στόχος 3) 

4. την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων ατόµων (στόχος 4) 

5. τη προσαρµογή των γενικών διαρθρώσεων (στόχος 5α) και τις 

καθυστερηµένες αγροτικές περιφέρειες (στόχος 5β)   

• Το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό και τη συνοχή των παρεµβάσεων, οι 

οποίες χαρακτηρίζονταν από το πρόβληµα της διαχρονικής αλληλουχίας και 

γι’ αυτό το λόγο δηµιουργήθηκαν τα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΣΠΑ) που είχαν ως κύριο στόχο την κατάρτιση των κρατών-µελών. Αν δεν 

πραγµατοποιούσαν την κατάρτιση τα κράτη-µέλη δε µπορούσαν να λάβουν τη 

χρηµατοδότησή τους. Το πρώτο ΣΠΑ είχε πενταετή διάρκεια (1989-1993), 
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καταρτίστηκε σε συνεργασία εθνικών και περιφερειακών αρχών, υποβλήθηκε 

για έγκριση στην Επιτροπή, η οποία µετά από διαπραγµατεύσεις και 

τροποποιήσεις προχώρησε στην ανακοίνωση του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (ΚΠΣ) που έλαβε τη µορφή προγραµµατικής σύµβασης και δέσµευε 

την Επιτροπή αλλά και τις εθνικές και περιφερειακές αρχές.    

• Την αποκέντρωση στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων. Για 

τα προβλήµατα που προκύπτανε από το συγκεντρωτισµό δηµιουργήθηκε η 

έννοια της «εταιρικής σχέσης» και οι διαπραγµατεύσεις πλέον ήταν τριµερείς. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα ΚΠΣ καταρτίζονται από την Επιτροπή, τις κεντρικές 

κυβερνήσεις και τις περιφερειακών αρχών. 

• Η πρωτοβουλία της Κοινότητας να χρηµατοδοτεί προγράµµατα (γνωστά ως 

«Κοινοτικές Πρωτοβουλίες»), τα οποία έχουν γεωγραφική εµβέλεια 

µεγαλύτερη του ενός κράτους-µέλους και απαιτούν την ενεργή συµµετοχή 

των περιφερειακών και τοπικών αρχών. 

Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 η Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική 

κινείται στα ίδια πλαίσια µε κάποιες ουσιώδεις αλλαγές για να µπορέσουν να 

ικανοποιηθούν νέες προτεραιότητες πολιτικής που αφορούν κυρίως στο κοινωνικό 

πεδίο. Αυτή η νέα συνθήκη συνοδεύεται από ένα νέο πακέτο µέτρων περιφερειακής 

πολιτικής που ονοµάζεται «δεύτερο πακέτο Delors», το οποίο αναφέρεται στην 

περίοδο 1994-1999. Τα σηµαντικότερα στοιχεία αυτής της µεταρρύθµισης είναι η 

περαιτέρω ανάπτυξη των χορηγούµενων πόρων, οι οποίοι µπορεί και να 

διπλασιαστούν σε ορισµένες περιοχές, όπως λόγου χάρη οι περιοχές του στόχου, η 

δηµιουργία του Ταµείου Συνοχής που είναι υπεύθυνο για την χρηµατοδότηση έργων 

που αφορούν το περιβάλλον και τα δίκτυα υποδοµών στις χώρες συνοχής (Ελλάδα, 

Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία), η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, της έρευνας, 

της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και της εκπαίδευσης, της δηµόσιας υγείας, του 

πολιτισµού, της προστασίας των καταναλωτών και της βιοµηχανίας. Οι βασικές 

αρχές του προγραµµατισµού µέσω των ΣΠΑ διατηρούνται και εδώ. Τα ΣΠΑ έχουν 

πλέον εξαετή διάρκεια (1994-1999), διότι τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν 

χρειάζονται συνεπή και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. Τέλος, η αποκέντρωση αποτελεί 

βασικό στοιχείο της µεταρρύθµισης. Οι νέες έννοιες της «εταιρικής σχέσης» και της 

«επικουρικότητας» συντελούν στην προώθηση της αποκέντρωσης, καθώς µε την 

πρώτη ενδυναµώνεται η συµµετοχή στις διαδικασίες προγραµµατισµού των 
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οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων και µε τη δεύτερη η Επιτροπή αναλαµβάνει 

µόνο τις λειτουργίες και τις αρµοδιότητες που δεν ασκούνται αποτελεσµατικά στα 

χαµηλότερα διοικητικά επίπεδα (εθνικό-περιφερειακό-τοπικό). Παράλληλα, η ίδρυση 

της Επιτροπής των Περιφερειών δίνει στις περιφερειακές και τοπικές αρχές µια 

ισότιµη θέση δίπλα στις εθνικές και Κοινοτικές αρχές.    

 Κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006, η κοινοτική περιφερειακή 

πολιτική εξακολουθεί να κινείται στα ίδια πλαίσια µε σηµαντικές ωστόσο 

καινοτοµίες για να είναι δυνατή η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

παρεµβάσεων. Η βάση στην οποία στηρίζεται η µεταρρύθµιση αυτή είναι η αύξηση 

του βαθµού συγκέντρωσης των ενισχύσεων στις καθυστερηµένες περιοχές. Στα πιο 

σηµαντικά στοιχεία της µεταρρύθµισης αυτής περιλαµβάνονται η επιµήκυνση της 

προγραµµατικής περιόδου σε επτά έτη, η µετονοµασία των ΣΠΑ σε Σχέδια 

Ανάπτυξης (ΣΑ) χωρίς αυτό να σηµαίνει την αλλαγή του περιεχοµένου τους και η 

µείωση των στόχων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων από έξι σε τρεις (1. Ανάπτυξη και 

διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, 2. 

Οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών µε διαρθρωτικές δυσκολίες 

και 3. Προσαρµογή και εκσυγχρονισµός των πολιτικών και των συστηµάτων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης). Ακόµα, περιλαµβάνονται η έµφαση 

στον συντονισµό των προς χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δράσεων, η 

προσθετικότητα µε τις εθνικές παρεµβάσεις και η συµβατότητα µε τις υπόλοιπες 

κοινοτικές πολιτικές, όπως η περιβαλλοντική, η πολιτική ανταγωνισµού και η 

πολιτική απασχόλησης, καθώς και η µερική αποστασιοποίηση της Επιτροπής από τις 

διαδικασίες εξειδίκευσης, διαχείρισης, υλοποίησης και παρακολούθησης, οι οποίες 

αποτελούν πλέον αρµοδιότητες των κρατών-µελών µε την παράλληλη ενίσχυση της 

Επιτροπής σε θέµατα ελέγχου (τεχνικού, δηµοσιονοµικού).    

 Επιπρόσθετα, η µεταρρύθµιση αυτή στόχευε στην επιπλέον ενίσχυση της 

εταιρικής σχέσης για να συµπεριληφθούν στις διαδικασίες προγραµµατισµού, 

εφαρµογής και παρακολούθησης οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οικονοµικοί 

και κοινωνικοί εταίροι αλλά και άλλοι αρµόδιοι οργανισµοί (π.χ. Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο) και να µπορέσει να ενισχυθεί πραγµατικά η ισότητα 

µεταξύ ανδρών και γυναικών και η αειφόρος ανάπτυξη. Επίσης, δηµιουργήθηκε ένα 

ειδικό αποθεµατικό ταµείο χρηµατοδότησης ή καλύτερα «πριµοδότησης» (Ειδικό 

Αποθεµατικό) που αφορά τα επιχειρησιακά προγράµµατα που έχουν τα καλύτερα 
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αποτελέσµατα και παράλληλα καθιερώθηκε ένα χρηµατοδοτικό σύστηµα φθίνουσας 

µεταβατικής στήριξης που αφορά τις περιοχές, οι οποίες δεν µπόρεσαν να 

εκπληρώσουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας των περιοχών στόχων της ∆ιαρθρωτικής 

Πολιτικής της Ένωσης και συνεπώς δεν είναι πλέον δικαιούχοι περαιτέρω 

χρηµατοδότησης προκειµένου να υπάρξει µια οµαλή µετάβαση από την προηγούµενη 

κατάσταση στα νέα δεδοµένα. Τέλος, η νέα µεταρρύθµιση καθόρισε µια ειδική 

διαδικασία έγκρισης και εφαρµογής των παρεµβάσεων που αφορούν τα µεγάλα έργα 

που έχουν συνολικό κόστος τα πενήντα εκατοµµύρια ευρώ.    

 Κατά τη προγραµµατική περίοδο 2007-2013, η κοινοτική περιφερειακή 

πολιτική χαρακτηρίζεται από την εκτεταµένη διεύρυνση της Ένωσης. Έτσι, η 

Πολιτική Συνοχής συνοδεύεται από µια προσπάθεια µεταρρύθµισης του κανονιστικού 

πλαισίου για να γίνει εφικτός ο επαναπροσδιορισµός της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε 

µια Ευρώπη µε αρκετά νέα µέλη στο γενικότερο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. Τον 

Οκτώβριο του 2006 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραµµές 

της Πολιτικής Συνοχής, η οποία είχε ως βασική επιδίωξη την προσέλκυση των 

επενδύσεων στην Ευρώπη και ειδικότερα στις περιφέρειες, την ενίσχυση της γνώσης 

και της καινοτοµίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ιδιαίτερη έµφαση 

στη χωροταξική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής.    

 Αυτή η µεταρρύθµιση χαρακτηρίζεται από κάποια βασικά σηµεία, τα οποία 

είναι: 

• Η διαµόρφωση τριών νέων στόχων (1. Σύγκλιση, 2. Ανταγωνιστικότητα, 3. 

Εδαφική συνεργασία), οι οποίοι αντικαθιστούν τους προηγούµενους. 

• Η µετατροπή των ΚΠΣ από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) προκειµένου να γίνει ο επαναπροσδιορισµός του περιεχοµένου του 

προγραµµατισµού τονίζοντας τον στρατηγικό του χαρακτήρα. 

• Η µείωση του αριθµού των χρηµατοδοτικών µέσων της συνοχής από έξι σε 

τρία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής) 

• Η καθιέρωση του πολυετούς προγραµµατισµού για το Ταµείο Συνοχής και 

η αναβάθµισή του σε ∆ιαρθρωτικό Ταµείο 

• Η χρηµατοδότηση των νέων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από ένα 

∆ιαρθρωτικό Ταµείο µε εξαίρεση τον τοµέα των υποδοµών, όπου 

συµµετέχουν το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής. 
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• Η κατάργηση των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των Καινοτόµων 

∆ράσεων και η παράλληλη ενσωµάτωση των δράσεων τους στους νέους 

στόχους και στα ΕΠ. 

• Η αναγνώριση των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων και η ενίσχυση των 

µειονεκτικών περιοχών (νησιά, ορεινές περιοχές, αποµακρυσµένες 

περιφέρειες και αραιοκατοικηµένες περιοχές) και των περιοχών που 

εξαρτώνται από την αλιεία. 

• Η εγκατάλειψη του προκαταρκτικού µικροπεριφερειακού προσδιορισµού 

που αφορά τα νέα προγράµµατα του δεύτερου στόχου και η αναφορά τους 

στην κλίµακα της περιφέρειας προγραµµατισµού, δηλαδή του επιπέδου 

NUTSII. 

• Η αποκέντρωση και ενίσχυση των συστηµάτων διαχείρισης και 

πληρωµών µέσω της δηµιουργίας της αρχής πιστοποίησης δαπανών και 

ελεγκτικής αρχής, της διενέργειας των πληρωµών και της οικονοµικής 

διαχείρισης σε επίπεδο προτεραιοτήτων, της θέσπισης εθνικών κανόνων 

επιλεξιµότητας κι όχι πια κοινοτικών. 

• Η επιπλέον διεύρυνση της Εταιρικής Σχέσης µε την παράλληλη συµµετοχή 

στις διαπραγµατεύσεις για την χρήση των πόρων φορέων που 

αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικών οργανώσεων, 

µη κυβερνητικών οργανισµών µε στόχο την προώθηση της ισότητας ανδρών 

και γυναικών. 

• Η περαιτέρω ενίσχυση της Αρχής της Προσθετικότητας µέσω της 

δηµιουργίας ενός µηχανισµού δηµοσιονοµικής διάρθρωσης σε περίπτωση µη 

τήρησής της και η από κοινού µέριµνα Επιτροπής και κράτους-µέλους για την 

τήρηση του ελάχιστου ποσοστού δαπανών για δράσεις, οι οποίες ενισχύουν 

την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, όπως αναφέρεται στη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

• Η θέσπιση της Αρχής της Αναλογικής Παρέµβασης, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τον συσχετισµό του µεγέθους υποχρεώσεων (αξιολόγηση, 

διαχείριση, υποβολή εκθέσεων) των κρατών µελών µε το ύψος των δαπανών 

ενός επιχειρησιακού προγράµµατος.  

• Η γένεση του νέου Εθνικού Αποθεµατικού Απροσδόκητων Γεγονότων 

προκειµένου να αντιµετωπίζονται απροσδόκητες τοµεακές ή τοπικές κρίσεις 
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που οφείλονται σε οικονοµικές και κοινωνικές αναδιαρθρώσεις, το οποίο 

λειτουργία παράλληλα µε το ισχύον Αποθεµατικό Ποιότητας και Επίδοσης 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

• Η κατάργηση των Ενιαίων Εγγράφων Προγραµµατισµού για τα µικρά 

προγράµµατα, καθώς και του Συµπληρωµατικού Προγραµµατισµού. 

 

Κεφάλαιο 2
ο
  

Η περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ι. Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική 
16

 

 Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική αποτελεί µια πολιτική αλληλεγγύης 
17

 

που εντάσσεται στις οριζόντιες πολιτικές της Ένωσης, οι οποίες στοχεύουν στην 

ενίσχυση των πολιτικών των κρατών µελών της. Οι οριζόντιες πολιτικές διακρίνονται 

σε πέντε πεδία που αφορούν τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές 

δραστηριότητες των κρατών µελών και δεν είναι άλλες από την περιφερειακή 

ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο, τη φορολογία, τον ανταγωνισµό και την προστασία 

του περιβάλλοντος.         

 Η περιφερειακή πολιτική αποτελεί «ένα σύστηµα σκοπών, µέσων και φορέων 

που συνδυάζονται σ’ ένα ή περισσότερα προγράµµατα για να επιτευχθεί µια ισόρροπη 

µεταβολή της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονοµίας 
18

». Η περιφερειακή 

πολιτική έχει αναδιανεµητικό χαρακτήρα µε την ενίσχυση της µεταφοράς πόρων στις 

φτωχότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
19

 για να µπορέσουν οι ίδιες να 

αντιµετωπίσουν επαρκώς την αύξηση του εµπορίου και τον έντονο ανταγωνισµό που 

είναι συνέπειες της ενιαίας αγοράς και της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. 

Επιπρόσθετα, στοχεύει στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης, η οποία 

θα οδηγήσει στην µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων που υπάρχουν αλλά και 

στην πρόληψη της δηµιουργίας καινούριων πόρων στις περιοχές που αντιµετωπίζουν 

                                                           
16

 Μούσης Νίκος, ό.π., σ. 213-223. 
17

 Διακίδης Δημήτριος , Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, University 

Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 18. 
18

 Μπαμπανάσης Στέλιος, Από την κρίση στη βιώσιμη ανάπτυξη, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2011, 

σ. 236. 
19

 Ρουμελιώτης Παναγιώτης, Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2005, σ. 

155. 
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προβλήµατα, µέσω των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία είναι γνωστά ως 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία.          

 Η κοινή περιφερειακή πολιτική δεν επιθυµεί να αντικαταστήσει τις εθνικές 

περιφερειακές πολιτικές αλλά να συντονίζει τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές µε 

τον ορισµό των γενικών κατευθύνσεων και τη διατύπωση ορισµένων αρχών που 

οφείλουν να τηρούνται για να µην υπάρχει ο συναγωνισµός µεταξύ των εθνικών 

ενισχύσεων των κρατών µελών. Ακόµα, η κοινή περιφερειακή πολιτική συντονίζει τις 

διάφορες πολιτικές και τα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ για να προσδίδει µια 

«περιφερειακή διάσταση» και να ενισχύει τις περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερης 

βοήθειας.         

 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσηµη ιστοσελίδα της Ένωσης «η 

περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµβάλλει στον περιορισµό των 

διαρθρωτικών ανισοτήτων µεταξύ των περιοχών της ΕΕ, στην ισόρροπη ανάπτυξη της 

κοινοτικής επικράτειας καθώς και στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους. 

Θεµελιωµένη στις έννοιες της αλληλεγγύης και της οικονοµικής και κοινωνικής 

συνοχής, η περιφερειακή πολιτική επιτυγχάνεται µε την ποικιλία των χρηµατοδοτικών 

διαδικασιών, κυρίως µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής. Για 

την περίοδο 2007-2013, η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση στον προϋπολογισµό της ΕΕ µε ένα κονδύλι της τάξης 

των 348 δισ. ευρώ. Με την έγκριση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης το 1986, 

συµπεριλήφθηκε στους στόχους η οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ (1992) θεσµοθέτησε τελικά αυτή την πολιτική στο πλαίσιο της συνθήκης ΕΚ 

(άρθρα 158 έως 162) 
20

».        

 Τα κυριότερα µέσα της περιφερειακής ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση των 

τοπικών φυσικών και οικονοµικών πόρων, η απασχόληση του τοπικού ανθρώπινου 

δυναµικού, η αξιοποίηση των τοπικών αγορών, ο κρατικός παρεµβατισµός µε 

δηµόσιες επενδύσεις από το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταµείο Συνοχής 

και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης 
21

. 

 

 

                                                           
20

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/index_el.htm, access on 31/08/2014, 

16:29. 
21

Μπαμπανάσης Στέλιος, ό.π., σ.237. 
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ΙΙ. Η αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής 

 Η περιφερειακή πολιτική αποτελεί παραδοσιακά βασική πολιτική της κάθε 

χώρας-µέλους. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε κράτος µέλος της Ένωσης έχει το δικαίωµα 

να ακολουθεί τη δική του περιφερειακή πολιτική, η οποία έχει ως βασικό σκοπό να 

ευνοήσει την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοηµένων περιοχών της εθνικής επικράτειας 

µέσω µιας µεταβίβασης πόρων από τις πιο εύπορες περιοχές. Τα κράτη µέλη έχουν 

σωρούς προβληµάτων που καλούνται να αντιµετωπίσουν. Συνήθως, η αντιµετώπιση 

αυτή γίνεται µε δύο τρόπους: µε την βελτίωση των υποδοµών και την κοινωνική και 

πολιτισµική ανάπτυξη των καθυστερηµένων περιοχών της επικράτειας και µε τις 

διάφορες πριµοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές για να 

µπορέσουν να προσελκυσθούν ιδιωτικές επενδύσεις στις συγκεκριµένες 

προβληµατικές περιοχές.  Το κράτος λαµβάνει αυτά τα µέτρα για να δηµιουργηθεί 

µια καλύτερη ισορροπία στις οικονοµικές δραστηριότητες και στους πληθυσµούς της 

εθνικής επικράτειας. Παρατηρείται δε ότι κάποιες κυβερνήσεις για να το πετύχουν 

αυτό τείνουν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε υψηλά αναπτυγµένες περιοχές και 

αυτό έχει ως συνέπεια να ευνοείται η µεταβίβαση πόρων προς τις περιοχές που 

χρήζουν µεγαλύτερης ανάγκης και παράλληλα να παρεµποδίζεται η συµφόρηση στις 

υπεραναπτυγµένες περιοχές 
22

.       

 Η ανάγκη για µια κοινή περιφερειακή πολιτική είναι επιτακτική για µια σειρά 

λόγων 
23

, οι οποίοι είναι: 

• Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή     

Μια κοινή περιφερειακή πολιτική έχει ως βασική επίτευξη την οικονοµική και 

κοινωνική συνοχή στις περιφέρειες της Ένωσης, η οποία θεωρείται απαραίτητο 

εφόδιο για την ολοκλήρωση της Ένωσης. Αν οι περιφερειακές ανισότητες είναι 

µεγάλες, τότε το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχότερων περιφερειών αυξάνεται και  

δηµιουργούνται έντονες κοινωνικές αναταραχές και εντάσεις στο σύνολο της 

Ένωσης. Οι πολιτικές αντιµετώπισης των περιφερειακών ανισοτήτων αποτελούν 

σηµαντική προτεραιότητα της Ένωσης για να µπορεί να διατηρηθεί η κοινωνική 

                                                           
22

 Μούσης Νίκος, ό.π., σ. 216-218. 
23

 Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος /Χριστοφάκης Μανώλης, ό.π., σ. 69-72. 
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ηρεµία και συνοχή, εφόδια απαραίτητα για την αποτελεσµατική λειτουργία τόσο της 

οικονοµίας, όσο και της ίδιας της κοινωνίας 
24

.  

• Η αδυναµία διάθεσης των χρηµατοδοτικών πόρων από τις 

φτωχότερες χώρες 

Οι λιγότερο αναπτυγµένες χώρες έχει παρατηρηθεί ότι δεν έχουν αρκετούς 

χρηµατοδοτικούς πόρους για να διαθέσουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

εµφανίζονται στις περιφέρειές τους, που είναι αναµφισβήτητα πιο πολλά απ’ αυτά 

που υπάρχουν στις πλουσιότερες περιοχές. Για παράδειγµα, οι λιγότερο αναπτυγµένες 

περιοχές µπορεί να υποφέρουν από εγκατάλειψη των υπαρχόντων υποδοµών, διότι οι 

ρυθµοί ανάπτυξης είναι χαµηλοί ή και αρνητικοί και ο πληθυσµός τους µειώνεται 

σηµαντικά. Επίσης, τα ποσοστά ανεργίας σ’ αυτές τις περιοχές µπορεί να αυξάνονται 

σηµαντικά και αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα η ζήτηση για εργασία να επεκτείνεται και 

τα εργατικά χέρια να µειώνονται και οι µισθοί να αυξάνονται. Οι αυξήσεις αυτές 

ενδέχεται να επικρατήσουν σταδιακά σ’ όλη την επικράτεια µέσω των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων και να οδηγήσουν στην αύξηση τιµών και πληθωρισµού, 

δυσχεραίνοντας την αναπτυξιακή διαδικασία 
25

. Γι’ αυτό µια πολιτική που θα 

ενισχύει τις περιφέρειες είναι απαραίτητη για να µπορέσουν να αµβλυνθούν οι 

ανισότητες που υπάρχουν και να µπορέσουν οι περιφέρειες να φτάσουν τα επίπεδα 

ανάπτυξης των υψηλά ανεπτυγµένων περιοχών. 

• Ο συντονισµός των επιµέρους περιφερειακών πολιτικών των 

χωρών-µελών και η συστηµατική αντιµετώπιση των επιπτώσεων 

από άλλες πολιτικές της Ένωσης 

Η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει τις περιφερειακές πολιτικών των 

κρατών-µελών της µέσω ενός προσδιορισµού και µιας επιβολής προτεραιοτήτων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες είναι σε θέση να µειώσουν τις οικονοµικές ανισότητες 

µεταξύ των περιοχών. Επίσης, µπορεί να αντισταθµίζει τις επιπτώσεις που 

προέρχονται από άλλες πολιτικές της Ένωσης, όπως της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

ή της Πολιτικής για τον Ανταγωνισµό. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί και η 

πολιτική που ενισχύει τη βιοµηχανική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη σε 

                                                           
24

 Πετράκος Γιώργος / Ψυχάρης Γιάννης,  ό.π., σ. 183. 
25

 Στους ίδιους, σ. 182. 
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κλάδους όπως η πληροφορική και η ροµποτική µπορεί να οδηγήσει στην υψηλή 

συγκέντρωση στις αναπτυγµένες περιοχές και κατά συνέπεια στην άµβλυνση των 

περιφερειακών ανισοτήτων 
26

. Η Κοινότητα επίσης έχει συντονιστικό ρόλο και γι’ 

αυτό µπορεί να επεµβαίνει αποτελεσµατικά στην ενίσχυση των προβληµατικών 

περιφερειών σε κάποιες περιπτώσεις και ταυτόχρονα παρακολουθεί και αξιολογεί το 

σύνολο των πολιτικών της σε χωρικές µονάδες, οι οποίες αποτελούν τους στόχους της 

περιφερειακής πολιτικής.  

 

• Ο περιορισµός του κόστους επέκτασης του κοινωνικού κεφαλαίου 
27

 

Ο διαφορετικός ρυθµός ανάπτυξης µεταξύ των περιοχών δηµιουργεί σηµαντικό 

κόστος για την οικονοµία επειδή εµφανίζεται µεγάλη ζήτηση για επέκταση του 

κοινωνικού κεφαλαίου και των υποδοµών στις υψηλά ανεπτυγµένες περιοχές και 

ταυτόχρονα εγκατάλειψη των υπαρχουσών υποδοµών στις σταδιακά φθίνουσες 

περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης καθώς και 

από µείωση του πληθυσµού 
28

. Έτσι λοιπόν οι πρώτες περιοχές  εµφανίζουν υψηλή 

πληθυσµιακή συγκέντρωση, κορεσµό στα δίκτυα υποδοµών και υψηλή αναλογία 

µαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πιέσεις για επέκταση 

των υπαρχουσών δοµών, οι οποίες µε τη σειρά τους ενισχύουν περισσότερο τη 

συγκέντρωση εκεί. Το κράτος πρέπει να ικανοποιήσει τα υψηλά κόστη κάλυψης 

κοινωνικών αναγκών, τα οποία βέβαια θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί µε την 

άσκηση µιας περιφερειακής πολιτικής, η οποία θα εµπόδιζε τη µεγέθυνση της 

χωρικής πόλωσης. 

 

                                                           
26

 Ομοίως , σ. 184-185. 
27

 Ομοίως  σ. 183. 
28

 Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, σε απόλυτους όρους, οι μεγαλύτερες αυξήσεις 

πληθυσμού κατά την περίοδο 2008–12 καταγράφηκαν στις περιφέρειες Madrid, Stockholms län, 

Barcelona, Berlin, Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad και Sevilla (αύξηση σε 

περισσότερα από 100 000 άτομα). Σε απόλυτους όρους, η μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού 

σημειώθηκε στην περιοχή της πρωτεύουσας της ελληνικής περιφέρειας Αττική (όπου ο πληθυσμός 

μειώθηκε κατά περισσότερους από 100 000 κατοίκους από το 2008 έως τις αρχές του 2013). 

Υπάρχουν άλλες δύο περιφέρειες NUTS 3 στην ΕΕ-28 όπου ο πληθυσμός μειώθηκε κατά περίπου 

50 000: η λιθουανική περιφέρεια Kauno apskritis και η λετονική πρωτεύουσα Rīga {βλ. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/el#.CE.9C.CE.B5.CF.84.CE.B1.CE.B2.CE.B

F.CE.BB.CE.AE_.CF.84.CE.BF.CF.85_.CF.80.CE.BB.CE.B7.CE.B8.CF.85.CF.83.CE.BC.CE.BF.CF.8D}  
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• Η ενίσχυση της ηθικής και κοινωνικής υπόστασης της Ένωσης 

Η αγορά δεν εµφανίζει ίδια επίπεδα ανάπτυξης σ’ όλες τις περιοχές και αυτό 

µπορεί να οδηγήσει στην άµβλυνση των ήδη έντονων ανισοτήτων, οι οποίες 

θεωρούνται από πολλούς ότι διαιωνίζουν µια κατάσταση που σίγουρα δε τιµά την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια ούτε προωθεί το αίσθηµα για πιο δίκαιη κατανοµή του 

εθνικού πλούτου 
29

. Μέσω της κοινοτικής πολιτικής η Ένωση επιδιώκει να διορθώσει 

αυτές τις αδυναµίες της αγοράς µέσω της πολιτικής και την κοινωνικής της 

ολοκλήρωσης (εκτός της οικονοµικής), απαραίτητες προϋποθέσεις της οποίας είναι η 

προώθηση της ισότητας για τις περιοχές µε χαµηλά εισοδήµατα και υψηλά ποσοστά 

ανεργίας παράλληλα η οικονοµική αποτελεσµατικότητα. 

• Η καλύτερη χρήση των µηχανισµών της αγοράς σε ευρωπαϊκή 

κλίµακα 

Η αποτελεσµατική χρήση των πόρων της οικονοµίας  δε µπορεί να επιτευχθεί 

όταν υπάρχουν υπερβολικά µεγάλες διαφορές στην κατανοµή των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων µεταξύ των περιφερειών 
30

. Βασικό χαρακτηριστικό της κοινοτικής 

περιφερειακής πολιτικής αποτελεί το γεγονός ότι δε θα ενισχύονται περαιτέρω οι 

πλούσιες περιοχές και δε θα οδηγούνται στην υπερσυγκέντρωση, στην αύξηση του 

κόστους εργασίας και κατοικίας και στην ενίσχυση του πληθωρισµού και συνεπώς θα 

µπορεί να επιτευχθεί µια πιο ισόρροπη ανάπτυξη µέσα στην κοινή αγορά 
31

. 

Αντιθέτως, οι περιοχές που εµφανίζονται µε µικρή συγκέντρωση δραστηριοτήτων 

έχουν ανεκµετάλλευτους τους παραγωγικούς πόρους, πράγµα που σηµαίνει ότι η 

οικονοµία δε χρησιµοποιεί πλήρως τις παραγωγικές της ικανότητες και δεν είναι σε 

θέση ν’ αποκτήσει το µέγιστο επίπεδο ευηµερίας. Η κοινή περιφερειακή πολιτική 

λοιπόν βοηθώντας τις περιφέρειες ενισχύει τη χρήση των ανεκµετάλλευτων µέχρι 

στιγµής πόρων και συνεπώς αυξάνει την κοινωνική ευηµερία (κριτήριο 

αποτελεσµατικότητας), ενώ παράλληλα συµβάλλει στη µείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων (κριτήριο ισότητας). 

                                                           
29

 Πετράκος Γ. / Ψυχάρης Γ.,  ό.π., σ. 183. 
30

 Στους ίδιους, σ. 181. 
31

 Μούσης Νίκος, ό.π., σ.216-218. 
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• Η αντιµετώπιση των συνεπειών της οικονοµικής ολοκλήρωσης 
32

 

Η άσκηση της περιφερειακής πολιτικής είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς µπορεί 

να γίνει αρωγός για την αντιµετώπιση των δυσµενών επιπτώσεων που επιφέρει η 

οικονοµική ολοκλήρωση. Ορισµένες περιφέρειες παρουσιάζουν στοιχεία έντονης 

διαρθρωτικής καθυστέρησης, η οποία καθιστά προβληµατική την ανταγωνιστικότητα 

τους σε µια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Πριν την ενοποίηση της αγοράς οι περιοχές 

αυτές προστάτευαν την εγχώρια βιοµηχανία µε δασµολογικά και µη δασµολογικά 

µέτρα, τα οποία επέτρεπαν τη διατήρηση των υφιστάµενων δοµών. Μετά την 

ενοποίηση όµως οι περιοχές αυτές ήταν υποχρεωµένες να ανταγωνιστούν µε ίσους 

όρους τις µεγαλύτερες, πιο έµπειρες και τεχνολογικά προηγµένες επιχειρήσεις των 

ανεπτυγµένων περιοχών. Η δηµιουργία λοιπόν της περιφερειακής πολιτικής είναι 

απαραίτητο στοιχείο για τον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση των 

καθυστερηµένων αναπτυξιακά περιοχών. 

 

ΙΙΙ. Οι στόχοι της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής 

Οι γενικότεροι στόχοι της Κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής είναι η 

οικονοµική και κοινωνική συνοχή της διευρυµένης πλέον Ευρώπης, η οποία επιθυµεί 

να προωθήσει την εναρµονισµένη, ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξή της, καθώς και η 

µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων που έχουν προκύψει 

από τη µεγάλη διεύρυνση. Προτεραιότητα της Ένωσης αποτελεί πια η βιώσιµη 

ανάπτυξη, η οποία θα υλοποιηθεί µέσω της ενίσχυσης της οικονοµικής µεγέθυνσης, 

της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της 

προστασίας της ποιότητας του περιβάλλοντος 
33

. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για να 

µπορούν να είναι αποτελεσµατικότερα παρέχουν ενισχύσεις, οι οποίες στην 

πλειονότητά τους κατευθύνονται από συγκεκριµένους στόχους-κριτήρια που µε τη 

σειρά τους καθορίζουν τις περιοχές αλλά και τη φύση των παρεµβάσεων. 

 

                                                           
32

 Πετράκος Γ. / Ψυχάρης  Γ., ό.π., σ. 185. 
33

 Μούσης Νίκος, ό.π., σ. 228-229. 
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Οι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις 

εξής κατηγορίες 
34

 :  

Οικονοµικοί 

στόχοι 

Περιβαλλοντικοί 

στόχοι 

Κοινωνικοί  

στόχοι 

Πολιτικοί  

στόχοι 

1. µείωση 

περιφερειακών 

ανισορροπιών στα 

ποσοστά ανεργίας 

1. καλύτερη 

ισορροπία µεταξύ 

πληθυσµού και 

περιβάλλοντος 

1. προστασία χωρικά 

προσδιορισµένων 

πολιτισµικών 

χαρακτηριστικών 

1. εθνική ενότητα και 

ασφάλεια 

2. διασφάλιση της 

βέλτιστης κατανοµής 

των παραγωγικών 

πόρων µεταξύ 

τοµέων και κλάδων 

της οικονοµίας 

2. δια-γενεαλογική 

ισορροπία στις 

ευκαιρίες 

αξιοποίησης των 

περιβαλλοντικών 

πόρων 

2. βελτίωση 

κοινωνικής συνοχής 

2. πολιτική 

σταθερότητα 

3. µείωση 

πληθυσµιακών 

πιέσεων σε ήδη 

κορεσµένες περιοχές 

3. αξιοποίηση 

µεθόδων ανάπτυξης 

φιλικών προς το 

περιβάλλον 

  

4. µείωση του 

βαθµού 

υποαπασχόλησης 

των εθνικών 

παραγωγικών πόρων 

   

5. εξασφάλιση 

ικανοποιητικού 

βαθµού ανάπτυξης 

των παραγωγικών 

πόρων 

   

6. µείωση 

πληθωριστικών 

πιέσεων στην 

οικονοµία 

   

7. εξασφάλιση µια 

λογικής κατανοµής 
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 Στους ίδιους, σ. 191-192. 
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του εισοδήµατος 

 

Ωστόσο, οι στόχοι της Περιφερειακής Πολιτικής της Ένωσης δεν ήταν πάντα 

οι ίδιοι και έχουν εξελιχθεί στη διάρκεια του χρόνου ως εξής 
35

: 

 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 

1. αναπτυξιακά 

καθυστερηµένες 

περιφέρειες (στόχος 

1) 

1. προώθηση 

ανάπτυξης και 

διαρθρωτικής 

προσαρµογής των 

καθυστερηµένων 

περιφερειών 

1. προώθηση 

ανάπτυξης και 

διαρθρωτικής 

προσαρµογής των 

καθυστερηµένων 

περιφερειών 

(περιφέρειες των 

προηγούµενων 

στόχων 1, 6 και 

αποµακρυσµένες 

περιοχές) 

1. σύγκλιση 

2. περιφέρειες µε 

βιοµηχανική 

παρακµή 

2. οικονοµική 

ανασυγκρότηση των 

περιφερειών µε 

βιοµηχανική 

παρακµή 

2. στήριξη 

οικονοµικής και 

κοινωνικής 

ανασυγκρότησης 

περιοχών µε 

διαρθρωτικές 

δυσκολίες 

(περιφέρειες των 

προηγούµενων 

στόχων 2 και 5β) 

2. περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα 

και απασχόληση 

3. αντιµετώπιση  

µακρόχρονης 

ανεργίας 

3. καταπολέµηση 

µακροχρόνιας 

ανεργίας, 

διευκόλυνση 

επαγγελµατικής 

αποκατάστασης νέων 

3. στήριξη 

προσαρµογής και 

εκσυγχρονισµού 

πολιτικών και 

συστηµάτων 

εκπαίδευσης, 

3. ευρωπαϊκή 

εδαφική συνεργασία 
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 Ο πίνακας παρατίθεται από τους  Παπαδασκαλόπουλο Αθ. / Χριστοφάκη Μ., ό.π., σ. 103. 
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και ένταξη 

προσώπων που 

απειλούνται µε 

αποκλεισµό από την 

αγορά εργασίας 

κατάρτισης και 

απασχόλησης 

(περιφέρειες των 

προηγούµενων 

στόχων 3 και 4) 

4. αντιµετώπιση 

νεανικής ανεργίας 

4. διευκόλυνση 

προσαρµογής 

εργαζοµένων, 

ανδρών και 

γυναικών, στις 

βιοµηχανικές 

µεταβολές και στην 

εξέλιξη των 

συστηµάτων 

παραγωγής 

  

5. προσαρµογή 

γεωργικών 

διαρθρώσεων 

(στόχος 5α) και των 

καθυστερηµένων 

αγροτικών 

περιφερειών (στόχος 

5β) 

5α. Επιτάχυνση 

προσαρµογής 

γεωργικών 

διαρθρώσεων στο 

πλαίσιο 

µεταρρύθµισης της 

κοινής αγροτικής 

πολιτικής και 

διευκόλυνση 

προσαρµογής της 

αλιείας στο πλαίσιο 

της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής 

5β. Οικονοµική 

διαφοροποίηση των 

ευάλωτων αγροτικών 

περιοχών 

  

 6. προώθηση 

ανάπτυξης των 

αραιοκατοικηµένων 

περιφερειών 
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Οι στόχοι που έχουν τεθεί στην τελευταία προγραµµατική περίοδο είναι η 

σύγκλιση, η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και η ευρωπαϊκή 

εδαφική συνεργασία. Πιο αναλυτικά, µε τον όρο «σύγκλιση» 
36

 εννοείται η ενίσχυση 

της σύγκλισης των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών, η οποία θα οδηγήσει στη 

βελτίωση των συνθηκών για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση µε την 

αύξηση και τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο 

κεφάλαιο, η ανάπτυξη της καινοτοµίας και της κοινωνίας της γνώσης, η 

προσαρµοστικότητα στις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, η προστασία και η 

βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας. Οι συνολικοί όροι που θα διατεθούν είναι 251,2 δισ. ευρώ 

{81,54% των πόρων που διατίθενται για ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταµεία από 

το 2007 έως το 2013 (308 δισ. ευρώ)}.      

 Με τον όρο «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» εννοείται η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών, καθώς 

και της απασχόλησης λαµβάνοντας υπ’ όψη τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές 

όπως αυτές που συνδέονται από την απελευθέρωση του εµπορίου. Αυτός ο στόχος 

υλοποιείται µέσω της αύξησης και βελτίωσης της ποιότητας των επενδύσεων σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο, της καινοτοµίας και προαγωγής της γνώσης, της 

επιχειρηµατικότητας, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος και της 

βελτίωσης της προσβασιµότητας, της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των 

επιχειρήσεων, καθώς και µέσω της ανάπτυξης αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς. 

Οι λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες που είναι επιλέξιµες από τον πρώτο στόχο δεν 

µπορούν να είναι επιλέξιµες από τον στόχο αυτό.  Οι συνολικοί όροι που θα 

διατεθούν είναι 49,1 δισ. ευρώ (15,95% των πόρων που διατίθενται για ανάληψη 

υποχρεώσεων από τα Ταµεία από το 2007 έως το 2013).    

 Ο όρος «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» υπονοεί την ενίσχυση της 

διασυνοριακής συνεργασίας µέσω κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, 

την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας µέσω δράσεων που συντελούν στην 

ολοκληρωµένη εδαφική ανάπτυξη και µέσω της ενίσχυσης της διαπεριφερειακής 

συνεργασίας και της ανταλλαγής εµπειρίας στο ενδεικνυόµενο εδαφικό επίπεδο.  Οι 

                                                           
36

 Η σύγκλιση έχει ονομαστικό, πραγματικό και διαρθρωτικό χαρακτήρα. Η ονομαστική αφορά το 

μακρο-οικονομικό επίπεδο (πληθωρισμός, ισοτιμίες, επιτόκια, δημοσιονομικά ελλείμματα, δημόσιο 

χρέος), η πραγματική αφορά το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της παραγωγικότητας και της 

ανεργίας και η διαρθρωτική αναφέρεται στη διάρθρωση των αγορών και την οργάνωσή τους, το 

επίπεδο των δημοσίων υποδομών κα. 
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συνολικοί όροι που θα διατεθούν είναι 7,8 δισ. ευρώ {2,52% των πόρων που 

διατίθενται για ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταµεία από το 2007 έως το 2013 (308 

δισ. ευρώ)}. 

 

IV. Η κατηγοριοποίηση των περιφερειών 

 Ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται από έναν ή 

περισσότερους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή. Για να προσδιορίσει 

γεωγραφικά τις επιλέξιµες περιφέρειες, η Επιτροπή χρησιµοποιεί στατιστικά στοιχεία 

και υποδιαιρεί την Ευρώπη σε διάφορες οµάδες περιφερειών, που προσδιορίζονται µε 

τη κοινή ονοµατολογία των εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS). Η 

κωδικοποίηση NUTS χρησιµοποιείται από το 1988 στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο αλλά 

µόλις το 2003 άρχισε να εµφανίζεται στα κείµενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 

Πηγή:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introducti

o 
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NUTS I 

 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/NUTS 

Συνοπτικά σ’ αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται κάποιες οµάδες 

κρατιδίων, διάφορες περιφέρειες, κρατίδια, αυτόνοµες κοινότητες των εξής χωρών: 

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερµανία, Ισπανία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 

Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

NUTS II 

 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/NUTS 

Συνοπτικά σ’ αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως περιφέρειες των 

εξής χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Γερµανία, Τσέχικη ∆ηµοκρατία, 

Ισπανία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουµανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ηνωµένο Βασίλειο. 
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NUTS III 

 

      Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/NUTS 

Συνοπτικά σ’ αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως περιφέρειες, 

κοµητείες και υποπεριφέρειες των εξής χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 

Κροατία, Γερµανία, Τσέχικη ∆ηµοκρατία, Ισπανία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 

Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, 

Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

V. Η γενική αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής 
37

 

Έχουν δηµιουργηθεί δύο ρεύµατα που αφορούν στην πολιτική συνοχής και 

στις επιπτώσεις που αυτή επέφερε. Σύµφωνα µε µία επικρατούσα άποψη, η πολιτική 

συνοχής στο διάστηµα 2000-2006 όχι µόνο διέθεσε το ένα τρίτο του προϋπολογισµού 

της ΕΕ, αλλά υπήρξε και µια πολιτική που απάντησε σε µια ιστορική πρόκληση και 

συνεισέφερε στην ιστορική αλλαγή. Το γεγονός ότι η διεύρυνση της ΕΕ το 2004 κατά 

10 νέα κράτη µέλη ενέτεινε τις οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες σε πρωτοφανή 

βαθµό κατέστησε την πολιτική αυτή απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή της 

Ένωσης. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης επισηµαίνουν τις στατιστικές που 

δείχνουν ότι οι περιφέρειες που ενισχύθηκαν αναπτύχθηκαν ταχύτερα από άλλες κατά 

την ίδια περίοδο και αυτό ισχύει ιδίως για τις περιφέρειες του Στόχου 1 σχεδόν στο 

σύνολο των κρατών µελών, αλλά και, αν και όχι στον ίδιο βαθµό, για τις περιφέρειες 

που ενισχύθηκαν στα πλαίσια του Στόχου 2. Ακόµα, οι ίδιοι θεωρούν ότι από άποψη 
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  Ευρωπαϊκή Ένωση, Panorama, inforegio, Αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής/ σκέψεις και 

αποτελέσματα, τεύχος 33, Άνοιξη 2010.  
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διοίκησης, υπήρξε µια προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

παραχωρώντας µεγαλύτερη αυτονοµία στις περιφέρειες που έχουν αναλάβει την 

υλοποίηση των προγραµµάτων, ενισχύθηκαν οι λειτουργίες αξιολόγησης των 

προγραµµάτων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα κριτήρια λογοδοσίας προς τους 

εταίρους, η πολιτική-θεσµική εταιρική σχέση, η σηµασία του ρόλου των τοπικών 

φορέων και ο κεντρικός ρόλος των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης. 

 Επίσης, οι οπαδοί της άποψης αυτής υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή της 

πολιτικής συνοχής οδήγησε στη βελτίωση των σηµαντικότερων µακροοικονοµικών 

δεικτών, συνέβαλε στη σταδιακή αναβάθµιση των υποδοµών και λειτούργησε ως 

σηµαντικός επιταχυντικός παράγοντας κατά την περίοδο ευηµερίας. Τέλος, αυτοί 

τονίζουν το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής έδωσε ιδιαίτερη ώθηση σε κρίσιµα 

χαρακτηριστικά, όπως ο πολυετής προγραµµατισµός, η ευρεία συµµετοχή 

ενδιαφερόµενων παραγόντων, η παρακολούθηση κι η αξιολόγηση, στοιχεία τα οποία 

υιοθετήθηκαν από εγχώριες πολιτικές, οδηγώντας σε πιο αποτελεσµατικές λήψεις 

αποφάσεων και έθεσε ουσιαστικά σε πρακτική εφαρµογή πολλές πτυχές της 

κοινοτικής νοµοθεσίας, όπως οι κανόνες δηµόσιων συµβάσεων.    

 Η άλλη επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι ενώ οι διαφορές στο ΑΕΠ 

ανάµεσα στα κράτη µέλη τείνουν να µειώνονται {κατόπιν σύγκρισης της κατάστασης 

του 2012 µε την αντίστοιχη του 2002, ενώ το Λουξεµβούργο, η Γερµανία, η Σουηδία 

και η Αυστρία υπερέβησαν ακόµη περισσότερο τον µέσο όρο της ΕΕ-27, αρκετά 

άλλα κράτη µέλη της ΕΕ-15, και ιδίως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ιρλανδία 

και η Γαλλία, πλησίασαν περισσότερο τον µέσο όρο της ΕΕ-27. Η Λιθουανία, η 

Ρουµανία, η Λετονία, η Σλοβακία, η Εσθονία, η Πολωνία και η Βουλγαρία, ενώ το 

2002 βρίσκονταν κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ-27, έως το 2012 σηµείωσαν τη 

µεγαλύτερη πρόοδο ως προς την προσέγγιση του µέσου όρου της ΕΕ-27 
38

}, δεν 

υφίσταται τέτοια σύγκλιση στο εσωτερικό των κρατών µελών. Μάλιστα, σε πολλές 

περιπτώσεις όχι µόνο δε µειώνονται οι περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των 

κρατών µελών αλλά εµφανίζουν αυξητικές τάσεις, ενώ οι πλουσιότερες περιφέρειες 

εµφανίζουν καλύτερες επιδόσεις και αυτός είναι ο λόγος που η εικόνα της συνοχής 

βελτιώνεται στο εσωτερικό της ΕΕ. Για να υπάρξει πραγµατική σύγκλιση πρέπει το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ των καθυστερηµένων περιφερειών ν’ αυξάνεται µε ταχύτερους 
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 Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/National_accounts_and_GDP/el, access on 16/04/2015, 13:00. 
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ρυθµούς απ’ ότι στις πλουσιότερες περιφέρειες 
39

. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης 

αµφισβητούν τη δράση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, την οποία χαρακτηρίζουν ως 

αποπροσανατολιστική και εµπόδιο στην ορθολογική διανοµή των πόρων στην ΕΕ. 

Επίσης, θεωρούν ότι η πολιτική αυτή δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει τους στόχους 

της (βιώσιµη ανάπτυξη, οικονοµική µεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα) και ότι σε 

ορισµένες περιπτώσεις δεν οδηγεί σε µια δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος στη 

βάση της πολιτικής ισορροπίας, στην οποία θεµελιώνεται το οικοδόµηµα της ΕΕ. 

 Αναµφίβολα υπήρξε οικονοµική µεγέθυνση (έννοια µερική και ποσοτική που 

αναφέρεται στη διαρκή αύξηση του συνολικού ή του κατά κεφαλήν εθνικού 

εισοδήµατος, υποδηλώνει την ικανοποιητική λειτουργία των βασικών µηχανισµών 

στο πλαίσιο µιας δεδοµένης οικονοµικής διάρθρωσης, σχετίζεται περισσότερο µε την 

αύξηση της παραγωγικότητας και µετριέται µε οικονοµικούς δείκτες) στο σύνολο των 

ευρωπαϊκών περιφερειών. Ωστόσο, ο όρος αυτός δε θα πρέπει να συγχέεται µε την 

οικονοµική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί µια έννοια σύνθετη και κυρίως ποιοτική που 

περιλαµβάνει όλες τις ποσοτικές συνέπειες µιας µεγεθυντικής διαδικασίας αλλά 

παράλληλα υποδηλώνει τόσο τη βελτίωση της κατανοµής των αγαθών, όσο και την 

ανύψωση του βιοτικού επιπέδου ευρύτερα και αποβλέπει όχι µόνο στην αύξηση της 

παραγωγής και της παραγωγικότητας αλλά και στην αλλαγή των δοµών της 

οικονοµίας και του τρόπου λειτουργίας της 
40

. Είναι δηλαδή µια έννοια που 

περιλαµβάνει τόσο τις οικονοµικές όψεις όσο και τις κοινωνικές όψεις µιας 

κοινωνίας, γι’ αυτό και η µέτρησή της θα πρέπει να γίνεται όχι µόνο µε οικονοµικούς 

αλλά και κοινωνικούς δείκτες.       

 Η άποψη αυτή τάσσεται υπέρ –αν όχι της κατάργησης- σίγουρα του 

επαναπροσδιορισµού της πολιτικής. Πολλοί από τους υποστηρικτές της άποψης 

αυτής επισηµαίνουν το γεγονός ότι λόγω της φύσης και της επιµονής των 

περιφερειακών ανισοτήτων, η Πολιτική Συνοχής οφείλει να στοχεύσει περισσότερο 

στις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από έντονες αναπτυξιακές ανάγκες. Τέλος, οι 

υποστηρικτές της ίδιας άποψης επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής για το 

γεγονός ότι παραγκωνίζει την κοινωνική της διάσταση, καθώς θεωρούν ότι η 

κοινωνική πολιτική δεν επιδιώχθηκε συστηµατικά σε υπερεθνικό επίπεδο. 
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 Ρουμελιώτης Παναγιώτης, ό.π., σ. 160. 
40

 Η αποσαφήνιση των όρων «οικονομική μεγέθυνση» και «οικονομική ανάπτυξη» περιλαμβάνεται 

στο «Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών», ό.π., σ. 268-274. 
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Κεφάλαιο 3
ο
   

Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ι. Οι περιφερειακές ανισότητες στα κράτη της ΕΕ 
41

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει το πρόβληµα της διάχυσης της ανάπτυξης 

στο χώρο σε ευρωπαϊκό πρόβληµα (από εθνικό) και επιδιώκει να δώσει απαντήσεις 

αλλά και τρόπους αντιµετώπισής της. Ο χάρτης της ΕΕ µπορεί να επιβεβαιώσει το 

γεγονός ότι οι πιο ανεπτυγµένες περιφέρειες βρίσκονται στον κεντρικό πυρήνα της 

Ευρώπης και πιο συγκεκριµένα το Λονδίνο, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες 

χαρακτηρίζονται ως το «χρυσό τρίγωνο» και φαίνεται ότι απολαµβάνουν ένα 

υψηλότατο επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση µε άλλες περιφέρειες του ευρωπαϊκού 

χώρου. Επίσης, από τον χάρτη µπορεί να γίνει αντιληπτή η υψηλή ανάπτυξη της 

Βόννης, της Φρανκφούρτης, της Αυστρίας και της Βιέννης και της Βόρειας Ιταλίας 

και του Μιλάνου, όπου φαίνεται να συγκεντρώνονται τα βασικότερα µεταφορικά 

δίκτυα και οι ανεπτυγµένες µορφές τεχνολογίας. Συνήθως, η προωθητική δύναµη των 

περιφερειών αυτών είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Οι πόλεις αυτές συµµετέχουν στο 

διεθνή ανταγωνισµό και µπορούν να αξιώνουν σηµαντικούς ρόλους. Πιο 

συγκεκριµένα, το Λονδίνο, η Φρανκφούρτη αποτελούν ισχυρά χρηµατοπιστωτικά 

κέντρα, οι Βρυξέλλες την πολιτική πρωτεύουσα της χώρας και το Βερολίνο τη νέα 

ισχυρή πρωτεύουσα της ενοποιηµένης Γερµανίας. Οι «κεντρικές περιφέρειες» της ΕΕ 

καλύπτουν το 14% της συνολικής επικράτειας αλλά σ’ αυτές ζει το 1/3 του συνολικού 

πληθυσµού της και παράγεται περίπου το µισό ΑΕΠ.   

 Ωστόσο, ο χάρτης δείχνει και τις άλλες περιφέρειες, οι οποίες είναι λιγότερο 

ανεπτυγµένες και εµφανίζουν πολλά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα οι περιοχές 

που είχαν κάποτε έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα και µε την αποβιοµηχάνιση 

µειώθηκε το επίπεδο ανάπτυξης και επήλθε οικονοµικός µαρασµός και αστική 

υποβάθµιση. Η συνεχιζόµενη διεύρυνση της Ένωσης έρχεται να οξύνει τις ανισότητες 

όχι µόνο στον οικονοµικό τοµέα αλλά και στον κοινωνικό (όπως στην ανεργία και 

στην απασχόληση), καθώς οι νέες περιφέρειες εµφανίζουν µεγάλη αναπτυξιακή 

καθυστέρηση σε σχέση µε τις υπάρχουσες περιφέρειες. Τα ποσοστά των ΑΕΠ 

επιβεβαιώνουν τις µεγάλες κοινωνικο-οικονοµικές ανισότητες που υπάρχουν στον 

ευρωπαϊκό χώρο, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ΑΕΠ της Γερµανίας και των 
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 Πετράκος Γ. / Ψυχάρης Γ., ό.π., σ. 407-409. 
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σκανδιναβικών χωρών κυµαίνονται γύρω στο 125%, ενώ τα ΑΕΠ της Βουλγαρίας, 

της Ρουµανίας και της Ουγγαρίας δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 50%. Οι 

περισσότερες χώρες εµφανίζουν ΑΕΠ µεταξύ 50-75% (Ελλάδα, Ιταλία,  Πορτογαλία, 

Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία, Τσεχία, Σλοβακία) και ελάχιστες µέχρι 90% (Πολωνία, 

Ισπανία, Κύπρος, Γαλλία).     

               Περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ των 28 

                     Κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑ∆), 2010 

 

Πηγή :http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_el.cfm 
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Κεφάλαιο 4
ο
   

Η περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα 

Ι. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική  

Το πρόβληµα των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα είναι ένα θέµα 

που απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την κοινή γνώµη, όσο και την ελληνική κυβέρνηση και 

τη δηµόσια διοίκηση. Για την ακρίβεια έχουν διατυπωθεί δύο βασικές απόψεις 
42

, η 

πρώτη θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει σήµερα σχετικά περιορισµένες ανισότητες στα 

επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών και των νοµών, όπως αυτά µετρούνται από το 

κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Επίσης, οι οπαδοί της άποψης 

αυτής εκτιµούν ότι τα τελευταία 20 περίπου χρόνια οι πολιτικές που έχουν 

εφαρµοστεί έχουν ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της περιφέρειας. Οι ίδιοι 

χρησιµοποιούν ως επιχείρηµα µελέτες που δείχνουν ότι διαχρονικά υπάρχει µια τάση 

σύγκλισης στα επίπεδα ανάπτυξης.       

 Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει όµως ότι εφόσον ο µισός πληθυσµός της χώρας 

κατοικεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές τους και η 

ανάπτυξη εµφανίζεται κυρίως εκεί δε µπορεί να γίνεται λόγος για επιτυχηµένη 

περιφερειακή πολιτική. Όπως υποστηρίζουν οι εκφραστές της δεύτερης άποψης είναι 

σαφές ότι οι υπόλοιπες περιοχές πλήττονται από την άνιση κατανοµή των υποδοµών, 

των υπηρεσιών και των ευκαιριών. Ακόµα, οι ίδιοι τονίζουν ότι αυτές οι περιοχές 

αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα καθεστώς εσωτερικής περιφέρειας, καθώς 

αποτελούν τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της Ελλάδας, η οποία όµως 

αποτελεί και η ίδια µια από τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες της ΈΕ.  Οι ίδιοι 

χρησιµοποιούν ως επιχείρηµα µελέτες που δείχνουν ότι το τελευταίο διάστηµα 

εµφανίζονται σαφείς ενδείξεις χωρικής πόλωσης και τάσεις αύξησης των ανισοτήτων, 

γεγονότα τα οποία δεν ευνοούν καθόλου τη σύγκλιση. Βέβαια, όλες οι απόψεις έχουν 

συνήθως πολιτική χροιά, δεν είναι πάντα αντικειµενικές και χαρακτηρίζονται από 

διάφορες πολιτικές σκοπιµότητες.  
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ΙΙ. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής περιφερειακής ανάπτυξης 
43

 

Η ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη ξεκίνησε την πορεία της στο τέλος της 

δεκαετίας του 1950, διότι τότε η Ελλάδα µπόρεσε να εξασφαλίσει την εσωτερική της 

συνοχή και την εξωτερική της ασφάλεια και συνεπώς µπορούσε πλέον να 

επικεντρωθεί στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής της ανάπτυξης. Η 

ανάγκη περιφερειακής πολιτικής συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο «Πενταετές 

Πρόγραµµα Οικονοµικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 1960-1964». Στη συνέχεια, 

υλοποιήθηκαν ποικίλα προγράµµατα ανάπτυξης υποδοµών (όπως η δηµιουργία 

βιοµηχανικών περιοχών) και αργότερα εκπονήθηκε το πρώτο ειδικό «Πρόγραµµα 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-1985». Έπειτα, ξεκίνησε η χρηµατοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί συνέχεια των 

σηµερινών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης το 1989-1993, 1994-1999 και 2000-2006 

και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Συνοπτικά, η 

περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα µέχρι το 2013 εµφανίζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

1948 Ενίσχυση βιοµηχανικής περιφερειακής 

ανάπτυξης και προστασία επαρχιακής 

βιοµηχανίας 

1962-1974 Καθιέρωση χρηµατοδοτικών κινήτρων, 

διαχωρισµός περιφερειακών, εφαρµογή 

ειδικών προγραµµάτων για υπανάπτυκτες 

περιοχές, ίδρυση βιοµηχανικών περιοχών 

(ΒΙΠΕ) 

1975-1979 Συστηµατοποίηση περιφερειακής 

ανάπτυξης και παροχή κινήτρων για 

ανάπτυξη παραµεθόριων περιοχών 

1980 Προσπάθεια για σύνδεση ελληνικής 

περιφερειακής πολιτικής µε την 

ευρωπαϊκή 

1981-1985 Εκπόνηση «Πρώτου Ειδικού 

Προγράµµατος Περιφερειακής 

Ανάπτυξης» και είσπραξη πρώτων 
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ενισχύσεων από το ΕΤΠΑ και πρώτων 

δανείων από την ΕΤΕ 

1986-1992 Υλοποίηση των «Μεσογειακών 

Προγραµµάτων»  

1989-2006 Εκπόνηση των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης (1989-1993, 1994-1999 & 2000-

2006) 

2007-2013 Υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

     

Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 προτεραιότητα αποτελούσε η ελκυστικότητα της 

Ελλάδας και των Περιφερειών της και η ανάδειξή τους ως τόπους επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης. Το συνολικό ύψος χρηµατοδότησης για το ΕΣΠΑ, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Αλιείας ανερχόταν σε 24,3 δισ. ευρώ και συγκεκριµένα για την περιφερειακή 

ανάπτυξη διατέθηκε το 36,8% (το 9,4% για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, 

το 23,9% για την ενίσχυση της προσπελασιµότητας, το 5,6% για την 

ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα). Το ΕΣΠΑ αυτό είχε πέντε χωρικές 

προτεραιότητες αναπτυξιακής στρατηγικής που συνδέθηκαν µε τη βιώσιµη ανάπτυξη 

και την περιφερειακή ανάπτυξη, οι οποίες είναι: 

• Η βιώσιµη αστική ανάπτυξη 

• Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 

• Η ανάπτυξη των νησιώτικων περιοχών 

• Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που σχετίζονται 

µε την αλιεία 

• Η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 
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Το επίπεδο ανάπτυξης των ελληνικών περιφερειών είναι πολύ χαµηλότερο από το 

µέσο επίπεδο ανάπτυξης της ΕΕ, όπως θα καταδειχθεί από τον παρακάτω πίνακα. Η 

Ελλάδα (εκτός της περιοχής της Αττικής) βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της 

κατάταξης και µάλιστα συγκρίνεται µε χώρες της Αφρικής.  

 

∆είκτης ανταγωνιστικότητας, οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των 

περιφερειών της ΕΕ και της Ελλάδας 

 

Κράτος-περιφέρεια Κατάταξη µεταξύ 21 

περιφερειών 

∆είκτης 

ανταγωνιστικότητας 

Ολλανδία- Ουτρέχτη 1 100 

∆ανία- Χοβεδστάντεν 2 96 

Β.Ολλανδία 3 95 

Αττική 157 53 

Κ. Μακεδονία 227 32 

Θεσσαλία 241 24 

∆υτ. Ελλάδα 243 22 

Στ. Ελλάδα 244 21 

Κρήτη 245 21 

Πελοπόννησος 248 19 

Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 250 19 

∆υτ. Μακεδονία 255 17 

Ήπειρος 261 15 

Ν. Αιγαίο 263 12 

Ιόνια Νησιά 266 9 

Β. Αιγαίο 269 8 

Ισπανία - Μελίλα (Β. 

Αφρική) 

270 5 

Γαλλία- Γουϊνέα (∆. 

Αφρική) 

271 0 
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ΙΙΙ. Η κατηγοριοποίηση των περιφερειών 

Πολιτική συνοχής 2007-2013 

Επιλέξιµες περιοχές στα πλαίσια των στόχων σύγκλισης και 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 

 

Πηγή: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_el.htm 

Περιφέρειες σύγκλισης 

Περιφέρειες σταδιακής εξόδου 

Περιφέρειες σταδιακής εισόδου 

Περιφέρειες ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 

Κατά την περίοδο 2000-2006 οι περιφέρειες σύγκλισης είναι η Ανατολική 

Μακεδονία-Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η ∆υτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η 

Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι περιφέρειες σταδιακής εξόδου είναι 

η Αττική, η Κεντρική και η ∆υτική Μακεδονία. Η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο 

Αιγαίο φαίνεται ότι είναι οι µόνες περιοχές που ανήκουν στις περιφέρειες σταδιακής 

εισόδου. Όσο για περιφέρειες ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στην Ελλάδα δε 

φαίνεται να υπάρχουν.  
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ΙV. Η αξιολόγηση της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής 
44

 

Η Ελλάδα από την άποψη της έντασης της κοινοτικής βοήθειας φαίνεται ότι 

είναι η πλέον ευνοηµένη από όλες τις χώρες της συνοχής 
45

 και ειδικά αν αθροιστούν 

όλες οι οικονοµικές εισροές από τις διαρθρωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες της 

κοινότητας, τότε το συνολικό ποσό θα πρέπει να κυµαίνεται περί τα 70 δισ. ευρώ. 

Μόνον κατά την περίοδο 1994-2006 οι µεταβιβάσεις προς την Ελλάδα από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής υπολογίζονται περί τα 41 δις ευρώ. Για 

το διάστηµα 2000-2006 οι ετήσιες εισροές αντιστοιχούν σε περίπου 3% του ΑΕΠ της 

χώρας ενώ στα ποσά αυτά δεν συνυπολογίζονται οι εισοδηµατικές ενισχύσεις της 

ελληνικής γεωργίας. Ωστόσο, παρά το σηµαντικό ύψος των κοινοτικών 

µεταβιβαστικών πληρωµών είναι σίγουρο ότι στην περίπτωση της Ελλάδας η 

κοινοτική πολιτική δεν πέτυχε τους βασικούς στόχους της, όπως φαίνεται από τους 

σηµαντικούς παράγοντες ανισότητας, δηλαδή της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας 

και της ανεργίας.         

 Πιο αναλυτικά, ο βαθµός πραγµατικής σύγκλισης τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο υπήρξε ιδιαίτερα χαµηλός. Σε εθνικό επίπεδο παρατηρήθηκε 

επί σειρά ετών τάση απόκλισης αντί σύγκλισης. Μόλις τα τελευταία έτη σηµειώθηκε 

µικρή βελτίωση µε αποτέλεσµα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας να βρίσκεται γύρω 

στο 70% του µέσου Κοινοτικού ΑΕΠ των 15 και µόλις στο 77,7% του µέσου όρου 

των 25 (2002). Η σωρευτική ανάπτυξη κατά το διάστηµα 1996-2001 ανήλθε σε 

18,5%. Μόλις 3% ήταν η συµβολή των διαρθρωτικών ενισχύσεων της Κοινότητας. 

Σε περιφερειακό επίπεδο η κατάσταση είναι κάπως διαφοροποιηµένη, καθώς οκτώ 

ελληνικές περιφέρειες εξακολουθούν να ανήκουν στις πτωχότερες περιφέρειες των 

15. Σύµφωνα µε υπολογισµούς της Eurostat, ο µέσος όρος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

των ετών 2000-2002 στις περιφέρειες αυτές κυµαίνονταν µεταξύ 51,47% του µέσου 

όρου των 15 (56,42 % του µέσου όρου των 25) στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

και 67,86% του µέσου όρου των 15 (74,38% του µέσου όρου των 25) στην 

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου.       

 Παρά τη διεύρυνση και την ένταξη νέων χωρών µε χαµηλότερο επίπεδο 
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ανάπτυξης (εκτός της Κύπρου) από την Ελλάδα, οι οκτώ ως άνω περιφέρειες 

εξακολουθούν, µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ µικρότερο του 75% του µέσου όρου της 

Ένωσης των 25, να ανήκουν στις επιλέξιµες για το στόχο της σύγκλισης. Τρεις 

ελληνικές περιφέρειες (Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, Αττική), εκ των οποίων οι 

δύο αποτελούν τις µεγαλύτερες οικονοµικές συγκεντρώσεις της χώρας, δεν 

κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το όριο του 75% των 15, παρά µόνο το 75% των 25, 

δηλαδή εµφανίζουν µόνο στατιστικά σηµαντική αύξηση ευηµερίας. Τέλος, µόνο δύο 

ελληνικές περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο) βρίσκονται πάνω από το 

όριο του 75% τόσο των 15 όσο και των 25. Η Στερεά Ελλάδα λόγω της µεγάλης 

συγκέντρωσης των βιοµηχανιών της Αττικής στις περιοχές της Βοιωτίας και της 

Χαλκίδας και το Νότιο Αιγαίο λόγω της αύξησης του τουρισµού. Με πιο απλά λόγια , 

η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο δεν συνέκλιναν λόγω της πολιτικής συνοχής, 

αλλά λόγω της επίδρασης άλλων χωρικών και οικονοµικών δυναµικών. 

 Όσον αφορά τον τοµέα της απασχόλησης µελετώντας µια συγκριτική 

ανάλυση του δείκτη απασχόλησης παρατηρείται ότι και στον τοµέα αυτόν οι 

ελληνικές επιδόσεις υπήρξαν ιδιαίτερα απογοητευτικές, όπως αποδεικνύεται και από 

το ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό απασχόλησης που ανέρχεται σε περίπου 57% (2002), 

όταν ο µέσος όρος των 25 είναι 64,2% και των άλλων χωρών της συνοχής (όπως η 

Πορτογαλία και η Ιρλανδία) να αγγίζει το 68,6% και 65% αντίστοιχα. Τα 

αποτελέσµατα φαίνεται να είναι χειρότερα όσον αφορά την απασχόληση των 

γυναικών και των νέων. Αντίστοιχη φαίνεται να είναι η κατάσταση στα ποσοστά 

ανεργίας, καθώς η Ελλάδα εµφάνιζε το 2002 ποσοστό ανεργίας γύρω στο 10%, ενώ  

τα ποσοστά ανεργίας στην Πορτογαλία και Ιρλανδία ήταν 5,1% και 4,3%. Το γεγονός 

αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και η Eurostat µε έρευνες που δείχνουν τα ποσοστά 

απασχόλησης στις περισσότερες ελληνικές περιφέρειες να είναι από τα χαµηλότερα 

της Ευρώπης, αφού κυµαίνονταν µεταξύ 36,8% (Βόρειο Αιγαίο) και 49,3% (Κρήτη).

 Σε όλους αυτούς τους τοµείς η Ελλάδα δεν φαίνεται να αξιοποίησε 

αποτελεσµατικά τον πακτωλό των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων (περίπου 70 δις 
46

). 

Παρόµοια είναι η κατάσταση σε µία σειρά από άλλους δείκτες σύγκλισης, όπως είναι 

η τεχνολογική πρόοδος και η καινοτοµία, η ποιότητα των υποδοµών, η εξοικείωση µε 
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τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι δείκτες περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, ο 

αριθµός των ξένων επενδύσεων, η απόδοση της δηµόσιας διοίκησης κ.ά.  

 

Κεφάλαιο 5
ο   

Η περιφερειακή πολιτική και η οικονοµική κρίση 

Ι. Η περιφερειακή πολιτική σε περιόδους κρίσης 
47

 

 Η κρίση της παγκόσµιας οικονοµίας που έχει ξεσπάσει από το 2007-2008 έχει 

κάποια βασικά χαρακτηριστικά: 

• Αποτελεί τη µεγαλύτερη κρίση της παγκόσµιας οικονοµίας από το 1929 και 

έπειτα. 

• Αποτελεί µια πολύµορφη κρίση, δηλαδή µια χρηµατοπιστωτική κρίση, µια 

κρίση υποχρέωσης, µια κρίση πολιτιστική και µια οικολογική. 

• Οδηγεί σε µια αλλαγή εποχής, η οποία σηµατοδοτεί τη µετάβαση από τις 

οικονοµικές πολιτικές και τα ρυπογόνα (µη βιώσιµα αναπτυξιακά µοντέλα) σε 

νέα βιώσιµα, αειφόρα αναπτυξιακά µοντέλα.    

  

    Η νέα αυτή κρίση είχε ως αφετηρία τις ΗΠΑ και συνοδεύτηκε από µια ταχεία 

πτώση της δραστηριότητας της αγοράς ακινήτων κατά την περίοδο 2006-2007. Πιο 

αναλυτικά, κατά την δεκαετία του 1990 υπήρξε µια σηµαντική αύξηση των τιµών των 

κατοικιών αν και η αγορά είχε υπερπληθώρα ακινήτων. Το 2002 οι τιµές των 

κατοικιών είχαν αυξηθεί περισσότερο από το 30% πάνω από τον πληθωρισµό. Αυτή 

η «φούσκα» όπως χαρακτηρίστηκε κορυφώθηκε το έτος 2006, στη διάρκεια του 

οποίου η κρίση στην αγορά οδήγησε στη κρίση των τιτλοποιηµένων στεγαστικών 

δανείων υψηλού ρίσκου, σε διαταραχή της εµπιστοσύνης και σε προβλήµατα 

παγκόσµιας ρευστότητας, τα οποία µε τη σειρά τους αύξησαν τα διατραπεζικά 

επιτόκια σ’ ολόκληρο τον κόσµο.       

 Μια συνέπεια αυτής της κατάστασης ήταν οι διαγραφές επισφαλών 

απαιτήσεων ύψους 250 δισ. δολαρίων από τις µεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ και της 

Ευρώπης που είχαν εκτεθεί στις αγορές που αντιµετώπιζαν προβλήµατα. Μεγάλες 
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τράπεζες υπέστησαν τεράστιες ζηµιές και προχώρησαν στην έκδοση οµολόγων µε 

κάλυψη τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια. Η τιτλοποίηση χρεών έλαβε µεγάλες 

διαστάσεις, καθώς τα τιτλοποιηµένα χρέη µετατράπηκαν σε αξιόγραφα µέσω της 

διαµεσολάβησης κάποιου χρηµατοοικονοµικού οργανισµού και διανεµήθηκαν στο 

επενδυτικό κοινό µε τη µορφή οµολόγων ή άλλων τίτλων, οι οποίοι ήταν συνήθως 

διαπραγµατεύσιµοι σε χρηµατιστηριακές και διατραπεζικές αγορές και αποτελούσαν 

µηχανισµούς χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο.          

 Η κρίση αυτή εκδηλώθηκε µε αδυναµία αποπληρωµής των δανείων, µεγάλη 

πτώση των µετοχών στα χρηµατιστήρια, ο περιορισµός της ρευστότητας, η αύξηση 

των τοξικών χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, η µείωση των πιστώσεων, η χρεοκοπία 

των τραπεζών, η αύξηση των επιτοκίων, η επιβράδυνση της ανάπτυξης, η µείωση της 

παραγωγής λόγω της παραγόµενης αύξησης του κόστους δανεισµού των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.  Μέχρι το 2008 είχαν προχωρήσει στη χρεοκοπία 

12 τράπεζες, µεταξύ των οποίων και οι Leaman Brothers. Η παγκόσµια οικονοµία 

δέχτηκε ένα µεγάλο πλήγµα, το οποίο υπολογίστηκε περίπου στα 4.000 δισ. δολάρια 

και η τρέχουσα αγοραία αξία της παγκόσµιας περιουσίας µειώθηκε κατά 30%. 

 Η νέα αυτή κρίση που έχει εκδηλωθεί χαρακτηρίζεται από την υπερχρέωση 

των κρατών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, το υπερβολικό δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα και το υπέρογκο δηµόσιο χρέος. Πιο αναλυτικά, το 2009 και το 2010 19 

από τις 27 χώρες της Ένωσης είχαν υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα (άνω του 

3%, ανώτατο όριο όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ). Ο µέσος όρος 

του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος το 2010 ήταν 6,0 % του ΑΕΠ για τις 17 χώρες της 

Ευρωζώνης και 6,4 % του ΑΕΠ για τις 27 χώρες µέλη της ΕΕ. Όσον αφορά το 

δηµόσιο χρέος, το 2009 οι 10 από τις 27 χώρες µέλη της ΕΕ είχαν υπέρογκο δηµόσιο 

χρέος (άνω του 6% του ΑΕΠ όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της ΕΕ). Ο µέσος 

όρος του δηµόσιου χρέους του 2010 ήταν 85,1 % του ΑΕΠ για τις χώρες της 

Ευρωζώνης και 80,0 % για τις 27 χώρες µέλη της ΕΕ.     

 Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι οι 

δαπάνες της γενικής κυβέρνησης είναι κατά γενική οµολογία µεγαλύτερες από τα 

έσοδα. Οι δαπάνες και τα έσοδα του κράτους επηρεάζονται από τις οικονοµικές 

συγκυρίες, τη φορολογική και την αναπτυξιακή πολιτική αλλά και από πληθώρα 

άλλων παραγόντων. Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται από τα ελλείµµατα του κρατικού 

προϋπολογισµού, από το δανεισµό του κράτους και τα χρεολύσια που προκύπτουν 
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από τις καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών, 

από ελλείµµατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγές και από άλλα χρέη. Στην 

Ελλάδα οι αυξηµένες δηµόσιες δαπάνες δηµιουργούνται από το υπερδιογκωµένο 

πελατειακό κράτος, τις σπατάλες και τη διαφθορά. Η µείωση των δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων ενδεχοµένως να επιτευχθεί κυρίως µε τη περικοπή των δηµόσιων 

δαπανών, τη πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και µε τη µείωση 

των ελλειµµάτων του ισοζυγίου πληρωµών.      

 Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος είναι ιδιαίτερα αυξηµένο 

στις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης. Για παράδειγµα, το 2009 το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα έφτασε το 15,4%, στην 

Ισπανία το 11,1%, στην Πορτογαλία το 9,3% και στην Ιρλανδία το 14,4%. Στην 

Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης (2008) το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης από το 

6,4% του ΑΕΠ (που ήταν το 2007) έφτασε στο 9%, στο 15,4% το 2009. Η αύξηση 

του ελλείµµατος προέκυψε κυρίως από τις µαζικές προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα, 

από τη σπατάλη δισεκατοµµυρίων στις ∆ΕΚΟ, στους δήµους, στο χώρο της υγείας 

και των φαρµάκων, σε µισθούς, επιδόµατα καθώς και από την αδυναµία πάταξης της 

φοροδιαφυγής.          

 Οι περιφερειακές χώρες µέλη της Ευρωζώνης ανήκουν στην κατηγορία των 

υπερχρεωµένων χωρών και επηρεάζονται περισσότερο σε σχέση µε τις ήδη 

ανεπτυγµένες χώρες. Χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν 

συνολικό χρέος (δηµόσιο και ιδιωτικό) 5.315 (506% του ΑΕΠ), 783 (470%) και 703 

(206%) δισ. ευρώ αντίστοιχα. Όσον αφορά το δηµόσιο χρέος η Ελλάδα εµφανίζεται 

χρεωµένη σε περισσότερο βαθµό, καθώς το 2009 ήταν 126,8%  ενώ στην Πορτογαλία 

76,1%, στην Ισπανία 53,2% και στην Ιρλανδία 65,5% του ΑΕΠ.    

 Η οικονοµική κρίση επιδεινώνει και τις κοινωνικές συνθήκες στις πληγείσες 

περιφερειακές χώρες, µέσω της τροποποίησης των συνθηκών απασχόλησης και 

διαβίωσης των εργαζοµένων (απαξίωση των συλλογικών συµβάσεων), του 

κοινωνικού κράτους, καθώς και των κοινωνικών θεσµών. Κατά την περίοδο της 

κρίσης η ανεργία εκτοξεύτηκε στα ύψη κυρίως στην χώρες του Νότου, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα την Ελλάδα, στην οποία µέχρι το 2011 ο αριθµός των 

ανέργων αυξήθηκε κατά 232.617 άτοµα (16,2% από 9,2% του εργατικού δυναµικού) 

και οι συνθήκες εργασίας άλλαξαν προς το χειρότερο, αφού καθιερώθηκαν οι χαµηλά 

αµειβόµενες µορφές µερικής απασχόλησης και η ανασφάλιστη αδήλωτη εργασία, η 

οποία υπολογίζεται από το Υπουργείο Εργασίας περί τα 5 δισ. ευρώ (25%). Όπως 
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χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ούρλιχ Μπεκ «έχουµε εισέλθει στον πολιτισµό της 

αβεβαιότητας, µια κουλτούρα ανασφάλειας που διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό».  

 Η οικονοµική κρίση υποσκάπτει τη κοινωνική συνοχή, καθώς τα ποσοστά 

φτώχειας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στις περιφερειακές χώρες. Για 

παράδειγµα στην Ελλάδα το ποσοστό της φτώχειας στο σύνολο του πληθυσµού το 

2005 από 19,6% έφτασε στο 20,5% το 2006, στο 20,3% το 2007 και στο 20,1% το 

2008 ενώ περιορίστηκε λίγο το 2009 στο 19,7%, δηλαδή στις 840.000 νοικοκυριά, τα 

οποία ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα ποσοστά φτώχειας της Ελλάδας είναι 

σηµαντικά υψηλότερα σε σχέση µε τις περισσότερες χώρες της ΕΕ και κυρίως 

εντοπίζονται στα άτοµα νεότερης ηλικίας. Ακόµη, έχουν παρατηρηθεί µεγάλες 

ανισότητες στη διανοµή των εισοδηµάτων στην Ελλάδα και αυτό φαίνεται από το 

γεγονός ότι ο συντελεστής Gini αυξήθηκε από 33,2 το 2005 σε 34,3 το 2006 και το 

2007, ενώ το 2008 και το 2009 περιορίστηκε στο 33,4 και 31,1 αντίστοιχα. Τα 

ποσοστά αυτά είναι σηµαντικά υψηλότερα από το µέσο όρο της ΕΕ των 27 κρατών 

µελών. Αυτές οι ανισότητες τόσο στα ποσοστά φτώχειας, όσο και στη διανοµή 

εισοδηµάτων και η παράλληλη εξάλειψη του κοινωνικού κράτους διευρύνουν το 

χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών και δεν προωθούν την κοινωνική συνοχή και 

ισορροπία.          

 Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υλοποίηση προγραµµάτων που 

προωθούν το µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και 

σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο. Αυτά τα προγράµµατα όπως υποστηρίζεται έχουν 

επιφέρει βέβαια θετικά αποτελέσµατα αλλά έχουν ακόµα ένα µακρύ δρόµο να 

διανύσουν για να επιτύχουν πλήρως τους σκοπούς τους. Η ΕΕ έχει προχωρήσει στην 

αναβάθµιση των περιφερειών στο βαθµό που επιδιώκει τη δηµιουργία µιας Ευρώπης 

των Περιφερειών και γι΄ αυτό διαθέτει το 40% περίπου του προϋπολογισµού της για 

την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στη πολιτική της 

περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ προωθούνται οι έννοιες της ανταγωνιστικότητας 

και της βιώσιµης ανάπτυξης των περιφερειών. Επίσης, η Ένωση επιτρέπει τις 

κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες έχουν σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής 

ανάπτυξης και αφορούν τις εξής κατηγορίες περιοχών: 

• Ενισχύσεις που προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη περιοχών µε ασυνήθιστα 

χαµηλό βιοτικό επίπεδο ή µε σοβαρό ποσοστό υποαπασχόλησης. 
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• Ενισχύσεις που αφορούν περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 µε κατά κεφαλή ΑΕΠ 

κατώτερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου (περιοχές του στόχου 1 πλην 

των αραιοκατοικηµένων περιοχών).  

• Ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι 

συναλλαγών δεν αλλοιώνονται µε τρόπο που αντίκειται στο κοινό συµφέρον. 

Πρόκειται συνεπώς για περιφέρειες που υστερούν σε σχέση µε τον εθνικό µέσο 

όρο, περιφέρειες στις κυβερνήσεις των οποίων παραχωρείται η δυνατότητα στήριξης 

των περιφερειών που µειονεκτούν σε σχέση µε το µέσο εθνικό αναπτυξιακό επίπεδο 

(κατά κανόνα είναι οι περιοχές του Στόχου 2). Αυτές οι ενισχύσεις έχουν ως βασικό 

σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών µε τη 

στήριξη αρχικών επενδύσεων ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε τη χορήγηση 

ενισχύσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν σε περιφέρειες  που 

είναι επιλέξιµες για τη λήψη περιφερειακών ενισχύσεων.     

   

Κεφάλαιο 6
ο
  

Η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής 
48

 

Ι. Η αξιολόγηση των πολιτικών συνοχής 

Στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής είναι η µείωση των διαφορών των 

επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και η µείωση της καθυστέρησης των 

λιγότερο ευνοηµένων περιοχών, δηλαδή η προώθηση της σύγκλισης µεταξύ των 

περιφερειών της Ε.Ε.  Η µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών συνήθως 

µετράται µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ε.Ε. και 

αποτελεί µια σηµαντική πτυχή στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της 

ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής.        

 Για αρκετά µεγάλο διάστηµα φαινόταν ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης 

βρίσκονταν σε πορεία σύγκλισης, άρα δεν υπήρχε αµφισβήτηση της 

αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων πολιτικών. Αλλά διάφορες έρευνες 
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απέδειξαν ότι τη δεκαετία του 1980 σταµάτησε αυτή η πορεία και ότι η µόνη 

σύγκλιση υπήρξε σε επίπεδο κρατών. Οι ανισότητες µεταξύ των περιφερειών 

συνεχίζουν να είναι σηµαντικές, άρα αµφισβητείται και η αποτελεσµατικότητα της 

ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Η αµφισβήτηση αυτή εκφράζεται µε συνεχείς πιέσεις 

από τα κράτη που χρηµατοδοτούν την Ε.Ε. για περικοπή των διαρθρωτικών δαπανών. 

Η δυσαρέσκεια είναι φανερή και από τις µέχρι τώρα Εκθέσεις Συνοχής που πρέπει να 

υποβάλλει η Επιτροπή κάθε τρία χρόνια για να εξετάζεται η πρόοδος σχετικά µε τον 

στόχο της συνοχής και ο ρόλος των πολιτικών της Ε.Ε. 

 Η 1η Έκθεση Συνοχής 
49

 [ 1996 ]  ανέφερε ότι κατά το διάστηµα 1983-1995 

οι διαφορές στο κ.κ. εισόδηµα µεταξύ των κρατών-µελών είχαν µειωθεί αρκετά. Ο 

λόγος ήταν κυρίως η πρόοδος από τις 4 χώρες συνοχής Πορτογαλία, Ισπανία, 

Ιρλανδία και Ελλάδα. Το κ.κ. εισόδηµα σ’ αυτές αυξήθηκε από 66 σε 74% του 

ευρωπαϊκού µέσου όρου, µε δεσπόζουσα θέση να κατέχει η Ιρλανδία µε 4,5% ετήσια 

αύξηση. Όµως οι αποκλίσεις µεταξύ των περιφερειών παρέµειναν ίδιες και ιδιαίτερα 

οι ανισότητες στις περιφέρειες στο εσωτερικό των κρατών-µελών παρουσίασαν 

αύξηση µε εξαίρεση µόνο τις περιφέρειες της Ολλανδίας. Σχετικά µε την ανεργία τα 

αποτελέσµατα ήταν µικτά αλλά όχι θετικά. Το διάστηµα 1983-1993 η ανεργία µεταξύ 

των 25 περιφερειών µε τα µικρότερα ποσοστά έπεσε από το 4,8% στο 4,6%, δηλαδή 

παρουσίασε µικρή βελτίωση, ενώ στις 25 περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά η 

ανεργία αυξήθηκε πολύ από το 17,2 στο 22,4%.  

 Η 2η Έκθεση Συνοχής 
50

 [ Ιανουάριος 2001 ] ανέφερε ότι οι αποκλίσεις του 

ΑΕΠ στις περιφέρειες των κρατών-µελών παρέµεναν σηµαντικές. Το κ.κ. ΑΕΠ του 

10% του πληθυσµού που ζούσε στις πιο εύπορες περιφέρειες ήταν κατά 2,6 φορές 

υψηλότερο από αυτό του 10% που ζούσε στις πιο φτωχές περιφέρειες. Παρόλα αυτά 

όµως η κύρια τάση έβαινε µειούµενη. Στην Ευρώπη των 15 στις 3 φτωχότερες χώρες 

[Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία] το µέσο κ.κ. ΑΕΠ είχε αυξηθεί από 68% του 1988 σε 

79% του 1999, ενώ είχαν µειωθεί λιγότερο οι αποκλίσεις µεταξύ των περιφερειών 

λόγω του ότι υπήρχε µεγάλη απόκλιση στο εσωτερικό κάποιων κρατών-µελών. 

Σχετικά µε την απασχόληση αυτή αυξήθηκε κατά 2 εκ. στην δεκαετία του 1990 και 

κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών. Τούτο όµως δεν ήταν αρκετό για να αυξηθεί 

σηµαντικά το ποσοστό απασχόλησης που ήταν λίγο πάνω από 60% [ δηλαδή 
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χαµηλότερο από τον στόχο του 70% που τέθηκε στη Σύνοδο της Λισαβόνας ]. Μόνο 

4 κράτη πληρούσαν αυτόν τον φιλόδοξο στόχο το 1999. Στην Ελλάδα το ποσοστό 

απασχόλησης ήταν 55%, η δε Ιταλία και Ισπανία ήταν σε χειρότερη θέση. Οι 

διαφορές στα επίπεδα ανεργίας παρέµεναν το ίδιο υψηλές. Το 1999 η Ελλάδα, η 

Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Φινλανδία είχαν πάνω από 10% ανεργία, δηλαδή 

πάνω από το διπλάσιο σε σύγκριση µε το ποσοστό του Λουξεµβούργου, της 

Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Πορτογαλίας. Γενικά το ποσοστό ανεργίας τηςΕ.Ε. 

των 15 ήταν 9,3% µε το αντίστοιχο ποσοστό των υποψηφίων προς ένταξη χωρών να 

κυµαίνεται στο 10,2%. Άρα ναι µεν υπήρξαν βελτιώσεις στα ποσοστά ανεργίας και 

απασχόλησης, όχι όµως τέτοιες που να µειώσουν αισθητά τις ανισότητες των 

περιφερειών.  

 Η 3η Έκθεση Συνοχής 
51

 [Φεβρουάριος 2004] ανέφερε ότι η πολιτική για την 

οικονοµικο-κοινωνική συνοχή έφερε θετικά αποτελέσµατα στις περιοχές που 

αντιµετωπίζουν δυσκολία, αλλά εξακολουθούσαν να υπάρχουν µεγάλες 

κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες µεταξύ των κρατών-µελών και των περιφερειών. 

Από το 1994 µειώθηκαν οι εισοδηµατικές ανισότητες σε επίπεδο κρατών-µελών και 

περιφερειών. Το ΑΕΠ και η παραγωγικότητα αυξήθηκαν ταχύτερα στις χώρες 

συνοχής [Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία]. Στην Ελλάδα και Πορτογαλία το 

ΑΕΠ κ.κ. είναι γύρω στο 70% του µέσου όρου της κοινότητας. Τα δε ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία στηρίζουν τη µεγέθυνση στις χώρες αυτές ως εξής: 1,5% στην Ισπανία, 2% 

στην Ελλάδα, περίπου 3% στην Ιρλανδία και πλέον του 4,5% στην Πορτογαλία. Οι 

ανισότητες στην απασχόληση παραµένουν έντονες. Το 2003 ο δείκτης απασχόλησης 

στην Ε.Ε. των 25 έφτασε το 62,9%. Το εν λόγω ποσοστό είναι πολύ χαµηλότερο από 

τον στόχο του 70% µέχρι το 2010 της Ατζέντας της Λισαβόνας, η επίτευξη του 

οποίου απαιτούσε δηµιουργία 22.000.000 νέων θέσεων εργασίας. Στις χώρες συνοχής 

η απασχόληση κατά τη δεκαετία αυξήθηκε έντονα στην Ισπανία και Ιρλανδία και 

λιγότερο στην Πορτογαλία και Ελλάδα, ενώ η διαρθρωτική παρέµβαση έδωσε ώθηση 

και στις ροές εµπορίου µεταξύ αυτών των χωρών και άλλων της Ένωσης.  

 Η 4η Έκθεση Συνοχής 
52

 [ 2007 ] δίνει µια επικαιροποιηµένη εικόνα της 

κατάστασης και των προοπτικών για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 

των κρατών-µελών και των περιφερειών της Ε.Ε. Συγκεκριµένα τα νέα κράτη-µέλη 
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µετά τη διεύρυνση του 2004 πέτυχαν την πιο ταχύρρυθµη ανάπτυξη στην ΕΕ-25 και 

ταχεία µείωση της καθυστέρησης. Σε επίπεδο περιφερειών υπήρξε σύγκλιση του κ.κ. 

ΑΕΠ ανάµεσα στις αναπτυξιακά καθυστερηµένες περιφέρειες της ΕΕ-15 στην 

τελευταία δεκαετία. Το κ.κ. ΑΕΠ αυξήθηκε σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ κατά 6 

µονάδες µεταξύ 2000 και 2006, φτάνοντας τις περιφέρειες σύγκλισης σε 4 

εκατοστιαίες µονάδες από τον µέσο όρο της ΕΕ [ αλλά ακόµα χαµηλότερα από το 

κατώτερο όριο του 75%]. Ο κύριος λόγος περιορισµού της διαφοράς στο κ.κ. ΑΕΠ 

αποδίδεται στην µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας των περιοχών σύγκλισης. 

Αλλά οι ανισότητες παραµένουν σηµαντικές και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Κατά το διάστηµα 2000-2005 τα περιφερειακά ποσοστά απασχόλησης παρουσίασαν 

σύγκλιση, όµως σε κάποιες χώρες παρατηρήθηκε µείωση της απασχόλησης στις 

περισσότερες περιφέρειες. Το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε από 13,4% σε 12,4% στις 

αναπτυξιακά καθυστερηµένες περιφέρειες, ενώ στις πιο αναπτυγµένες η ανεργία 

παρέµεινε σταθερή. Σηµειωτέον ότι η οικονοµική δραστηριότητα συγκεντρώθηκε σε 

µεγάλο βαθµό στις µητροπολιτικές περιφέρειες µε κάποια τάση ανάπτυξης των 

προαστίων. Η συγκέντρωση της ένδειας και της ανεργίας σε κάποιες αστικές 

συνοικίες συνεχίζει να αποτελεί πρόβληµα για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως και η 

ανεπάρκεια των υπηρεσιών [ στέγαση, συγκοινωνίες, εκπαίδευση].  

 Η 5η Έκθεση Συνοχής 
53

 [ Νοέµβριος 2010 ] εξετάζει την πολιτική συνοχής 

υπό το πρίσµα της οικονοµικής κρίσης και της στρατηγικής <<Ευρώπη 2020>> και 

αναφέρεται κυρίως στα εξής θέµατα: ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων- 

συνεισφορά της ΕΕ, των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στη συνοχή – 

αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής – πολιτική συνοχής µετά το 2013. Η Έκθεση 

δείχνει ότι η πολιτική συνοχής είχε σηµαντική συµβολή στην ανάπτυξη και ευηµερία 

ολόκληρης της Ένωσης και στη µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και εδαφικών 

ανισοτήτων. Όµως υπάρχουν ακόµα µεγάλες οικονοµικές διαφορές ανάµεσα στις 

περιφέρειες, όπως και διαφορές ανά περιφέρεια στην παραγωγικότητα, στο ποσοστό 

βρεφικής θνησιµότητας και στην ευπάθεια στην κλιµατική αλλαγή. Αναµφίβολα 

ωστόσο αν δεν υπήρχε η πολιτική συνοχής, οι ανισότητες θα ήταν πολύ µεγαλύτερες.

  Από την έκθεση προκύπτει ότι οι διαφορές στο κ.κ. ΑΕΠ έχουν µειωθεί 

αρκετά. Οι πλέον αναπτυγµένες περιφέρειες είναι πιο ανταγωνιστικές αφού είναι πιο 

καινοτόµες, έχουν καλύτερη κατάρτιση και υποδοµές και παρουσιάζουν µεγαλύτερα 
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ποσοστά απασχόλησης. Η ευζωία και η αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή έχουν 

άµεση σχέση µε το οικογενειακό εισόδηµα στα λιγότερο αναπτυγµένα τµήµατα της 

ΕΕ, γεγονός που δεν παρατηρείται στις πιο αναπτυγµένες περιοχές. Σχετικά µε την 

περιβαλλοντική βιωσιµότητα, ορισµένες περιφέρειες κινδυνεύουν περισσότερο από 

την κλιµατική αλλαγή, άλλες έχουν µεγάλες δυνατότητες αύξησης της παραγωγής 

ανανεώσιµης ενέργειας, πολλά αστικά κέντρα έχουν ατµοσφαιρική ρύπανση και 

κάποιες χώρες –ειδικά της ανατολικής ΕΕ- δεν έχουν ικανοποιητική ικανότητα 

επεξεργασίας λυµάτων. Απαιτείται καλύτερος συντονισµός της περιφερειακής 

ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.  

 Κατά την έκθεση η πολιτική συνοχής έχει συµβάλει σηµαντικά 

δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

οικοδοµώντας βασικές υποδοµές και βελτιώνοντας την προστασία του περιβάλλοντος 

ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες. Ενόψει όµως των νέων κοινωνικο-

οικονοµικών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων έχει να αντιµετωπίσεις νέες 

προκλήσεις. Η Έκθεση παρουσιάζει µερικές από τις κύριες ιδέες της Επιτροπής για 

τη µεταρρύθµιση της πολιτικής συνοχής [ κατόπιν µακρών συζητήσεων που άρχισαν 

από την τέταρτη έκθεση συνοχής το 2007 ]. Η έκθεση τονίζει ότι οι µελλοντικές 

επενδύσεις στην πολιτική συνοχής πρέπει να ευθυγραµµίζονται καλύτερα µε τους 

στόχους της <<Ευρώπης 2020>>. Προτείνει την υιοθέτηση αυστηρότερων 

προϋποθέσεων και κινήτρων για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική χρήση των 

κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και την επικέντρωση στα αποτελέσµατα. 

 Η 6
η
 Έκθεση Συνοχής 

54
 [ Ιούλιος 2014 ] εκθέτει τα στοιχεία που δείχνουν 

ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής είχαν σηµαντικό αντίκτυπο µεταξύ 2007-

2012. Μεταξύ των ετών αυτών το ΕΤΠΑ δηµιούργησε σχεδόν 600.000 θέσεις 

εργασίας, που ισοδυναµεί µε ποσοστό 20% των θέσεων εργασίας που έχουν χαθεί την 

ίδια περίοδο. Επίσης, το ΕΤΠΑ επένδυσε σε 200.000 έργα ΜΜΕ και σε 80.000 

νεοσύστατες επιχειρήσεις, χρηµατοδότησε 22.000 έργα συνεργασίας ερευνητικού και 

επιχειρηµατικού τοµέα, παρείχε ευρυζωνική κάλυψη σε 5.000.000 άτοµα και 

σύνδεση 5,5 εκ. ατόµων µε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Επιπρόσθετα, 

κατασκευάστηκαν 3.000 χλµ. βασικών ευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών, ενώ 

διπλασιάστηκε η κρατική χρηµατοδότηση της Ε&Α στα λιγότερο ανεπτυγµένα 
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κράτη-µέλη. Ταυτόχρονα, το ΕΚΤ κατά την ίδια χρονική περίοδο βοήθησε την είσοδο 

στην απασχόληση 5,7 εκ. ανέργων και στην απόκτηση προσόντων. Τέλος, 

καταγράφηκαν περισσότερες από 400.000 περιπτώσεις νεοσύστατων επιχειρήσεων 

και ατόµων που έγιναν αυτοαπασχολούµενοι. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνέβαλαν 

στην αναχαίτιση της πτώσης του ΑΕΠ σε πολλές χώρες και στην αποφυγή περαιτέρω 

αυξήσεων της ανεργίας. Οι συνέπειες των επενδύσεων αυτών εκτιµάται ότι θα 

αυξηθούν κατά τα προσεχή έτη, διότι µέχρι το τέλος του 2015 µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τα κονδύλια από τα προγράµµατα του 2007-2013. 

 Επίσης, η Έκθεση αναφέρει ότι η νέα πολιτική συνοχής 2014-2020 µε 

συνολικό προϋπολογισµό πάνω από 450 δις. ευρώ ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους πρωταρχικούς της στόχους για την 

απασχόληση, την έρευνα και ανάπτυξη, το κλίµα και την ενέργεια, την εκπαίδευση 

και την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, ενώ συνδέεται 

µε το ευρωπαϊκό εξάµηνο και τη διαδικασία οικονοµικής διακυβέρνησης της ΕΕ. 

Ακόµα, στην Έκθεση αναφέρει ότι έχουν θεσπιστεί νέοι κανόνες για να διασφαλιστεί 

το σωστό κανονιστικό και µακρο-οικονοµικό περιβάλλον, ώστε η πολιτική να έχει 

τον µέγιστο αντίκτυπο. Τα ταµεία θα επενδύσουν περισσότερο στην ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας αφού χωρίς χρηστή διακυβέρνηση δεν µπορούν να 

επιτευχθούν οι στόχοι. Οι αλλαγές αυτές σε συνδυασµό µε τη µεγαλύτερη εστίαση 

στα αποτελέσµατα θα εξασφαλίσουν ότι η πολιτική συνοχής θα αντιµετωπίσει 

καλύτερα τις περιφερειακές ανισότητες στα επίπεδα οικονοµίας και διαβίωσης, 

βοηθώντας στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
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Κεφάλαιο 7
ο 

Η νέα προγραµµατική περίοδος 2014-2020 

Ι. Η νέα πολιτική συνοχής 

Η νέα πολιτική συνοχής αντιµετωπίζει πολλά εµπόδια (αντιµετώπιση 

φτώχειας, υψηλά επίπεδα ανεργίας), καθώς καλείται να προσαρµοστεί στις νέες 

συνθήκες, οι οποίες επηρεάζονται άµεσα από την οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη 

και συνεπώς η ίδια καλείται να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στις χώρες που πλήττονται σε 

µεγαλύτερο βαθµό από την κρίση. Ακόµα, η νέα αυτή πολιτική συνοχής πρέπει να 

προσαρµοστεί στην αύξηση της παγκόσµιας πίεσης για αναδιάρθρωση και 

εκσυγχρονισµό, την κλιµατική αλλαγή, την αύξηση των τιµών της ενέργειας, την 

εµφάνιση των δηµογραφικών ανισορροπιών και κοινωνικών εντάσεων , καθώς και 

την όλο και συχνότερη δυσκολία που εµφανίζουν οι εθνικές πολιτικές στο να 

συµβαδίσουν µε τον ταχύ ρυθµό των αλλαγών που επιβάλλουν αυτά τα γεγονότα. Η 

αναθεωρηµένη πολιτική συνοχής για την Ευρώπη για την περίοδο 2014-2020 (όπως 

φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα) προβλέπει έναν προϋπολογισµό 1.082 δισ. ευρώ. 

Επί του ποσοστού αυτού το 67,5%, δηλαδή 730,2 δις. ευρώ θα διατεθεί για τις 

αναπτυξιακές πολιτικές (γεωργία, έρευνα κλπ) έχοντας ως απώτερους στόχους την 

έξυπνη και βιώσιµη και χωρίς περιορισµούς ανάπτυξη της Ευρώπης. Το υπόλοιπο 32, 

5% του προϋπολογισµού (351, 8 δισ. ευρώ) θα διατεθεί σε πολιτικές συνοχής. Η 

χρηµατοδότηση θα γίνει από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Από αυτές τις επενδύσεις θα 

επωφεληθούν όλες οι περιφέρειες και πιο συγκεκριµένα οι λιγότερο αναπτυγµένες θα 

επωφεληθούν µε 182 δισ. ευρώ, οι περιφέρειες µετάβασης µε 35 δις. ευρώ και οι ήδη 

αναπτυγµένες µε 54, 6 δισ. ευρώ. 
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Μέχρι στιγµής δεν έχει οριστικοποιηθεί η τελική διαµόρφωση όλων των 

κανονισµών που θα αφορούν την Πολιτική Συνοχής 2014-2020, αλλά έχουν 

περιγράφει οι βασικοί στόχοι, οι προβλεπόµενοι πόροι, η µεθοδολογία ταξινόµησης 

των περιφερειών στους διάφορους στόχους, καθώς και η κατεύθυνση για τις αλλαγές 

στις διαδικασίες εφαρµογής. Βέβαια, τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να συναχθούν 

τα πρώτα βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε το πώς θα επηρεαστούν οι περιφέρειες. 
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Πιο συγκεκριµένα, η Νέα Πολιτική Συνοχής διαµορφώνεται στη βάση της 

Στρατηγικής «Ευρώπης 2020», όπως αυτή έχει διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ήδη από το 2010 και περιλαµβάνει τις εξής κατευθύνσεις: 

Έξυπνη ανάπτυξη ∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη Ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισµούς 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της 

ΕΕ «Ένωση 

καινοτοµίας» για να 

βελτιωθούν οι συνθήκες-

πλαίσιο 

και η πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση για έρευνα και 

καινοτοµία ώστε να ενισχυθεί η 

αλυσίδα καινοτοµίας 

και να αυξηθούν τα επίπεδα 

επενδύσεων σε ολόκληρη 

την Ένωση. 

 

 

ΚΛΙΜΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της 

ΕΕ «Μια Ευρώπη που 

χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά 

τους πόρους» για να 

αποσυνδεθεί η οικονοµική 

ανάπτυξη από τη χρήση των 

πόρων, µε τον περιορισµό της 

έκλυσης διοξειδίου του 

άνθρακα από την οικονοµία 

µας, µε την αύξηση της 

χρήσης των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, µε τον 

εκσυγχρονισµό του τοµέα των 

µεταφορών και την 

προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της 

ΕΕ «Ατζέντα για νέες 

δεξιότητες και θέσεις 

εργασίας» για να 

εκσυγχρονιστούν οι αγορές 

εργασίας µε τη 

διευκόλυνση της κινητικότητας 

στην αγορά εργασίας 

και τη δια βίου ανάπτυξη 

δεξιοτήτων µε σκοπό την 

αύξηση της συµµετοχής στην 

αγορά εργασίας και την 

καλύτερη αντιστοίχιση µεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ στην αγορά 

εργασίας. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Εµβληµατική πρωτοβουλία 

«Νεολαία σε κίνηση» για 

να ενισχυθούν οι επιδόσεις των 

εκπαιδευτικών 

συστηµάτων και να ενισχυθεί η 

ελκυστικότητα σε 

διεθνές επίπεδο της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 

Ευρώπης. 

 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της 

«Μια βιοµηχανική 

πολιτική για την εποχή της 
παγκοσµιοποίησης» για 

να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, ιδίως για 

τις ΜΜΕ, και να στηριχθεί η 

ανάπτυξη ισχυρής και 

βιώσιµης βιοµηχανικής βάσης, 

ικανής να ασκεί 

ανταγωνισµό σε παγκόσµιο 

επίπεδο. 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της 

ΕΕ «Ευρωπαϊκή 

πλατφόρµα για την 

καταπολέµηση της φτώχειας» 
για να διασφαλιστεί κοινωνική 

και εδαφική συνοχή, 

ούτως ώστε να εξαπλωθούν 

ευρέως τα οφέλη της 

ανάπτυξης και της 

απασχόλησης και τα άτοµα που 

ζουν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού 

αποκλεισµού να αποκτήσουν τα 

µέσα αξιοπρεπούς 

διαβίωσης και να συµµετάσχουν 

ενεργά στην 

κοινωνία. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Εµβληµατική πρωτοβουλία της 

ΕΕ «Ψηφιακό 

θεµατολόγιο για την Ευρώπη» 

για να επισπευσθεί η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών 

πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

υψηλής ταχύτητας και να 
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αντληθούν οφέλη από µια 

ψηφιακή ενιαία αγορά για τα 

νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις. 

 

 

Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν εξειδικευθεί πλέον στην πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Γενικό Κανονισµό της Νέας Προγραµµατικής 

Περιόδου 
55

 στους παρακάτω θεµατικούς στόχους: 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας. 

2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών. 

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, του 

γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ( για 

το ΕΤΘΑ).  

4. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών ρύπων σε όλους 

τους τοµείς. 

5. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της 

διαχείρισης του κινδύνου. 

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. 

7. Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων συµφόρησης 

σε σηµαντικά δίκτυα υποδοµών. 

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων. 

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας. 

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση. 

11. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης. 
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Σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014-2020, Απρίλιος 2012. 
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Ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Johannes Hahn σε οµιλία του 

56
 ανέφερε ότι η Περιφερειακή Πολιτική είναι πολύ διαφορετική σε σχέση µε τη 

δεκαετία του 1980 (περίοδος δηµιουργίας της Πολιτικής Συνοχής), καθώς δεν 

αποτελεί µόνο µια απλή µεταφορά πόρων προς τις φτωχότερες περιφέρειες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά  µε την προσαρµογή της στις µεταβαλλόµενες ανάγκες 

ενός παγκοσµιοποιηµένου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, µε την πάροδο του χρόνου 

έχει εξελιχθεί. Στη σηµερινή εποχή αποτελεί το κύριο εργαλείο επενδύσεων της Ε.Ε., 

µε κεντρικό άξονα την καταπολέµηση της κρίσης και τη καθοδήγηση  της Ευρώπης 

και των περιφερειών της προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ακόµα, κατά τη νέα αυτή 

προγραµµατική περίοδο η Περιφερειακή Πολιτική θα προσφέρει το µεγαλύτερο 

µερίδιο επενδυτικών κεφαλαίων σε µια σειρά από τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της 

καινοτοµίας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων (στόχος είναι να διπλασιαστεί η 

στήριξη από 70 σε 140 δισ. ευρώ εντός της επταετίας) και θα αποτελέσει µια 

συντονισµένη απάντηση στην κρίση. Συνολικά, η νέα πολιτική συνοχής θα διαθέσει 

µέχρι 351,8 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις πόλεις και την 

πραγµατική οικονοµία 
57

.        

 Ο ίδιος αναφέρει ακόµα ότι η νέα Περιφερειακή πολιτική θα διαθέτει κάποια 

νέα χαρακτηριστικά, τα οποία θα την οδηγήσουν στο να γίνει ένα αποτελεσµατικό 

εργαλείο για τις περιφέρειες και να συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την 

ευηµερία τους µε την ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. 

Ένα από τα νέα στοιχεία είναι οι εκ των προτέρων «αιρεσιµότητες» που πρέπει να 

πληρούνται πριν από την αξιοποίηση των πόρων και είναι αυτές που εγγυώνται µια 

αποτελεσµατική εφαρµογή και στηρίζουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

που απαιτούνται για την παράδοση ενός έργου.     

 Μια τέτοια προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση από τις Περιφέρειες της 

Στρατηγικής «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την έρευνα και την καινοτοµία. Μέσω αυτής 

της στρατηγικής, οι περιφέρειες θα µπορούν να προσδιορίσουν και να επικεντρώσουν 

τις προσπάθειές τους σε εκείνους τους τοµείς που διαθέτουν τις µεγαλύτερες 

δυνατότητες ανάπτυξης. Οι περιφέρειες θα πρέπει να προσδιορίσουν τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά τους και να επωφεληθούν από τις µοναδικές προσφορές, 

προκειµένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.     

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό της νέας Περιφερειακής πολιτικής σύµφωνα µε τον 

παραπάνω οµιλητή είναι η «αρχή της θεµατικής συγκέντρωσης», η οποία θα 

επιτρέπει στις περιφέρειες να συγκεντρώσουν τους πόρους από τα Ευρωπαϊκά 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία και τo Ταµείο Επενδύσεων σε µια σειρά από προσεκτικά 

οριοθετηµένες προτεραιότητες που συµβάλλουν αποφασιστικά στην έξυπνη, βιώσιµη 

και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.      

 Όσον αφορά στην ελληνική περιφέρεια ο Επίτροπος Περιφερειακής 

Πολιτικής υποστηρίζει ότι την επόµενη επταετία θα διατεθούν 16 δισ. ευρώ. Όπως 

αναφέρει ο ίδιος στην Ελλάδα πρέπει να κατασκευαστούν αυτοκινητόδροµοι, ωστόσο 

το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε επιτακτικά αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

και τη δηµιουργία ενός κτηµατολογίου, που αποτελεί προϋπόθεση για επενδύσεις, 

ενώ επιδοτούνται και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
58

.  Ακόµα, ο ίδιος επισηµαίνει 

ότι οι ελληνικές περιφέρειες θα µπορούσαν να επικεντρωθούν στον ποιοτικό 

τουρισµό, καθώς «η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισµός, µε 

αφθονία σε όµορφους φυσικούς πόρους, πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, εύκρατο 

κλίµα και φιλόξενους ανθρώπους». Θα πρέπει σύµφωνα µε την άποψή του λοιπόν να 

γίνει µια διερεύνηση και µια ανάπτυξη περισσότερων συνεργιών µεταξύ πολιτιστικών 

και τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως η 

χρήση των ΤΠΕ σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, που θα συντελούν στη 

βελτίωση της προστιθέµενης αξίας του τουριστικού προϊόντος και θα καθιστούν τη 

χώρα σ’ «ένα υψηλής ποιότητας, φιλικό προς το περιβάλλον τουριστικό προορισµό». 
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ΙΙ. H κατηγοριοποίηση των περιφερειών 
59

 

Όπως προκύπτει από τις κατευθυντήριες γραµµές περιφερειακών ενισχύσεων 

που εκδόθηκαν από την Ε.Ε τον Ιούλιο του 2013 η Ελλάδα καλύπτεται στο σύνολό 

της για περιφερειακές ενισχύσεις. Η κατάταξη των περιφερειών βασίστηκε στο κατά 

κεφαλή ΑΕΠ ως µέσο όρο των ετών 2008-2010 βάσει των στοιχείων της Eurostat και 

τα ποσοστά που προκύπτουν ανά κατηγορία περιφέρειας, τα οποία και θα 

αποτυπωθούν στον υπό έγκριση χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και είναι ως εξής: 

• Περιοχές α µε ΑΕΠ από 60-75%του µέσου όρου της Ε.Ε 
28

 

Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική 

Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο. 

Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για µεγάλες επιχειρήσεις φτάνει το 25% για όλη την 

περίοδο 2014-2020 και αυξάνεται κατά 10% για µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% 

για µικρές επιχειρήσεις. 

• Προκαθορισµένες περιοχές γ (µε ΑΕΠ µεγαλύτερο του 75%) που είχαν 

χαρακτηριστεί α στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων κατά την περίοδο 

2011-2013. 

∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη 

Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για µεγάλες επιχειρήσεις είναι 15% για την περίοδο 

2014-2017 και10% για τις µεσαίες επιχειρήσεις και 20% για µικρές επιχειρήσεις. 

• Προκαθορισµένες περιοχές γ, αραιοκατοικηµένες περιοχές. 

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 

Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για µεγάλες επιχειρήσεις είναι 15% για όλη την περίοδο 

2014-2020 και αυξάνεται κατά 20% για µικρές επιχειρήσεις 

• Μη προκαθορισµένες περιοχές γ µε ΑΕΠ µεγαλύτερο του 75%. 

Αττική, Στερεά Ελλάδα εκτός Ευρυτανίας, Νότιο Αιγαίο 
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Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για µεγάλες επιχειρήσεις είναι 10%για όλη την 

περίοδο2014-2020 και αυξάνεται κατά 10%για µεσαίες επιχειρήσεις και κατά20%για 

µικρές επιχειρήσεις. 

 

ΙΙΙ. Οι στόχοι της νέας προγραµµατικής περιόδου 
60

 

Βασική επιδίωξη για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί η εξασφάλιση των 

προϋποθέσεων για µια ευηµερία που θα στηρίζεται στην επιχειρηµατικότητα, την 

καινοτοµία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας συµπεριλαµβανοµένων 

αυτών του πρωτογενή τοµέα. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει οι επιχειρήσεις να 

«συµφιλιωθούν» µε το επιχειρηµατικό κέρδος ως κίνητρο για την επενδυτική 

πρωτοβουλία, εξοστρακίζοντας από τις επιλογές τους την επιδοτούµενη 

επιχειρηµατικότητα και την λογική του εύκολου και βραχυπρόθεσµου οφέλους. 

Χρειάζεται µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα, µε αιχµή την καινοτοµία 

και αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας.  

Στη νέα αυτή προγραµµατική περίοδο υπάρχουν πέντε χρηµατοδοτικές 

προτεραιότητες µε συγκέντρωση των πόρων σε επιλεγµένους θεµατικούς στόχους και 

επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες συνοπτικά είναι: 

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), µετάβαση στην ποιοτική 

επιχειρηµατικότητα, µε αιχµή την καινοτοµία και αύξηση της εγχώριας 

προστιθέµενης αξίας 

• η ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού - ενεργός 

κοινωνική ενσωµάτωση 

• η προστασία του περιβάλλοντος - µετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο 

περιβάλλον 

• η ανάπτυξη –εκσυγχρονισµός –συµπλήρωση υποδοµών για την οικονοµική 

και κοινωνική ανάπτυξη 
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• η βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της 

δηµόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Τα µέτρα και οι µεταρρυθµίσεις που θα πραγµατοποιηθούν εντός και εκτός 

του πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδιώκεται να οδηγήσουν σε: 

• αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης,  

• µείωση της ανεργίας, 

•  επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήµατος στα προ της κρίσης επίπεδα, 

•  αύξηση της ολικής παραγωγικότητας,  

• µείωση της εξάρτησης της οικονοµίας από την εσωτερική κατανάλωση,  

• βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εµπορικών συναλλαγών,  

• προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στο δοµηµένο περιβάλλον,  

• µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και  

• άµεσο εκσυγχρονισµό του κράτους µε την προώθηση του συνόλου των 

απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τοµείς. 

       

Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ, µέσω της οποίας θα υλοποιηθεί η 

αναπτυξιακή στρατηγική προβλέπει επτά Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

(ΕΠ) και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), προκειµένου 

να διευκολύνονται οι συνέργειες και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των διαφόρων 

αναπτυξιακών τοµέων. Συγκεκριµένα το νέο ΕΣΠΑ περιλαµβάνει 
61

 : 
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Α. Εθνικό Σκέλος (Τοµεακά Ε.Π.) 

1. Το πολυταµειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», το οποίο θα χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

και από την ΕΚΤ και θα χρηµατοδοτεί δράσεις και έργα που ενισχύονται κυρίως από 

το ΕΤΠΑ αλλά και από το ΕΚΤ προκειµένου να εξασφαλίζεται και η συντονισµένη 

µε τις επενδύσεις αντιµετώπιση αναγκών κατάρτισης των ανθρωπίνων πόρων. 

Αποσκοπεί κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων της Χρηµατοδοτικής 

Προτεραιότητας 1, αλλά και των 3,4 (υποδοµές ενέργειας) και 5 (διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας) 

από τις Χρηµατοδοτικές Προτεραιότητες που αναφέρονται στο κεφ. 1.3.2 του ΕΣΠΑ. 

2. Το πολυτοµεακό και πολυταµειακό επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί 

από το ΕΤΠΑ και από το Ταµείο Συνοχής και θα χρηµατοδοτεί µέσω των ταµείων 

αυτών κυρίως τις βασικές υποδοµές των µεταφορών και του περιβάλλοντος. 

Αποσκοπεί δε κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηµατοδοτικών 

Προτεραιοτήτων 3 και 4. Ένα µέρος του προϋπολογισµού που αφορά στο 

περιβάλλον, και ειδικότερα του Ταµείου Συνοχής, εκχωρείται προς τα 13 ΠΕΠ, 

προκειµένου να τα διαχειριστούν οι περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων 

διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αποτελούν υποχρεώσεις και προτεραιότητα της 

χώρας. 

3. Το πολυτοµεακό και µονοταµειακό επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» που θα 

χρηµατοδοτείται από την ΕΚΤ και θα αποσκοπεί κυρίως στην εξυπηρέτηση των 

στόχων της Χρηµατοδοτικής Προτεραιότητας 2. 

4. Το πολυτοµεακό και πολυταµειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση 

∆ηµόσιου Τοµέα», το οποίο θα χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και την ΕΚΤ, θα 

περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην εισαγωγή µεταρρυθµίσεων µέσω και 

νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στον ∆ηµόσιο Τοµέα και θα στοχεύει κυρίως 

στην εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηµατοδοτικών Προτεραιοτήτων 2 και 5. 

5. Το πολυταµειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια» που θα 

χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ , την ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής) και θα στοχεύει 
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στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρµογής όλων των Ε.Π. που 

χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

6. Το πολυτοµεακό και µονοταµειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική 

Ανάπτυξη», το οποίο θα χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και θα έχει ως στόχο 

κυρίως την εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηµατοδοτικών Προτεραιοτήτων 1,2 και 

3. 

7. Το µονοταµειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θάλασσα και Αλιεία», το οποίο θα 

χρηµατοδοτείται από το ΕΤΘΑ και θα στοχεύει κυρίως στην εξυπηρέτηση των 

στόχων των Χρηµατοδοτικών Προτεραιοτήτων 1 και 3. 

 

Β. Περιφερειακό Σκέλος (ΠΕΠ) 

Το ΕΤΠΑ και η ΕΚΤ θα χρηµατοδοτήσουν δεκατρία πολυτοµεακά και 

πολυταµειακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), ένα για κάθε µια 

από τις ελληνικές Περιφέρειες, τα οποία περιλαµβάνουν δράσεις και έργα 

περιφερειακής κλίµακας. Αυτά τα προγράµµατα στοχεύουν κυρίως στην 

εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηµατοδοτικών Προτεραιοτήτων 1, 3 και 4 καθώς 

και της 2 για τον κοινωνικό αποκλεισµό. Επιπλέον, στα ΠΕΠ θα εκχωρηθεί η 

διαχείριση σηµαντικών πόρων του Τ.Σ. για το Περιβάλλον και κυρίως πόρων που θα 

κατευθυνθούν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και των Περιφερειών που 

αφορούν στα υγρά απόβλητα. Τελικός στόχος είναι οι περιφέρειες να διαχειρίζονται 

το 35% του αθροίσµατος των πόρων του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΤΣ.   

 Παράλληλα, το Τοµεακό Πρόγραµµα της Αγροτικής Ανάπτυξης εκχωρεί και 

στις 13 περιφέρειες τη διαχείριση περίπου 30% των πόρων του Αγροτικού Ταµείου, 

ώστε να χρηµατοδοτηθούν δράσεις ορισµένων κατηγοριών, των οποίων η 

αποκεντρωµένη διαχείριση και υλοποίηση κρίνεται ότι θα είναι προς όφελος της 

ανάπτυξης και ότι έχει συνάφεια µε την πολιτική επιλογή της αποκέντρωσης 

αρµοδιοτήτων προς τις αιρετές περιφερειακές διοικήσεις. Είναι προφανές ότι η 

διαχείριση των ανωτέρω πόρων από τις περιφέρειες, ως εντασσόµενη στην συνολική 

στρατηγική του ΕΣΠΑ, είναι εναρµονισµένη µε την εθνική στρατηγική, συνολικά και 

ανά τοµέα, και ασκείται στο πλαίσιο της υλοποίησης των επιµέρους τοµεακών 

πολιτικών της χώρας. 
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IV. Σύγκριση της πολιτικής συνοχής 2007-2013 και 2014-2020 

Αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής  

2007-2013 2014-2020 

Στόχοι Ταµεία Σκοποί Κατηγορία 

περιφερειών 

Ταµεία 

Σύγκλιση ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Επενδύσεις 

στην 

Ανάπτυξη και 

την 

Απασχόληση 

Λιγότερο 

αναπτυγµένες 

περιφέρειες 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Σταδιακή κατάργηση 

σύγκλισης 

»» »» Περιφέρειες 

µετάβασης 

»» 

Ανταγωνιστικότητα 

και απασχόληση 

περιφερειών 

Σταδιακή καθιέρωση 

»» »» »» »» 

 Ταµείο Συνοχής   Ταµείο 

Συνοχής 

Ανταγωνιστικότητα 

και απασχόληση 

περιφερειών 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

»» Περισσότερο 

αναπτυγµένες 

περιφέρειες 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία 

ΕΤΠΑ 

 

Ευρωπαϊκή 

Εδαφική 

Συνεργασία 

 ΕΤΠΑ 

 

Ο πίνακας δείχνει ότι η πολιτική συνοχής 2007-2013 προέβλεπε αρχικά 

σύγκλιση και στη συνέχεια σταδιακή κατάργηση της σύγκλισης και µετάβαση στην 

ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση για τις περιφέρειες. Στην Ελλάδα, οι 

εφαρµοσθείσες πολιτικές συνοχής δεν κατάφεραν να οδηγήσουν ποτέ στην 

πραγµατική σύγκλιση αποδοχών αλλά και επιπέδου ανάπτυξης, όπως στις άλλες 

ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης. Όσον αφορά  την πολιτικής συνοχής, ο παραπάνω 

πίνακας καταδεικνύει ότι δεν προβλέπονται καθόλου επιδοτήσεις για επενδύσεις αλλά 

επιδιώκεται η στήριξη µόνο σε ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις ή ξένα επενδυτικά 
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κεφάλαια. Αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικά δυσχερές για την Ελλάδα λόγω της 

οικονοµικής αδυναµίας του µεγαλύτερου µέρους των εγχώριων επενδυτών που έχει 

προκληθεί από την οικονοµική κρίση, καθώς και λόγω του ασταθούς πολιτικού 

κλίµατος, της περίπλοκης γραφειοκρατικής δοµής και των συνεχών αλλαγών που 

υφίσταται το φορολογικό σύστηµα, στοιχεία τα οποία δεν ευνοούν σε καµία 

περίπτωση την προσέλκυση των ξένων ιδιωτικών επενδύσεων. 

 Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν την κατανοµή των κονδυλίων ανά θεµατικό 

στόχο στην ΕΕ28 για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020. Όπως φαίνεται κατά 

την νέα περίοδο  2014-2020 τα κράτη µέλη θα επενδύσουν περισσότερο στους τοµείς 

προτεραιότητας του ΕΤΠΑ (έρευνα και ανάπτυξη, καινοτοµία, ΤΠΕ, ΜΜΕ και 

οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα) και τις προτεραιότητες του 

ΕΚΤ (απασχόληση, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση και κατάρτιση και χρηστή 

διακυβέρνηση). Θα επενδυθούν λιγότερα κονδύλια σε υποδοµές µεταφορών και 

περιβάλλοντος ( σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο).  
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V. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση της νέας πολιτικής συνοχής 
62

 

Η νέα πολιτική συνοχής κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 

εµφανίζεται αρκετά διαφοροποιηµένη σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους. Οι 

αλλαγές που θα επιφέρει είναι οι εξής: 

• Η µείωση των συνολικών δαπανών 

Μια από τις κυριότερες αλλαγές που θα επιφέρει η νέα πολιτική συνοχής είναι η 

µείωση των συνολικών δαπανών (περίπου 6,2%). Η µείωση αυτή σε ποσοστιαίους 

όρους φαίνεται ότι είναι σχετικά µικρή, αλλά η συµβολική της σηµασία είναι µεγάλη 

κυρίως για τις 4 χώρες που έχουν έρθει αντιµέτωπες µε µια πρωτόγνωρη 

                                                           
62

 Κουρτέσης Αρτέμης / Αυδίκος Βασίλης, Η νέα πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής 2014-2020: μια πρώτη ανάλυση και κριτική, Γεωγραφίες, Ν
ο 

21, 2013, σ. 140-152. 
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δηµοσιονοµική κρίση. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις περισσότερες Ελληνικές 

Περιφέρειες δε θα ανήκουν στο Στόχο Σύγκλιση, αλλά θα βρίσκονται στο Στόχο της 

Μεταβατικής Στήριξης, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι το συνολικό ύψος των 

πόρων της Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα θα είναι κατά 42% χαµηλότερο σε 

σύγκριση µε την περίοδο 2007-2013, ενώ η επικέντρωση των πόρων σε 

συγκεκριµένες προτεραιότητες θα είναι ακόµη µεγαλύτερη για όσες Περιφέρειες δεν 

ανήκουν στον Στόχο Σύγκλιση. Για παράδειγµα, προβλέπεται ότι οι πόροι του ΕΤΠΑ 

θα έχουν στόχευση σε ζητήµατα καινοτοµίας και ΜΜΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας 

και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η οποία θα πρέπει να φτάνει το 80% για τις 

Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης και τις Περισσότερο Ανεπτυγµένες Περιφέρειες. 

 

• Η  προσθήκη δύο νέων αιρεσιµοτήτων  

Όσον αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία που αφορούν την επόµενη προγραµµατική περίοδο υπάρχει η τάση για 

αλλαγή του πλαισίου χρηµατοδότησης των κρατών-µελών και παράλληλα η τάση για 

σύνδεσή της αφενός µε την έγκαιρη ολοκλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων 

κανονιστικού και θεσµικού χαρακτήρα και αφετέρου µε την πρόοδο της 

δηµοσιονοµικής και µακροοικονοµικής προσαρµογής των κρατών-µελών 

(αιρεσιµότητα). Έτσι λοιπόν η Επιτροπή προχωρά στην εισαγωγή δύο «αιρέσεων» 

(conditionalities) για την εφαρµογή και την οµαλή ροή των χρηµατοδοτήσεων από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Αυτό το νέο χαρακτηριστικό είναι πρωτόγνωρο διότι µέχρι 

σήµερα δεν έχει υπάρξει κάποια διάταξη που να αναφέρεται στην εκπλήρωση 

προϋποθέσεων για την έναρξη εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων που 

περιλαµβάνονταν στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και στο ΕΣΠΑ (ex-ante 

conditionality) 
63

. Οι νέες αιρεσιµότητες είναι οι εξής:  
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 Βέβαια υπήρχε πρόβλεψη αιρεσιμότητας σε σχέση με τις μακρο-οικονομικές επιδόσεις των 

κρατών-μελών αλλά αυτή αφορούσε μόνο το Ταμείο Συνοχής. Στην πράξη εφαρμόστηκε μία και μόνη 

φορά μέχρι σήμερα, τον Φεβρουάριο του 2012, στην περίπτωση της Ουγγαρίας. 
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 Εκ των προτέρων αιρεσιµότητα (ex-ante conditionality) 
64

 

 Η Επιτροπή στο άρθρο 17 για τον Κανονισµό των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

συνδέει ρητά την έναρξη της εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων µε την 

εκπλήρωση προϋποθέσεων ανά ∆ιαρθρωτικό Ταµείο, είτε κατά την έγκριση των 

σχετικών επιχειρησιακών προγραµµάτων είτε το αργότερο µέχρι τις 31/12/2016. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή µπορεί να διακόψει τις σχετικές χρηµατοδοτήσεις 

µέχρι την εκπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων. Στο παράρτηµα IV της ίδιας 

πρότασης, η Επιτροπή αναφέρει 40 περίπου προϋποθέσεις, οι οποίες είναι 

κατανεµηµένες ανά θεµατικό στόχο και Ταµείο κυρίως κανονιστικού και θεσµικού 

χαρακτήρα, που θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τα κράτη-µέλη (ή να βρίσκονται σε 

διαδικασία εκπλήρωσης τους). Μερικές από αυτές τις προϋποθέσεις 
65

 σχετίζονται µε:  

 α) Τον Στόχο 1 - Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία: 

 απαιτείται η ύπαρξη διαµορφωµένης εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής για 

έρευνα, καινοτοµία και την «έξυπνη εξειδίκευση» των περιφερειών, σε συνάφεια µε 

τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων που να προωθεί τη µόχλευση ιδιωτικών 

πόρων στους τοµείς αυτούς και που να συνάδει µε τα χαρακτηριστικά επιτυχηµένων 

εθνικών ή/και περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας.  

β) Τον Στόχο 3 - Ανταγωνιστικότητα Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ): 

απαιτείται η λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την εφαρµογή της “Small Business 

Act” και τη στήριξη στις µικρές επιχειρήσεις (πχ τη δυνατότητα ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων σε 3 ηµέρες και µε κόστος 100 ευρώ, τη λήψη µέτρων που να 

επιτρέπουν την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός 3 µηνών κλπ.), η 

ενσωµάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας (2011/7/EU) για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων στις πληρωµές προς επιχειρήσεις κ.ο.κ. 

γ) Τον Στόχο 4 - Μετάβαση προς µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα: 

απαιτείται η ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο µιας σειράς Οδηγιών που αναφέρονται 

στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

κ.ο.κ. 
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 ΕΛΙΑΜΕΠ, Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει στην πορεία της ελληνικής οικονομίας 

οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Μέρος δεύτερο: Οι προτάσεις 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σελ. 54. 
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 Βλ. στο ίδιο. 
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 δ) Τον Στόχο 8 - Απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναµικού: 

 απαιτείται η διαµόρφωση πολιτικών για την αγορά εργασίας, σύµφωνα µε τις 

Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση, η διαµόρφωση 

στρατηγικής για την αυτό-απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα σύµφωνα µε τη 

“Small Business Act”, ο εκσυγχρονισµός των θεσµών στην αγορά εργασίας σύµφωνα 

µε Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση κ.ο.κ.   

Η υιοθέτηση των προτάσεων της Επιτροπής ως προς την εισαγωγή προϋποθέσεων 

για την έναρξη εφαρµογής των ∆ιαρθρωτικών προγραµµάτων, θα δηµιουργήσει ένα 

αρκετά πιο περίπλοκο περιβάλλον στις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις για την 

προετοιµασία της νέα προγραµµατικής περιόδου.   

 Μακρο-οικονοµική αιρεσιµότητα 
66

 

Η Επιτροπή στο άρθρο 21 της πρότασής της επιχειρεί να συνδέσει στενά τις 

χρηµατοδοτήσεις από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µε τη δηµοσιονοµική και 

µακροοικονοµική προσαρµογή των κρατών-µελών. Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή 

µπορεί να ζητήσει από τα κράτη–µέλη, για τα οποία υπάρχει σύσταση του 

Συµβουλίου για υπερβολικό έλλειµµα ή χρέος (Άρθρο 126 (7)) ή που βρίσκονται σε 

καθεστώς ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Χρηµατοοικονοµικής 

Σταθερότητας ή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, ή από τον αντίστοιχο 

κανονισµό του Συµβουλίου για χώρες εκτός Ευρωζώνης, να τροποποιήσουν τη 

Σύµβαση Εταιρικής Σχέσης και τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα, ώστε να 

µπορέσουν να συµβάλλουν στη µακρο-οικονοµική προσαρµογή τους. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Επιτροπή µπορεί να αναστείλει την πληρωµή µέρους ή και του συνόλου 

των πόρων για τα επιχειρησιακά προγράµµατα.  Ειδικότερα για χώρες που βρίσκονται 

υπό καθεστώς ενίσχυσης από τον EFSF και τον ESM, η Επιτροπή µπορεί 

επιπρόσθετα, χωρίς προηγούµενη πρόταση του κράτους-µέλους, να µεταβάλει τη 

Σύµβαση. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή µπορεί να αναστέλλει την καταβολή πόρων των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων µετά από σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου, µετά από δική 

της εκτίµηση σχετικά µε την ελλιπή πρόοδο του προγράµµατος προσαρµογής, καθώς 

και µετά από σχετική εισήγηση του ∆.Σ. του ESM, το οποίο δεν θα εγκρίνει την 

                                                           
66
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εκταµίευση πόρων από αυτό.  Η αιτιολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στενή 

σύνδεση της πολιτικής Συνοχής µε την ευρύτερη µακροοικονοµική πολιτική των 

κρατών–µελών είναι «η διασφάλιση του ότι η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής 

Συνοχής δεν θα υπονοµεύεται από ασθενείς µακρο–δηµοσιονοµικές πολιτικές». 

Φυσικά, δηµιουργούνται ορισµένα ερωτήµατα ως προς τη λογική και την πιθανή 

αποτελεσµατικότητα τέτοιων διατάξεων.      

 Η πολιτική Συνοχής διαµορφώνεται σε επίπεδο περιφερειών (NUTS II) και 

όχι σε επίπεδο κρατών. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να πληγούν από αυτές τις διατάξεις 

περιφέρειες που δε συµµετέχουν παρά ελάχιστα στον καθορισµό και την εφαρµογή 

των κεντρικών δηµοσιονοµικών και µακροοικονοµικών επιλογών. Στο σηµείο αυτό 

θα πρέπει να γίνει και η διάκριση µεταξύ περιφερειών που απολαµβάνουν σηµαντικής 

αυτονοµίας (για παράδειγµα ορισµένες περιφέρειες της Ισπανίας) και άλλων των 

οποίων η αυτονοµία –άρα και η ευθύνη- σε θέµατα δηµοσιονοµικών πολιτικών είναι 

εξαιρετικά περιορισµένη (για παράδειγµα, οι ελληνικές περιφέρειες). Όπως έχει 

καταστήσει απολύτως σαφές η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 που 

µετεξελίχθηκε σε δηµοσιονοµική κρίση για το σύνολο σχεδόν των χωρών της 

Ευρωζώνης, οι αιτίες που µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικά δηµοσιονοµικά 

προβλήµατα είναι ποικίλες και κατά κανόνα ξένες προς την Πολιτική Συνοχής (για 

παράδειγµα, οι περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Ελλάδας που βρίσκονται και οι δύο 

αντιµέτωπες µε σοβαρά δηµοσιονοµικά προβλήµατα, έχουν πολύ διαφορετικές 

αιτίες).          

 Συνεπώς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεκµηριωθεί η συσχέτιση µεταξύ δύο 

πολιτικών που επηρεάζονται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες και να θέσει 

συνθήκες αιρεσιµότητας ανάµεσά τους.  Με τις προτάσεις της Επιτροπής είναι 

δυνατόν να δηµιουργηθούν δύο κατηγορίες περιφερειών/χωρών εντός της πολιτικής 

Συνοχής. Αυτές που έχουν προσφύγει στο µηχανισµό στήριξης (EFSF και ESM) και 

για τις οποίες η διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής στη εφαρµογή της αιρεσιµότητας 

είναι αισθητά αυξηµένη και αυτές που είναι εκτός µηχανισµών στήριξης και για τις 

οποίες η εφαρµογή των διατάξεων της µακρο-οικονοµικής αιρεσιµότητας απαιτεί πιο 

συλλογικές διαδικασίες (απόφαση του Συµβουλίου κ.ο.κ). Μια τέτοια διάκριση θέτει 

θέµα ίσης µεταχείρισης και ισότιµης εφαρµογής µιας Κοινοτικής πολιτικής που 

αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.  Η 

επιβολή ποινών (γιατί αυτό σηµαίνει στην πράξη η αιρεσιµότητα σε σχέση µε τις 

µακρο-δηµοσιονοµικές πολιτικές), στις περιπτώσεις που η δηµοσιονοµική εξυγίανση 
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δεν προχωρά µε τους επιθυµητούς ρυθµούς, εδράζεται σε µια συγκεκριµένη 

οικονοµική προσέγγιση (την οποία εκφράζει η παρούσα πολιτική συγκυρία), η οποία 

όµως δεν αποδεικνύεται πάντοτε αποτελεσµατική.      

 Αντιθέτως, σε περιπτώσεις όπου η δηµοσιονοµική προσαρµογή των κρατών 

δυσχεραίνεται σηµαντικά εξαιτίας της εκτεταµένης ύφεσης, η πρόσθετη αφαίρεση 

πόρων από δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι πιθανόν να επιδεινώσει αντί να 

βελτιώσει το πρόβληµα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου εκ των πραγµάτων οι πόροι των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων είναι και οι µόνοι διαθέσιµοι για προγράµµατα δηµοσίων 

επενδύσεων και τη στήριξη των ιδιωτικών. Υπάρχει ωστόσο ισχυρός αντίλογος σε 

επιστηµονικό επίπεδο για αυτές τις προτάσεις, καθώς υποστηρίζεται ότι µόνον µε την 

αύξηση της ενεργού ζήτησης µέσω της αύξησης των δηµοσίων (και ακολούθως και 

των ιδιωτικών) επενδύσεων µπορεί να γίνει εφικτή η ουσιαστική οικονοµική 

ανάπτυξη και βιώσιµη εξυγίανση των δηµοσιονοµικών µεγεθών των κρατών. 

Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη ελληνική εµπειρία που δείχνει ότι η 

στάση της Επιτροπής έρχεται σε αντίθεση µε τις ίδιες τις προτάσεις της: Η 

δηµοσιονοµική προσαρµογή, που επιχειρεί η Ελλάδα σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο πλαίσιο του Μνηµονίου, περιλαµβάνει δραστική περιστολή δαπανών 

και σηµαντική µείωση στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, που έχει οδηγήσει σε 

συνεχή ύφεση για τέσσερα συνεχή έτη. Βασικό εργαλείο για την έξοδο από την 

ύφεση είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής του ΕΣΠΑ και για τον σκοπό αυτόν 

συστάθηκε ειδική οµάδα δράσης (Task Force) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι 

προφανές ότι αναγνωρίζεται έµπρακτα η συµβολή των πόρων των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων στην έξοδο από την ύφεση (και δια αυτής και στη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή) και επιδιώκεται µε κοινές δράσεις η επιτάχυνση εισροών και όχι η 

µείωση τους. Ωστόσο, αρκετά παράλογο είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προτείνει κάτι εντελώς αντίθετο µε την πρακτική που σήµερα εφαρµόζει η ίδια. Είναι 

πολύ πιθανό η αιρεσιµότητα αυτή να δηµιουργήσει νέα προβλήµατα και να µην 

µπορέσει να διορθώσει τα προβλήµατα που ήδη υπάρχουν.     
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• Η νέα ταξινόµηση των περιφερειών 

Μια επιπλέον αλλαγή αποτελεί η νέα ταξινόµηση των περιφερειών που είναι 

επιλέξιµες για χρηµατοδοτική ενίσχυση, καθώς και η κατανοµή των πόρων. Οι 

περιφέρειες πλέον θα διακρίνονται σε περιφέρειες λιγότερο αναπτυγµένες (πρώην 

σύγκλισης), περιφέρειες µετάβασης (πρώην σταδιακής εισόδου/εξόδου) και 

περιφέρειες ανεπτυγµένες (πρώην ανταγωνιστικότητας). Η νέα ταξινόµηση των 

περιφερειών βασίστηκε στα κριτήρια της Eurostat κατά τη χρονική περίοδο 2007-

2009. Ωστόσο, η συγκεκριµένη χρονική περίοδος δεν ήταν η κατάλληλη για να 

µπορέσουν να γίνουν αντιληπτές οι συνέπειες της συνεχούς και βαθιάς ύφεσης που 

υπήρξε στην Ελλάδα. Με πιο απλά λόγια, η συγκεκριµένη περίοδος δεν είναι σε θέση 

να αποτυπώσει τη σηµαντική επιδείνωση των δεικτών για την Ελλάδα, καθώς µέχρι 

το 2009 δεν είχε πληγεί ακόµα σε τόσο µεγάλο βαθµό(π.χ. ύφεση -3,5% το 2010, -6,9 

το 2011, -4,7 το 2012, 0,0% το 2013, ανεργία 17,7% το 2011, 19,7% το 2012 και 

19,6% το 2013, βλ. EC Commission 2012). Γι’ αυτό και εκείνη την περίοδο τα 

επίπεδα ανάπτυξης εµφανίζονται σηµαντικά αυξηµένα σε σύγκριση µε τη σηµερινή 

κατάσταση.         

 Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου (2013), οι ενισχύσεις θα µειωθούν 

σε απόλυτα ποσά για τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, ενώ αντίθετα θα 

αυξηθούν για τις περιφέρειες σε µετάβαση και για τις περισσότερο ανεπτυγµένες. 

Βέβαια, υπάρχει ρήτρα επανεξέτασης το 2016 για την ταξινόµηση των περιφερειών, 

καθώς και έκτακτη ενίσχυση µε 1,375 δισ. ευρώ για τις περισσότερο ανεπτυγµένες 

περιοχές (Αττική). Είναι προφανές ότι από τη νέα πολιτική συνοχής οι περισσότερο 

ανεπτυγµένες περιφέρειες θα επωφεληθούν παραπάνω σε σχέση µε τις λιγότερο 

αναπτυγµένες (κυρίως αυτές που πλήττονται από την κρίση), γεγονός που δε φαίνεται 

να συνάδει µε το γενικότερο στόχο της αντιµετώπισης της κρίσης που έχει θέσει η 

«Ευρώπη 2020». 

• Η χρηµατοδότηση της νέας πολιτικής συνοχής 

Μια ακόµα αλλαγή αφορά στη χρηµατοδότηση της νέας πολιτικής συνοχής 
67

 για 

την οποία ελλοχεύουν κίνδυνοι, οι οποίοι δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να 

αγνοηθούν. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν αρχικά στη διασφάλιση πόρων και 
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χρηµατοδοτήσεων λόγω της οικονοµικής ύφεσης, διάθεσης σηµαντικών κρατικών 

κεφαλαίων για τη διάσωση των τραπεζών, των αντικυκλικών δηµοσιονοµικών 

προγραµµάτων και του προβλήµατος του δηµοσίου χρέους. Ο συγκεκριµένος 

κίνδυνος έχει δύο διαστάσεις, αφού αρχικά αναφέρεται στη διασφάλιση ιδίων πόρων 

της Κοινότητας για την πολιτική συνοχής και τις σχετικές κοινοτικές πρωτοβουλίες, 

οι οποίες στην πλειονότητά τους προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές και έπειτα 

στη διασφάλιση πόρων από τα κράτη-µέλη για τη συγχρηµατοδότηση των έργων και 

δράσεων των επιχειρησιακών τους προγραµµάτων.      

 Η χρηµατοδότηση της πολιτικής συνοχής µέχρι τώρα σε γενικές γραµµές δεν 

εµφάνισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα στην εφαρµογή της. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες 

όπως η Ελλάδα (και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου) εµφανίστηκαν προβλήµατα που 

αφορούσαν τη διασφάλιση πόρων για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα εξαιτίας των 

υπέρογκων χρεών, των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και των κινδύνων κατάρρευσης 

των εθνικών τραπεζικών συστηµάτων. Τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 

στις χώρες που εφαρµόστηκαν σηµατοδότησαν και τη µείωση των προγραµµάτων 

δηµοσίων επενδύσεων, γεγονός το οποίο ουσιαστικά σήµαινε ότι δεν ήταν πλέον 

εφικτή η απορρόφηση των πόρων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Η 

χρηµατοδότηση της νέας πολιτικής τουλάχιστον όσον αφορά τις χώρες µε τη 

µεγαλύτερη συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισµό (του Βορρά) δε θα 

παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήµατα, καθώς αυτές οι χώρες βρίσκονται σε κατάσταση 

εξόδου από την κρίση και σε θετικούς (χαµηλούς βέβαια) ρυθµούς ανάπτυξης. 

 Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες του Νότου εκεί ενδεχοµένως να 

εµφανιστούν προβλήµατα, καθώς λόγω της οικονοµικής κρίσης τα κράτη αυτά 

µπορεί να επιδιώξουν µείωση της συνεισφοράς τους στον κοινοτικό προϋπολογισµό, 

γεγονός που αυτόµατα συνεπάγεται και µείωση των πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία γαι τη νέα προγραµµατική περίοδο. Η εφαρµογή των δηµοσιονοµικών 

πολιτικών στις χώρες αυτές θα δηµιουργήσει πρόβληµα στην πολιτική συνοχής, 

καθώς οι χώρες αυτές θα βρουν εµπόδια στη συγχρηµατοδότηση έργων, στην 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και στη διενέργεια εθνικών επενδύσεων. Αν αυτά 

τα γεγονότα συµβούν  µια λύση θα µπορούσε να αποτελέσει η χρήση των πόρων της 

ΕΤΕπ, η αύξηση των ποσοστών κοινοτικής συµµετοχής στα έργα αλλά και µια 

αύξηση των προχρηµατοδοτήσεων από την πλευρά της Ένωσης. 
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Συµπεράσµατα 

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αποτελεί µια κεντρικά κατευθυνόµενη 

πολιτική της Ένωσης που εδώ και τρεις δεκαετίες συµπληρώνει τις εθνικές πολιτικές 

και προσπαθεί να επιδράσει θετικά στην εξάλειψη των κοινωνικών και οικονοµικών 

ανισοτήτων µεταξύ των διαφορετικών χωρικών µονάδων της Ένωσης. Ο τρόπος µε 

τον οποίο αυτό θα µπορέσει να πραγµατοποιηθεί είναι η δηµιουργία πολιτικών 

συνοχής και αλληλεγγύης που έχουν ως κύριο στόχο την βελτίωση των οικονοµικών 

επιδόσεων των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών και επιδιώκουν την εξάλειψη των 

οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων.       

 Η περιφερειακή πολιτική δεν αποτελούσε πάντοτε βασική προτεραιότητα της 

Ένωσης αλλά µε την πάροδο του χρόνου και µε τη σηµασία που της δόθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά θεσµοθετήθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο 

αφορούσε την υλοποίηση της πολιτικής. Το 1987 µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

68
λοιπόν παγιώθηκε το θεσµικό πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, η οποία είχε ως 

βασική επιδίωξη τη χρηµατοδότηση των ασθενών οικονοµικά χωρών της Ένωσης 

θέτοντας ως µόνη προϋπόθεση την ύπαρξη διοικητικών µηχανισµών (κι αν δεν έχουν 

να τις οργανώσουν) για να µπορέσουν να εξασφαλιστούν η ροή των πόρων και η 

διοικητική προετοιµασία ελέγχου και υλοποίησης.      

 Η ανάγκη για µια κοινή περιφερειακή πολιτική ήταν επιτακτική για µια σειρά 

λόγων , όπως η οικονοµική και κοινωνική συνοχή που θεωρείται απαραίτητο εφόδιο 

για την ολοκλήρωση της Ένωσης, η αδυναµία διάθεσης των χρηµατοδοτικών πόρων 

από τις φτωχότερες χώρες, ο συντονισµός των επιµέρους περιφερειακών πολιτικών 

των χωρών-µελών και η συστηµατική αντιµετώπιση των επιπτώσεων από άλλες 

πολιτικές της Ένωσης µέσω ενός προσδιορισµού και µιας επιβολής προτεραιοτήτων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες είναι σε θέση να µειώσουν τις οικονοµικές 

ανισότητες µεταξύ των περιοχών. Ακόµα, µια περιφερειακή πολιτική κρίθηκε 

απαραίτητη για να µπορέσει να περιοριστεί το κόστος επέκτασης του κοινωνικού 

κεφαλαίου και των υποδοµών στις ήδη ανεπτυγµένες περιοχές και για να γίνεται όσο 

το δυνατόν καλύτερα η χρήση των µηχανισµών της αγοράς σε ευρωπαϊκή κλίµακα 

για να µπορέσει να γίνει εφικτή µια πιο ισόρροπη ανάπτυξη µέσα στην κοινή αγορά. 
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Τέλος, µε µια περιφερειακή πολιτική θα συντελούσε στην ενίσχυση της ηθικής και 

κοινωνικής υπόστασης της Ένωσης, η οποία επιδιώκει να διορθώσει τις αδυναµίες 

της αγοράς µέσω της πολιτικής και την κοινωνικής της ολοκλήρωσης (εκτός της 

οικονοµικής) και στην αντιµετώπιση των συνεπειών που έχει επιφέρει η οικονοµική 

ολοκλήρωση.           

 Οι κύριοι στόχοι της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής είναι η οικονοµική, 

η κοινωνική και η εδαφική συνοχή της διευρυµένης πλέον Ευρώπης, καθώς και η 

µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων που έχουν προκύψει 

από τη µεγάλη αυτή διεύρυνση.  Η αντιµετώπιση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην 

Ένωση γίνεται µέσω της επαρκούς µεταβίβασης κεφαλαίων από τις πλουσιότερες 

στις φτωχότερες χώρες και οδηγεί στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών και στη 

σύγκλιση ανεπτυγµένων και λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών .    

 Έχουν δηµιουργηθεί δύο βασικές απόψεις 
69

 που αφορούν την περιφερειακή 

πολιτική -που αντλεί σχεδόν το 40% του κοινοτικού προϋπολογισµού-για τις 

συνέπειες που επιφέρει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η πρώτη άποψη θεωρεί ότι η 

περιφερειακή πολιτική αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες πολιτικές της Ένωσης, 

καθώς είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο αναδιανοµής πόρων για τις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες εδώ και µια εικοσαετία περίπου και έχει συµβάλει στη µείωση των 

ανισοτήτων. Όµως, η άλλη άποψη υποστηρίζει ότι ενώ οι διαφορές στο ΑΕΠ 

ανάµεσα στα κράτη µέλη τείνουν να µειώνονται, δεν υφίσταται τέτοια σύγκλιση στο 

εσωτερικό των κρατών µελών. Ακόµα, η ίδια άποψη θεωρεί  ότι εφόσον εµφανίζονται 

σαφείς ενδείξεις χωρικής πόλωσης (όπως συγκέντρωση στις µεγάλες χώρες)  και 

τάσεις αύξησης των ανισοτήτων, γεγονότα τα οποία δεν ευνοούν καθόλου τη 

σύγκλιση των ανεπτυγµένων και των λιγότερων ανεπτυγµένων περιφερειών της 

Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται επιτυχηµένη η περιφερειακή πολιτική της 

Ένωσης.          

 Η ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη ξεκίνησε την πορεία της στο τέλος της 

δεκαετίας του 1950 και είχε ως βασικά χαρακτηριστικά την ενίσχυση της 

βιοµηχανικής περιφερειακής ανάπτυξης και την προστασία της επαρχιακής 

βιοµηχανίας, την καθιέρωση των χρηµατοδοτικών κινήτρων, το διαχωρισµό 

περιφερειών, την εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων για υπανάπτυκτες περιοχές, την 

ίδρυση βιοµηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ), τη συστηµατοποίηση περιφερειακής 

                                                           
69

 Ευρωπαϊκή Ένωση, Panorama, Infroregio, Αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής / σκέψεις και 
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ανάπτυξης και την παροχή κινήτρων για ανάπτυξη παραµεθόριων περιοχών και την 

προσπάθεια σύνδεσης της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής µε την ευρωπαϊκή. 

Κοµβικά σηµεία αποτέλεσαν το «Πρώτο Ειδικό Πρόγραµµα Περιφερειακής 

Ανάπτυξης» και η είσπραξη των πρώτων ενισχύσεων από το ΕΤΠΑ και των πρώτων 

δανείων από την ΕΤΕ, η υλοποίηση των «Μεσογειακών Προγραµµάτων» , η 

εκπόνηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (1989-1993, 1994-1999 & 2000-2006) 

και τέλος η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

 Η Ελλάδα από την έναρξη της συµµετοχής της στην ΈΕ έλαβε σηµαντικά 

κοινοτικά κονδύλια για την περιφερειακή πολιτική της αν και όπως έδειξαν µελέτες 

παρουσίαζε δυσκολίες προσαρµογής και απορρόφησης των κονδυλίων αυτών. Η 

Ελλάδα παρά την υψηλή χρηµατοδότησή της από την ΕΕ δεν εµφανίζει αυξηµένο 

επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση µε το µέσο επίπεδο ανάπτυξης της ΕΕ. Αυτό συνέβη 

διότι όπως υποστηρίζεται η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την αδύναµη κοινωνία 

πολιτών που οφείλεται στην έλλειψη οργάνων κοινωνικού διαλόγου και καθολικής 

ισχύος των κοµµάτων και των µηχανισµών τους στην πολιτική ζωή της χώρας, στις 

πελατειακές σχέσεις που αποτελούν τροχοπέδη σε µια δίκαιη, ισορροπηµένη και 

αξιοκρατική κοινωνία, η υπερτροφία του κεντρικού κράτους χωρίς αυτό να 

συνεπάγεται την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του.     

 Η περίοδος της οικονοµικής κρίσης φαίνεται ότι επηρεάζει περισσότερο τις 

περιφέρειες της Ένωσης που ανήκουν στην κατηγορία των υπερχρεωµένων χωρών 

και η ανάπτυξη τους τείνει να καθυστερεί µε αποτέλεσµα ν’ αυξάνονται οι 

ανισότητες µεταξύ των πλούσιων και των φτωχότερων περιφερειών και να µην 

επιτυγχάνεται η κοινωνική συνοχή της Ένωσης. Η κρίση εκτείνεται στον οικονοµικό, 

πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό τοµέα καθώς και σε άλλους τοµείς.  Αυτό σηµαίνει 

ότι η κρίση επηρεάζει την αγορά, το πολιτικό σύστηµα, τον τοµέα της επιστήµης και 

της τεχνολογίας αλλά και τη γενικότερη λειτουργία της κοινωνίας. Η οικονοµική 

κρίση υποσκάπτει τη κοινωνική συνοχή, καθώς τα ποσοστά φτώχειας και η ανεργία 

έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στις περιφερειακές χώρες. Παράλληλα, η κρίση 

απέδειξε την ανεπάρκεια των θεσµών της Ένωσης, καθώς αυτοί αποδείχτηκαν 

ελλιπείς στην πρόβλεψη και την  αντιµετώπιση των νέων κρίσεων.   

 Η νέα πολιτική συνοχής κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 προωθεί 

την υλοποίηση προγραµµάτων που ενισχύουν το µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης 

τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο, καθώς και τις 

έννοιες της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς. Η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η νέα προγραµµατική περίοδος θα αποτελέσει το κύριο 

εργαλείο επενδύσεων της Ε.Ε., θα έχει ως κεντρικό άξονα την καταπολέµηση της 

κρίσης και τη καθοδήγηση  της Ευρώπης και των περιφερειών της προς τη βιώσιµη 

ανάπτυξη. Η ίδια θεωρεί ότι η νέα αυτή πολιτική θα προσφέρει το µεγαλύτερο 

µερίδιο επενδυτικών κεφαλαίων σε µια σειρά από τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της 

καινοτοµίας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων και θα αποτελέσει µια 

συντονισµένη απάντηση στην κρίση.      

 Ωστόσο, η νέα πολιτική συνοχής θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές, οι οποίες 

προβλέπεται ότι θα προκαλέσουν αρνητικές αντιδράσεις. Οι κυριότερες αλλαγές που 

θα επιφέρει αυτή είναι η µείωση των συνολικών δαπανών (κυρίως θα πλήξει τις 

χώρες που επηρεάστηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό από την κρίση), η προσθήκη της εκ 

των προτέρων αιρεσιµότητας, η οποία συνδέει ρητά την έναρξη της εφαρµογής των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων µε την εκπλήρωση προϋποθέσεων ανά ∆ιαρθρωτικό 

Ταµείο και της µακροοικονοµικής αιρεσιµότητας που συνδέει τις χρηµατοδοτήσεις 

από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µε τη δηµοσιονοµική και µακροοικονοµική προσαρµογή 

των κρατών-µελών.  Μια ακόµα αλλαγή αποτελεί η νέα ταξινόµηση των 

περιφερειών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδοτική ενίσχυση, καθώς και η 

κατανοµή των πόρων. Τέλος, µια ακόµα αλλαγή αφορά στη χρηµατοδότηση της νέας 

πολιτικής συνοχής και αφορά κυρίως τις χώρες του Νότου, οι οποίες θα βρουν 

εµπόδια στη συγχρηµατοδότηση έργων, στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και 

στη διενέργεια εθνικών επενδύσεων.        

 Τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από τη νέα πολιτική συνοχής θα 

επηρεάσουν ιδιαίτερα την Ελλάδα. Οι ελληνικές περιφέρειες θα πρέπει να 

επικεντρωθούν σε κάποιες βασικές αρχές που συµπεριλαµβάνονται στη νέα πολιτική 

συνοχής, οι οποίες είναι: 

• Περισσότερες πρωτοβουλίες τύπου global grants 
70

. 

• Επικέντρωση σε παραγωγικούς τοµείς και όχι σε γενικές υποδοµές. 

• Αναζήτηση στρατηγικών κλάδων ανά περιοχή. 
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 Ο όρος αυτός υποδηλώνει τις επιδοτήσεις (από τα διάφορα ευρωπαϊκά Ταμεία) επενδυτικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων μέσω διαφόρων ενδιάμεσων φορέων (τοπικές αρχές, περιφερειακοί 

αναπτυξιακοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις) και χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για την 

ενίσχυση πρωτοβουλιών της τοπικής ανάπτυξης (ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, περιβαλλοντικές πολιτικές κλπ). 

Στοιχεία στο http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/vm20002006/chap4_en.htm, 

access on 05/05/2015, 09:03.   
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• Ανάδειξη νέων κλάδων που µπορούν να αποδώσουν συγκριτικά ή 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

• Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού µε στόχο την ανάδειξη δεξιοτήτων και 

όχι την τυπική κατάρτιση σε «τυποποιηµένα γνωστικά αντικείµενα». 

Είναι γεγονός, ότι η επικέντρωση στους στόχους της Στρατηγικής «ΕΕ 2020» δεν 

εξυπηρετεί το υφιστάµενο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας, το οποίο, όµως, δεν 

αποδεικνύεται ουσιαστικά πετυχηµένο. Εποµένως, η ανάδειξη και η ενίσχυση ενός 

νέου αναπτυξιακού προτύπου, αλλά και η βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασµού και 

εφαρµογής των απαραίτητων παρεµβάσεων είναι οι κρισιµότερες ενέργειες για µια 

αποτελεσµατική χρήση των πόρων που θα κατευθυνθούν στην χώρα. Παράλληλα, 

λόγω της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, η νέα πολιτική συνοχή είναι 

καθοριστικής σηµασίας για την έξοδο από την ύφεση και τη δηµιουργία θέσεων 

εργασίας. Η περίοδος αναφοράς 2007-2009, η οποία αποτελεί τη βάση για τον 

προσδιορισµό του επιπέδου ανάπτυξης και ευηµερίας της χώρας, δεν αντικατοπτρίζει 

την µετέπειτα πραγµατικότητα. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές περιφέρειες να 

εξέλθουν του στόχου 1, ενώ εάν ληφθεί υπό το επίπεδο ανάπτυξής τους µετά την 

κρίση, αυτές να έχουν αποκλίνει σηµαντικά από τον Κοινοτικό µέσο όρο. 

Συνεπώς, η Ελληνική στρατηγική διαπραγµάτευσης οφείλει να εστιάσει 
71

: 

 στην αναθεώρηση του τρόπου υπολογισµού των επιπέδων ανάπτυξης και 

ευηµερίας, λόγω της βαθιάς οικονοµικής κρίσης 

 στην άρση των παράδοξων και στρεβλώσεων που αναφέρονται παραπάνω 

σχετικά µε τον υπολογισµό του αστικού πληθυσµού και των µεταβατικών 

περιφερειών 

 στο σχεδιασµό και εφαρµογή περιφερειακών προγραµµάτων µε βασική 

στόχευση την ανάδειξη των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 

και όχι την πρόταξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 

 στην αποφυγή της µακροοικονοµικής αιρεσιµότητας. Οι περιφέρειες δεν 

ευθύνονται για λάθη ή παραλείψεις της κεντρικής διοίκησης και 

πολιτικής. 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA, Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης 

και Συνοχής, 10
ο
  Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη, 1 – 2 Ιουνίου 2012, σ. 7. 
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Το µέλλον της πολιτικής συνοχής δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο τουλάχιστον για 

τις λιγότερο ανεπτυγµένες και αδύναµες περιφέρειες, οι οποίες δεν φαίνεται να 

µπορούν να ακολουθήσουν ταχείες αναπτυξιακές τροχιές. Οι προτάσεις για τη νέα 

πολιτική συνοχής εµφανίζονται σχετικά δύσκαµπτες κυρίως λόγω του δεσµευτικού 

χαρακτήρα των θεµατικών προτεραιοτήτων, ο οποίος αποκλείει την ενίσχυση 

περιφερειών από συγκεκριµένες δράσεις, ενώ οι δράσεις θα έπρεπε να 
72

: 

• διέπονται από ευελιξία ως προς τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις 

τροχιές ανάπτυξης που µπορεί να ακολουθήσει µια περιφέρεια  

• αναγνωρίζουν την περιπλοκότητα και την πολλαπλότητα των αναγκών τις 

κάθε περιφέρειας  

• προκρίνουν την ετερογένεια και την ενσωµάτωση των απόψεων στη σύνθεση 

των επενδυτικών προτεραιοτήτων 

 

Η πολιτική συνοχής οφείλει να προστατέψει κυρίως τα κράτη-µέλη που έχουν 

επηρεαστεί σε µεγαλύτερο βαθµό από την οικονοµική κρίση δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στις ιδιαιτερότητες αλλά και στις ανάγκες τους. Μόνο µ’ αυτήν τη λογική 

θα µπορέσει η Ευρώπη να οικοδοµήσει ένα βιώσιµο µέλλον και να επιτύχει 

πραγµατικά µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Σε αντίθετη 

περίπτωση είναι σίγουρο ότι η Ευρώπη θα καταστρέψει τόσα χρόνια οικονοµικής και 

κοινωνικής προόδου. ∆ιότι, αν δεν αντιµετωπιστεί εγκαίρως και επιτυχώς αυτή η 

πρωτοφανής κρίση θα καταστρέψει τη µελλοντική πορεία της Ένωσης και όλα τα 

σηµαντικά οφέλη που αυτή επέφερε στους πολίτες της θα αποτελούν πλέον 

παρελθόν. 
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 Κουρτέσης Α. / Αυδίκος Β., ό.π., σ. 151. 
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                                                       Παράρτηµα Ι 

ΤΙΤΛΟΣ XVΙΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

Άρθρο 174 

(πρώην άρθρο 158 της ΣΕΚ) 

Η Ένωση, προκειµένου να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της, 

αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής, 

κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη µείωση 

των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη 

µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών. 

Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, 

τις περιοχές που συντελείται βιοµηχανική µετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται 

από σοβαρά και µόνιµα φυσικά ή δηµογραφικά προβλήµατα, όπως οι υπερβόρειες 

περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 

ορεινές περιοχές. 

Άρθρο 175 

(πρώην άρθρο 159 της ΣΕΚ) 

Τα κράτη µέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονοµική τους πολιτική µε σκοπό, 

µεταξύ άλλων, να επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 174. Η διαµόρφωση και η 

υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης καθώς και η υλοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς, λαµβάνουν υπόψη τους στόχους του άρθρου 174 και 

συµβάλλουν στην πραγµατοποίησή τους. Η Ένωση ενισχύει επίσης την υλοποίηση 

αυτή µε τη δράση της µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Προσανατολισµού, Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο, Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων. 

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 

Περιφερειών σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί για την υλοποίηση της 
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οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και σχετικά µε τον τρόπο µε τον 

οποίο έχουν συµβάλει τα διάφορα µέσα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η 

έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από κατάλληλες προτάσεις. 

Εάν απαιτούνται ειδικές δράσεις, πέρα από τα πλαίσια των Ταµείων και µε την 

επιφύλαξη των µέτρων που αποφασίζονται στα πλαίσια των άλλων πολιτικών της 

Ένωσης, οι δράσεις αυτές µπορούν να θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συµβούλιο, που αποφασίζουν σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία 

και µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών. 

Άρθρο 176 

(πρώην άρθρο 160 της ΣΕΚ) 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συµβάλλει στη διόρθωση των 

κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση, µέσω συµµετοχής στην 

ανάπτυξη και στη διαρθρωτική αναπροσαρµογή των περιοχών που παρουσιάζουν 

καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους καθώς και στη µετατροπή των βιοµηχανικών 

περιοχών που βρίσκονται σε παρακµή. 

Άρθρο 177  

(πρώην άρθρο 161 της ΣΕΚ) 

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 178, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, 

αποφασίζοντας µέσω κανονισµών σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, και 

µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών, ορίζουν τα καθήκοντα, τους πρωταρχικούς στόχους και την 

οργάνωση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, γεγονός που µπορεί να επιφέρει συνένωση 

των Ταµείων. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται επίσης οι γενικοί κανόνες που 

εφαρµόζονται στα Ταµεία καθώς και οι αναγκαίες διατάξεις προκειµένου να 

διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητά τους και ο συντονισµός των Ταµείων µεταξύ 

τους και µε τα άλλα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα. Ένα Ταµείο Συνοχής, ιδρυθέν 

µε την ίδια διαδικασία, συµµετέχει χρηµατοδοτικώς σε σχέδια περιβάλλοντος και 

διευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα της υποδοµής των µεταφορών.  
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Άρθρο 178   

(πρώην άρθρο 162 της ΣΕΚ) 

 Οι εκτελεστικοί κανονισµοί σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης λαµβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, που 

αποφασίζουν σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία και µετά από 

διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων, τµήµα Προσανατολισµού, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, 

εξακολουθούν να ισχύουν, αντιστοίχως, τα άρθρα 43 και 164. 

 

 

 

 

 

 

 


