
 Έκθεση της Επιτροπής

Επενδύοντας στο
μέλλον της 
Ευρώπης 

Νοέμβριος 2010

EL

20
10

Επ
εν

δ
ύ

ο
ντ

α
ς 

σ
το

 μ
έλ

λο
ν 

τη
ς 

Ευ
ρ

ώ
π

η
ς 

– 
Π

έμ
π

τη
 έ

κθ
εσ

η
 γ

ια
 τ

η
ν 

ο
ικ

ο
νο

μ
ικ

ή
, κ

ο
ιν

ω
νι

κή
 κ

α
ι ε

δ
α

φ
ικ

ή
 σ

υ
νο

χή

Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

KN
-31-10-896-EL-C

Τιμή στο Λουξεμβούργο (χωρίς ΦΠΑ): 000 EUR

Ευρωπαϊκή Ένωση



Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις 
στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*) :

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς  

00 800 ή μπορεί να χρεώνουν την κλήση.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο  
(http ://europa.eu).

Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του τεύχους.

Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010

ISBN 978-92-79-17799-6
doi: 10.2776/29212   

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Printed in Belgium 

Τυπωμένο σέ χαρΤί λέυκασμένο χωρίσ σΤοίχέίακο χλωρίο (ECF)

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν εκδόσεις:
• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

• από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα γραφεία εκπροσώπη-
σής της. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα στοιχεία επικοινωνίας από το διαδίκτυο 
(http://ec.europa.eu) ή με αποστολή φαξ στον αριθμό +352 2929-42758.

Εκδόσεις επί πληρωμή:
• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Συνδρομές επί πληρωμή (π.χ. ετήσια σειρά της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συλλογές της Νομολογίας του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης):
• μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm).

Συντάκτης: Eric von Breska, Ευρωπαίος Επίτροπος, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

Η παρούσα έκδοση διατίθεται στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_el.cfm

Οι εν λόγω εκδόσεις εκπονήθηκαν με την τεχνική βοήθεια της Applica (Βέλγιο) σε συνεργασία
με την SeproTec Multilingual Solutions SL (Ισπανία).



Πέμπτη έκθεση για την οικονομική,  
κοινωνική και εδαφική συνοχή 

Επενδύοντας στο  
μέλλον της Ευρώπης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή



ii Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή



Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή iii

Η Ένωση, ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς, έχει ανάγκη από μια πολιτική 
συνοχής. Έχει ανάγκη από μια πολιτική, η οποία θα μπορεί να πραγματοποιεί 
επενδύσεις που θα βοηθήσουν την Ένωση και τις περιφέρειές της να επιβιώσουν 
από την κρίση, να μειώσουν τις ανισότητες και να ανταποκριθούν στους φιλόδοξους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Η πολιτική συνοχής έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών συνθηκών εντός της Ένωσής μας, όπως διαπιστώνεται από τις 
αξιολογήσεις μας. Ωστόσο, αυτές οι ίδιες αξιολογήσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα 
ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό εάν επικεντρωνόμασταν σε λίγες βασικές 
προτεραιότητες, ιδίως στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Συνεπώς, η πολιτική 
συνοχής πρέπει να καταστεί πιο επιλεκτική. 

Τα προγράμματα για το μέλλον θα πρέπει να επικεντρώνονται σε λίγες μόνο 
προτεραιότητες, οι οποίες θα συνδέονται στενά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
ώστε η κάθε προτεραιότητα να λάβει επαρκή χρηματοδότηση για να έχει πραγματικό 
αντίκτυπο. Οι προτεραιότητες αυτές θα προσδιοριστούν σε ένα διάλογο μεταξύ 
της Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειών, με βάση μια από κοινού 
αξιολόγηση των δυνατών και των αδύναμων σημείων κάθε κράτους μέλους και των 
περιφερειών του.

Όλοι έχουμε συμφέρον σε μια πολιτική συνοχής, η οποία αποφέρει αποτελέσματα. 
Γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες σε έναν πιο 
περιορισμένο αριθμό στόχων ανά πρόγραμμα και να παρακολουθούμε προσεκτικά 
την πρόοδο. 

Το τρέχον διάστημα, η πολιτική συνοχής είναι ήδη αρκετά ευθυγραμμισμένη 
με τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ο δεσμός με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» πρέπει να καταστεί ακόμα πιο ισχυρός στο μέλλον. Αυτό απαιτεί 
την εφαρμογή καλών προγραμμάτων, με σαφείς προϋποθέσεις και ισχυρά κίνητρα. 
Οι προϋποθέσεις ενδέχεται να απαιτούν, για παράδειγμα, τη μεταφορά της 
σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον στο εθνικό δίκαιο πριν από την 
επένδυση σε περιβαλλοντικές υποδομές. Τα κίνητρα θα μπορούσαν να προσφέρουν 
ανταμοιβές σε περιφέρειες και χώρες, οι οποίες είχαν καλή απόδοση και πέτυχαν 
τους συμφωνημένους ευρωπαϊκούς στόχους. 

Η παρούσα έκθεση και οι προτάσεις της επωφελήθηκαν, επίσης, από τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις του παρελθόντος. Σε ανταπόκριση των διαβουλεύσεων μετά την 
4η έκθεση συνοχής, προτείναμε τρόπους βελτιστοποίησης και απλούστευσης των 
μηχανισμών απόδοσης με σκοπό τη μείωση των διαχειριστικών επιβαρύνσεων για 
τους δικαιούχους. Μετά το διάλογο που ξεκίνησε από την πράσινη βίβλο για την 
εδαφική συνοχή, η παρούσα έκθεση επεξηγεί τη συμβολή της εδαφικής συνοχής 
στην πολιτική συνοχή και παρουσιάζει νέους δείκτες που αποκαλύπτουν την 
εδαφική διάσταση προβλημάτων όπως η φτώχεια και η πρόσβαση σε υπηρεσίες. 

Πρόλογος
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Οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με ειδήμονες των κρατών μελών 
για το μέλλον της πολιτικής συνοχής επισήμαναν επίσης τη σημασία ενίσχυσης 
του αντίκτυπου και της ορατότητας των χρηματικών κεφαλαίων που τη στηρίζουν, 
περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, οι οποίες αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της νέας στρατηγικής μας.

Η πολιτική συνοχής που προτείνεται για την περίοδο μετά το 2013 επιτρέπει σε 
όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να επιδιώξουν ενεργά μια έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι προσπάθειές μας θα στηρίξουν ειδικότερα 
την ανάπτυξη των φτωχότερων περιφερειών παράλληλα με τη δέσμευσή μας για 
αλληλεγγύη. Ωστόσο, η Επιτροπή θα λάβει επίσης υπ' όψιν τις δυσκολίες και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης σε άλλα μέρη της Ένωσης, όπως αστικές στερημένες 
συνοικίες, συνοικίες που υφίστανται οικονομική αναδιάρθρωση και γενικότερα την 
αναγκαία μετάβαση σε μια περισσότερο καινοτόμα οικονομία που βασίζεται στη 
γνώση χάρη στην καλύτερη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. 

Η κρίση υπογράμμισε τη διαρκή ανάγκη για μια πολιτική, η οποία επενδύει στην 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, την ευημερία των πολιτών της και την ποιότητα 
του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Ωστόσο, αυτή η πολιτική μπορεί να πετύχει 
μόνο με συντονισμένη δράση που θα εστιάζει σε βασικές προτεραιότητες. Μόνο με 
αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προάγουμε την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και την Ευρώπη του 2020.  

Johannes Hahn 
Ευρωπαίος Επίτροπος 
Περιφερειακής Πολιτικής

László Andor  
Ευρωπαίος Επίτροπος 

Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ένταξης
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κατώτερο από το 75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 25 

ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΕ των 27 + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία)

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση

ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΠΑΔ: Πρότυπα Αγοραστικής Δύναμης

ΠΑΑ:  Περιοχές Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης: όλες οι περιφέρειες πλην των περιφερειών 
της σύγκλισης και των περιφερειών της μετάβασης (βλ. παρακάτω)

ΜΕΤΑΒ: Περιφέρειες που εισέρχονται και εξέρχονται σταδιακά σε/από τις ομάδες περιφερειών μετάβασης. Η λέξη 
μετάβαση που χρησιμοποιείται γι' αυτές τις περιφέρειες επισημαίνει το ενδιάμεσο στάδιό τους ανάμεσα στις 
περιφέρειες σύγκλισης και τις περιφέρειες περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης.

 

Γλωσσάριο
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Γεωγραφικές ομαδοποιήσεις

Ομαδοποιήσεις κρατών μελών
Ανά διεύρυνση

ΕΕ των 15:   Όλα τα κράτη μέλη που προσχώρησαν πριν το 2004: BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE, UK

ΕΕ των 10:  Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν το 2004: CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK

ΕΕ των 12: ΕΕ των 10 συν τα κράτη μέλη που προσχώρησαν το 2007: BG, RO

Γεωγραφικές ομαδοποιήσεις

Κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: EE, LV, LT, PL, SK, CZ, SI, HU, RO, BG

Κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης: PT, ES, IT, EL, MT, CY

Κράτη μέλη της Δυτικής Ευρώπης: ΕΕ των 15

Σκανδιναβικά κράτη μέλη: SE, DK, FI

Βαλτικά κράτη: EE, LV, LT

Μπενελούξ: BE, NL, LU

Ανά επίπεδο ανάπτυξης

Λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη: (BG, RO, PL, LV, LT, HU, EE, SK) (κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 75 % του κοινοτικού 
μέσου όρου)

Μέτρια ανεπτυγμένα κράτη μέλη: (PT, MT, CZ, SI, EL, CY) (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ του 75  % και του 100  % του 
κοινοτικού μέσου όρου)

Υψηλά ανεπτυγμένα κράτη μέλη: (IT, ES, FR, BE, DE, UK, FI, SE, DK, AT, NL, IE, LU (κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του κοινοτικού 
μέσου όρου)

Ανά κατάσταση

Υποψήφιες χώρες: Κροατία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM).

Πιθανές υποψήφιες χώρες:  Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο βάσει του ψηφίσματος 
1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και Ισλανδία.

Ομάδες περιφερειών NUTS 3

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ευρεία ποικιλία ταξινομήσεων των περιφερειών NUTS 3. Η Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής θα εκδώσει ένα περιφερειακό έγγραφο εργασίας με αναλυτική μεθοδολογία για κάθε μία 
από αυτές τις ταξινομήσεις.

Μητροπολιτικές περιφέρειες

Αυτή η ταξινόμηση αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και περιλαμβάνει κατά προσέγγιση όλες τις 
συγκεντρώσεις αστικών πληθυσμών άνω των 250 000 κατοίκων στις περιφέρειες NUTS 3, όπως ορίζονται από τις 
μεγαλύτερες αστικές ζώνες του αστικού ελέγχου.

Κατ' εξοχήν αστικές, ενδιάμεσες, κατ' εξοχήν αγροτικές περιφέρειες

Η ταξινόμηση αυτή βασίζεται στην ταξινόμηση του ΟΟΣΑ, αλλά υποβλήθηκε σε αναθεώρηση από την Επιτροπή. Μια 
αναλυτική μεθοδολογία περιλαμβάνεται στην περιφερειακή επετηρίδα της Eurostat για το 2010.

Παραμεθόριες περιφέρειες

Οι παραμεθόριες περιφέρειες είναι περιφέρειες NUTS 3 οι οποίες είναι κατάλληλες για προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας στο πλαίσιο του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Ορεινές περιφέρειες

Πρόκειται για περιφέρειες NUTS 3 όπου το 50  % του πληθυσμού ζει σε ορεινή περιοχή ή το 50  % του εδάφους 
θεωρείται ορεινό.

Νησιώτικες περιφέρειες

Πρόκειται για περιφέρειες NUTS 3 όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει σε ένα ή περισσότερα νησιά χωρίς σταθερή 
σύνδεση με την ενδοχώρα, όπως γέφυρα ή σήραγγα. 

Αραιοκατοικημένες περιφέρειες

Οι αραιοκατοικημένες περιφέρειες είναι περιφέρειες NUTS 3 με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των 12,5 κατοίκων ανά km². 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τους χάρτες και τις ταξινομήσεις NUTS 3 είναι διαθέσιμα προς λήψη στη 
διεύθυνση:  https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/b35d4432–3434–496a-9726–641f55f8abaf/5CR_
data_and_typologies.zip
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Η πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή υιοθετήθηκε 
στον απόηχο της χειρότερης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην 
πρόσφατη ιστορία. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντέδρασαν σε αυτή την κρίση 
λαμβάνοντας μέτρα για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις σε λειτουργία και τους 
ανθρώπους στην εργασία, να ενισχύσουν τη ζήτηση και να αυξήσουν τις δημόσιες 
επενδύσεις. 

Κατά συνέπεια, ορισμένες κυβερνήσεις αντιμετώπισαν δυσκολίες στην 
αναχρηματοδότηση των χρεών τους εξαιτίας του συνδυασμού από την πτώση 
των εσόδων και την αύξηση των δαπανών για πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας και 
λήψη μέτρων ενίσχυσης. Αντιμετωπίζοντας μεγάλα ελλείμματα και πίεση από τις 
χρηματοοικονομικές αγορές, οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ βρίσκονται σε 
διαδικασία εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Εν μέσω όλων αυτών, η ΕΕ υιοθέτησε μια φιλόδοξη νέα στρατηγική για 
μακροπρόθεσμη ανάκαμψη, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ο βασικός στόχος 
της είναι η έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερο από την 
προκάτοχό της, τη στρατηγική της Λισσαβόνας, η «Ευρώπη2020» τονίζει την ανάγκη 
για καινοτομία, απασχόληση και κοινωνική ένταξη καθώς και για μια σθεναρή 
απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή, προκειμένου 
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης συνοχής είναι να στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» και να αναδείξει τη συμβολή που μπορεί να υπάρξει από τις περιφέρειες, 
καθώς και από την πολιτική συνοχής, για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η έκθεση 
υποστηρίζει ότι οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν μπορούν 
να επιτευχθούν από πολιτικές διαμορφωμένες αποκλειστικά σε κοινοτικό ή εθνικό 
επίπεδο. Ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα μπορεί να έχει επιτυχία μόνο με ισχυρή 
εθνική και περιφερειακή συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης σε τοπικό επίπεδο. Αυτό 
είναι ένα από τα βασικά μαθήματα που δίδαξε η στρατηγική της Λισσαβόνας. Για 
παράδειγμα, η επίτευξη του στόχου να ανέλθει το ποσοστό απασχόλησης στο 75 % 
στις περιφέρειες σύγκλισης θα απαιτούσε σχεδόν 10 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις 
εργασίας το 2008, δηλαδή περισσότερες από τις θέσεις εργασίας στο σύνολο όλων 
των άλλων περιφερειών.

Επιπλέον, η περιφερειακή ποικιλομορφία στην ΕΕ, όπου οι περιφέρειες έχουν 
τεράστια διαφορά στα χαρακτηριστικά, τις ευκαιρίες και τις ανάγκες τους, απαιτεί 
περισσότερα από πολιτικές που είναι «ίδιες για όλους», κάνοντας στροφή προς μια 
προσέγγιση που θα δίνει στις περιφέρειες τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και τα μέσα 
να εφαρμόζουν πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Αυτό ακριβώς 
προβλέπει η πολιτική συνοχής μέσω της «κατά τόπους» προσέγγισής της.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική «Ευρώπη 
2020» απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των άλλων 
πολιτικών της ΕΕ. Σε πολλούς τομείς, οι δημόσιες πολιτικές έχουν μεγαλύτερο 
συνολικό αντίκτυπο όταν είναι στενά συντονισμένες μεταξύ τους παρά όταν 
υλοποιούνται μεμονωμένα. Το πρόσφατο έργο του ΟΟΣΑ δείχνει το πόσο σημαντικό 
είναι να συνδυαστούν οι επενδύσεις στην υποδομή των μεταφορών με την παροχή 
υποστήριξης για ανάπτυξη των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου κεφαλαίου 
προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Επιτελική σύνοψη
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Η πέμπτη έκθεση συνοχής είναι η πρώτη έκθεση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο 
της Συνθήκης της Λισσαβόνας, με την οποία η εδαφική συνοχή προστέθηκε στους 
διττούς στόχους της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής. Για να το καλύψει αυτό, 
η έκθεση αναλύει αρχικά την εδαφική διάσταση της πρόσβασης στις υπηρεσίες. 
Δεύτερον, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. 
Τρίτον, εξετάζει το πώς μπορεί να μετρηθεί ο εδαφικός αντίκτυπος των πολιτικών. 

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ένα πλήθος άλλων καινοτομιών σε σύγκριση με 
παλαιότερες εκθέσεις. Η ανάλυση των περιφερειακών οικονομικών ανισοτήτων 
διευρύνθηκε προκειμένου να περιλαμβάνει προβλήματα σχετικά με θεσμούς, ενώ 
παρουσιάζεται και ένας νέος δείκτης ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η ανάλυση 
της κοινωνικής συνοχής, μετά την έκθεση Stiglitz-Sen-Fitoussi, καλύπτει τόσο 
τους αντικειμενικούς όσο και τους υποκειμενικούς δείκτες ευημερίας καθώς και 
ορισμένους δείκτες που μέχρι σήμερα δεν είχαν ποτέ παρουσιαστεί σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο επικεντρώνεται στις 
οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές καταστάσεις και τάσεις στην ΕΕ, εξετάζοντας 
τον τρόπο (1) προώθησης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης, (2) 
βελτίωσης της ευημερίας και μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού και (3) ενίσχυσης 
της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Το δεύτερο κεφάλαιο αξιολογεί τη συμβολή 
των εθνικών πολιτικών στη συνοχή. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει επισκόπηση του 
τρόπου με τον οποίο άλλες πολιτικές της ΕΕ συνέβαλλαν στη συνοχή. Το τελευταίο 
κεφάλαιο συνοψίζει τα στοιχεία για το θετικό αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής στην 
προώθηση των στόχων της συνοχής και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 

Οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές καταστάσεις και τάσεις

Το κεφάλαιο 1 παρέχει εκτενή επισκόπηση των καταστάσεων και των τάσεων στις 
περιφέρειες της ΕΕ εξετάζοντας αυτές από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
προοπτική. Και οι τρεις αυτές προοπτικές αποκαλύπτουν εντυπωσιακές 
περιφερειακές ανισότητες, από διαφορές στην παραγωγικότητα μέχρι ποσοστά 
βρεφικής θνησιμότητας και τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή. Πολλές από αυτές 
τις ανισότητες συρρικνώθηκαν την τελευταία δεκαετία, ορισμένες αρκετά γρήγορα, 
αλλά γενικά εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των λιγότερο 
ανεπτυγμένων και των υψηλά ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ. 

Παρότι ορισμένες από αυτές τις περιφερειακές ανισότητες δεν θα εξαφανιστούν 
(εντελώς) ποτέ, πολλές από αυτές είναι αντιπαραγωγικές, άδικες και μη βιώσιμες. 
Για να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος προς τους στόχους της έξυπνης, πράσινης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, αυτές οι περιφερειακές ανισότητες πρέπει να 
μειωθούν. 

Προώθηση ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης

Η ΕΕ δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες στην 
ανάπτυξη. Πολλές μεγάλες χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Ρωσία έχουν 
επίσης σημαντικές διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και έχουν στραφεί στην πολιτική 
συνοχής της ΕΕ για να μάθουν πώς μπορούν να μειώσουν τις εν λόγω διαφορές. 

Οι διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις πολιτείες των ΗΠΑ είναι σχετικά μικρές, αλλά 
οι διαφορές στη Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΒΑΣΕΣ), η 
οποία περιλαμβάνει επίσης τον Καναδά και το Μεξικό, είναι πολύ μεγαλύτερες από 
αυτές που επικρατούν στην ΕΕ. Αυτές οι περιφερειακές ανισότητες στη ΒΑΣΕΣ δεν 
έχουν μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, η ένταξη σε μια μεγάλη ζώνη 
ελεύθερων συναλλαγών δεν επαρκεί από μόνη της για να μπορέσουν οι λιγότερο 



Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή xiii

Ε π ι τ ε λ ι κ ή  σ ύ ν ο ψ η

ανεπτυγμένες περιφέρειες να συμβαδίσουν, ιδίως όταν το χάσμα στην υποδομή, την 
αποτελεσματικότητα των θεσμών και την καινοτομία είναι μεγάλο. 

Η ενιαία αγορά της ΕΕ έχει επεκταθεί σήμερα σε μισό δισεκατομμύριο άτομα. 
Μια τόσο μεγάλη αγορά δημιουργεί νέες ευκαιρίες για οικονομίες κλίμακας και 
εξειδίκευση. Και οι δύο αυτές οικονομίες μπορούν να συμβάλλουν ώστε να γίνουν 
οι επιχειρήσεις της ΕΕ ιδιαίτερα παραγωγικές και περισσότερο ανταγωνιστικές σε 
διεθνές επίπεδο. Η προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων της ΕΕ έγκειται όλο και 
περισσότερο σε υπηρεσίες που απαιτούν εμπεριστατωμένες γνώσεις αλλά και σε 
άλλες υπηρεσίες, όπου η ΕΕ διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως φαίνεται 
από το θετικό και αυξανόμενο εμπορικό ισοζύγιο των υπηρεσιών με τον υπόλοιπο 
κόσμο.

Η εσωτερική αγορά της ΕΕ εγγυάται την ελεύθερη διακίνηση όχι μόνο των αγαθών, 
αλλά και των ανθρώπων, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου. Έτσι οι άνθρωποι 
μπορούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα για αναψυχή ή για δουλειά. Η εσωτερική 
αγορά ανοίγει νέους ορίζοντες για επενδύσεις ή συνταξιοδότηση, επιτρέποντας σε 
περισσότερους ανθρώπους να βρουν δουλειά και καλύπτοντας περισσότερες κενές 
θέσεις εργασίας. Αυτή η αυξανόμενη ενοποίηση φαίνεται επίσης στην αυξανόμενη 
εμπορική και χρηματοδοτική ροή. Εντός της ΕΕ, το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών 
επεκτάθηκε σημαντικά, ιδίως μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 12 και μεταξύ της ΕΕ των 
12 και της ΕΕ των 15. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις και τα εμβάσματα από εργαζόμενους 
σε άλλες χώρες αποτέλεσαν σημαντικές πηγές κεφαλαίου για πολλά από τα λιγότερο 
ανεπτυγμένα κράτη μέλη. Η κρίση, ωστόσο, διατάραξε πολλές από αυτές τις ροές. 

Η κατά κεφαλήν οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με αλλαγές στον πληθυσμό, την 
απασχόληση και την παραγωγικότητα. Καθώς ο πληθυσμός αυξήθηκε ελάχιστα στις 
περισσότερες περιφέρειες ανάμεσα στο 2000 και το 2007, είχε ελάχιστη επίδραση 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και σχεδόν καμία επίδραση σε κοινοτικό επίπεδο. Οι 
αυξήσεις στην απασχόληση είχαν ισχυρή επίδραση στις περιφέρειες της μετάβασης 
και μέτρια επίδραση στις περιοχές περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης. Στις περιφέρειες της σύγκλισης, η απασχόληση είχε μικρή συμβολή 
στην ανάπτυξη, αλλά τα (πολύ) χαμηλά ποσοστά απασχόλησης αποκαλύπτουν έναν 
σημαντικά ανεκμετάλλευτο πόρο. Η κύρια πηγή ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ ήταν η αυξημένη παραγωγικότητα. Η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν 
ιδιαίτερα υψηλή στις περιφέρειες της σύγκλισης και τροφοδοτήθηκε τόσο από 
ενδοτομεακές αυξήσεις (σε τομείς που συνδέονται με την καινοτομία με την 
ευρεία έννοια) και από μεταβάσεις στην απασχόληση σε τομείς με υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία (αναδιάρθρωση). Στις περιφέρειες της ανταγωνιστικότητας, η 
αυξημένη παραγωγικότητα προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από την καινοτομία. Η 
αύξηση της παραγωγικότητας προήλθε κυρίως από την καινοτομία στις περιφέρειες 
της μετάβασης, αλλά, δικαιώνοντας το όνομά τους, οφειλόταν εν μέρει στην 
αναδιάρθρωση. 

Καινοτομία

Για να γίνει παραγωγικότερη, η ΕΕ χρειάζεται περισσότερη καινοτομία (με την ευρεία 
έννοια) και περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου 
μάθηση. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δίνει έμφαση στην ανάγκη για περισσότερη 
καινοτομία. Για παράδειγμα, μόνο μία περιφέρεια στις δέκα πέτυχε το στόχο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για επένδυση του 3 % του ΑΕΠ στην Ε&Α. 

Η καινοτομία είναι σημαντική για όλες τις περιφέρειες, ανεξάρτητα από το εάν 
βρίσκονται ή όχι στο προσκήνιο της έρευνας. Οι περιφέρειες που δεν βρίσκονται, 
δηλαδή οι περισσότερες περιφέρειες, θα πρέπει να εστιάσουν κυρίως στην 
απορρόφηση και τη διάδοση της καινοτόμας πρακτικής που αναπτύσσεται 
αλλού, αντί για τις ριζικές καινοτομίες. Επομένως, αυτές οι περιφέρειες πρέπει να 
επενδύσουν στην ικανότητα των επιχειρήσεων να εσωτερικεύουν την καινοτόμα 
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πρακτική και να εκπαιδεύουν το εργατικό δυναμικό τους, καθώς και να συμβάλλουν 
στην ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των κέντρων 
ερευνών και της κυβέρνησης (το μοντέλο του τριπλού έλικα).

Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να αυξηθεί η αναλογία των ατόμων 
ηλικίας 30–34 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή στο ισοδύναμο του 40 % 
έχει επιτευχθεί σε λιγότερες από μία στις έξι περιφέρειες και οι περισσότερες από τις 
υπόλοιπες πρέπει να αυξήσουν σημαντικά το δυναμικό των πανεπιστημίων και τον 
αριθμό των νέων ανθρώπων που παραμένουν στην εκπαίδευση για να επιτύχουν 
αυτό το στόχο έως το 2020. 

Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να μειωθεί το ποσοστό όσων εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο το πολύ στο 10 % των νέων ηλικίας 18–24 ετών χωρίς εκπαίδευση 
πέρα από τη βασική σχολική επιτεύχθηκε σε μία στις τέσσερεις περιφέρειες, αλλά 
πολλές περιφέρειες πρέπει να καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για να πετύχουν 
αυτό το στόχο, ιδίως οι 17 περιφέρειες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου το 
ποσοστό εξακολουθεί να υπερβαίνει το 30 %.

Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται δημόσια δράση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι εν λόγω οικονομίες μπορούν να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά το δυναμικό 
τους και τις ευκαιρίες. Η επένδυση στην καινοτομία και την εκπαίδευση μπορεί 
να ενισχύσει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη, αλλά μόνο εάν υπάρχουν οι 
κατάλληλες υποδομές και οι κατάλληλοι θεσμοί. 

Υποδομή

Οι καινοτομίες οδηγούν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη εάν φτάνουν εύκολα σε μια μεγάλη 
αγορά. Η υποδομή που απαιτείται για να φτάσουν σε μια μεγάλη αγορά αλλάζει καθώς 
όλο και περισσότερες υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν και να διανεμηθούν μέσω 
του διαδικτύου, παρέχοντας ακόμα και στις απομακρυσμένες περιφέρειες άμεση 
πρόσβαση σε μια πανευρωπαϊκή ακόμα και παγκόσμια αγορά. Εντός της ΕΕ, αυτό 
απαιτεί την εδραίωση μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς και την αύξηση της πρόσβασης 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η ευρυζωνική πρόσβαση διαφέρει πολύ από 
την παγκόσμια. Στις αραιοκατοικημένες περιοχές της Ρουμανίας, μόνο το 13 % των 
νοικοκυριών διέθεταν ευρυζωνική σύνδεση το 2009, σε αντίθεση με τη Φινλανδία, 
όπου το 77 % των νοικοκυριών στις αραιοκατοικημένες περιοχές και το 84 % στις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές διέθεταν ευρυζωνική πρόσβαση. 

Παρά την αυξανόμενη σπουδαιότητα των ψηφιακών δικτύων, η δυνατότητα 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών σιδηροδρομικώς, οδικώς, αεροπορικώς ή δια 
θαλάσσης παραμένει ιδιαίτερα σημαντική. Η υποδομή στον τομέα των μεταφορών, 
ωστόσο, είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένη στις χώρες της ΕΕ. Τα περισσότερα 
κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν 
σημαντικά λιγότερους αυτοκινητόδρομους από άλλα τμήματα της ΕΕ και πολύ 
χαμηλότερες ταχύτητες στο σιδηροδρομικό τους δίκτυο. Η πρόσβαση στην εναέρια 
μεταφορά στις περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι εξίσου ανεπαρκής, εξαιτίας 
των λιγότερων πτήσεων και της κακής σύνδεσης με τα αεροδρόμια. 

Οι συνοριακές περιφέρειες έχουν συνήθως υποδεέστερη υποδομή μεταφορών και 
μικρότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορές, ιδίως κατά μήκος των εξωτερικών 
συνόρων. Αυτό τείνει να μειώνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους και τα ποσοστά 
απασχόλησης. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να ενισχύσει την ευημερία, αλλά 
ενδέχεται να επιφέρει σχετικά υψηλά κόστη συναλλαγής λόγω των διαφορετικών 
θεσμικών συστημάτων, πολιτισμών και γλωσσών. Η υποστήριξη από την ΕΕ 
μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια ώστε να γίνει χρήση των 
ανεκμετάλλευτων πόρων.
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Θεσμοί

Οι ισχυροί θεσμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
και την κοινωνική ευημερία. Αυτό επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο από δείκτες 
πολιτικής και από ερευνητές. Η κρίση υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερές 
μακροοικονομικές συνθήκες, αλλά οι στρατηγικές ανάκαμψης θα πρέπει να 
εξισορροπούν την ανάγκη για οικονομική σταθεροποίηση με την ανάγκη για 
επαρκή επίπεδα δημόσιων επενδύσεων. Η ευρύτερη διαθεσιμότητα και χρήση 
των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί επίσης να συμβάλλει στην 
αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων, 
ενώ η διασυνοριακή και ενδοπεριφερειακή συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας.

Οι συνδυασμένες προσπάθειες βελτίωσης των υποδομών, των θεσμών και του 
ρυθμού καινοτομίας μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία της ΕΕ να καταστεί 
παραγωγικότερη και περισσότερο ανταγωνιστική, το οποίο είναι βασικό για τη 
διατήρηση επαρκών ρυθμών ανάπτυξης και για τη δημιουργία περισσότερων 
και καλύτερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητη μια στρατηγική ευρείας κλίμακας. 

Ενίσχυση της ευημερίας και μείωση του αποκλεισμού

Προσδόκιμο ζωής και υγεία

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής στον κόσμο. Ως εκ τούτου, ο 
μέσος όρος ηλικίας και μεριδίου του πληθυσμού των 65 ετών είναι επίσης από τους 
υψηλότερους στον κόσμο. Αυτό έχει συνέπειες τόσο για τις υπηρεσίες υγείας όσο 
και για το εργατικό δυναμικό. Η αύξηση στο μερίδιο των ανθρώπων μεγαλύτερης 
ηλικίας σημαίνει αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας και τις σχετικές 
υπηρεσίες. Καθώς ο μέσος όρος της ηλικίας του εργατικού δυναμικού αυξάνεται και 
οι άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι αργά στη ζωή τους, η ζήτηση για (επαν)
εκπαίδευση θα αυξηθεί, ενώ ενδέχεται να αυξηθεί και η ζήτηση για πιο ευέλικτους 
διακανονισμούς εργασίας.

Παρότι το προσδόκιμο ζωής είναι γενικά υψηλό, οι διαφορές από περιφέρεια σε 
περιφέρεια παραμένουν σχετικά μεγάλες. Οι αιτίες γι' αυτό είναι πολύπλευρες και 
κυμαίνονται από διαφορές στο εισόδημα, την εκπαίδευση και τις συνθήκες διαβίωσης 
έως ανόμοια πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Η βρεφική 
θνησιμότητα, για παράδειγμα, είναι σημαντικά υψηλότερη στις ρουμανικές και τις 
βουλγαρικές περιφέρειες, καθώς και σε ορισμένες από τις πιο απομακρυσμένες ή 
οικονομικά εξασθενημένες περιφέρειες της ΕΕ των 15. Το ίδιο ισχύει για τα ποσοστά 
θανάτου από καρκίνο και καρδιοπάθεια. Οι κατά κεφαλήν θάνατοι του πληθυσμού 
από τροχαία ατυχήματα διαφέρουν κατά δεκαπλάσιο ποσοστό στις περιφέρειες 
της ΕΕ, όχι τόσο εξαιτίας της κατάστασης του οδικού δικτύου, όσο εξαιτίας της 
συμπεριφοράς των οδηγών και του βαθμού επιβολής του νόμου. 

Συνθήκες διαβίωσης

Η ανεργία έπεσε σημαντικά μεταξύ του 2000 και του 2008. Ωστόσο, τα ποσοστά 
ανεργίας στις περιφέρειες παρέμειναν υψηλά στη Νότια Ιταλία, την Ανατολική 
Γερμανία και τη Νότια Ισπανία, ακόμα και πριν την κρίση. Από το 2008, η ανεργία 
αυξήθηκε δραματικά σε πολλά κράτη μέλη, κυρίως στην Ισπανία και τα κράτη της 
Βαλτικής, όπου τα μέσα ποσοστά κυμαίνονταν γύρω στο 20 % στις αρχές του 2010. 
Θα χρειαστούν αξιοσημείωτες προσπάθειες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην 
απασχόληση τα επόμενα χρόνια.

Η μετακίνηση των εργαζομένων στην ΕΕ παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα σε σύγκριση 
με τις ΗΠΑ, και αυτό από μόνο του δεν μειώνει τις μεγάλες περιφερειακές 
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ανισότητες στην ανεργία σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, οι περιφέρειες με υψηλά 
ποσοστά ανεργίας αντιμετώπισαν μεγαλύτερη μεταναστευτική εκροή, παρόλο 
που το μοτίβο της μετανάστευσης διαφέρει μεταξύ της ΕΕ των 12 και της ΕΕ των 
15. Στην ΕΕ των 12, η μετανάστευση έτεινε να πραγματοποιείται προς τις κατεξοχήν 
αστικές περιφέρειες, κυρίως στις πρωτεύουσες. Στην ΕΕ των 15, υπήρξε μεγαλύτερη 
μεταναστευτικότητα προς τις κατεξοχήν αγροτικές περιφέρειες αντί για τις κατ' 
εξοχήν αστικές. Η μετανάστευση από χώρες εκτός της ΕΕ αποτελούσε μέχρι 
πρόσφατα τη σημαντικότερη πηγή πληθυσμιακής αύξησης στις περιφέρειες της 
ΕΕ, αλλά η επιτυχής ένταξη των εν λόγω μεταναστών παραμένει ανομοιόμορφη και 
έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από το μέσο σε πολλά κράτη 
μέλη.

Μέσα σε μία γενεά, οι γυναίκες έφτασαν και ξεπέρασαν το μορφωτικό επίπεδο 
των αντρών. Κυριολεκτικά σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, οι γυναίκες ηλικίας 25–
34 που έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο είναι πολύ περισσότερες από τους άντρες, 
ενώ για τις γυναίκες ηλικίας 55–64 ετών αυτό ισχύει μόνο σε μια μικρή μειοψηφία 
των περιφερειών. Αυτή η τάση δεν έχει ακόμα οδηγήσει σε πιο ισότιμα ποσοστά 
απασχόλησης. Ειδικότερα στις περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης, τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών είναι πολύ πιο χαμηλά από ότι σε άλλες περιοχές, παρά 
τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν την τελευταία δεκαετία και η ανεργία στις 
γυναίκες είναι πολύ πιο υψηλή από ότι στους άντρες. 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες διαφέρει κατά δύο βασικούς τρόπους, ο σημαντικότερος 
εκ των οποίων είναι η διαφορά ανάμεσα στις περισσότερο και τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και ο δεύτερος είναι η διαφορά ανάμεσα στις αραιοκατοικημένες 
και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στα περισσότερα από τα πιο ανεπτυγμένα κράτη 
μέλη η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη ή οι 
τραπεζικές υπηρεσίες, δεν αποτελεί πρόβλημα σε καμία κατηγορία περιοχής. Στα 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, όμως, η πρόσβαση είναι πιο περιορισμένη, ιδίως 
στις αραιοκατοικημένες περιοχές. 

Ωστόσο, οι πυκνοκατοικημένες περιοχές σε όλα τα κράτη μέλη πάσχουν από ένα 
συνδυασμό προβλημάτων, όπως εγκληματικότητα, βία, βανδαλισμός, ρύπανση 
και θόρυβος. Το μερίδιο του πληθυσμού στις πυκνοκατοικημένες περιοχές που 
αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο από ότι στις άλλες 
περιοχές. Αντίστοιχα, δημοσκοπήσεις στους κατοίκους των πόλεων δείχνουν υψηλό 
επίπεδο δυσαρέσκειας με την ποιότητα της ατμόσφαιρας και την ασφάλεια, και, σε 
κάποιες περιπτώσεις, χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης.

Φτώχεια

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει στη μείωση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού. Ο δείκτης που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση αυτών 
συνδυάζει δύο απόλυτους δείκτες (σοβαρή στέρηση υλικών αγαθών και διαβίωση 
σε υποαπασχολούμενα νοικοκυριά) και έναν σχετικό δείκτη (εισόδημα κάτω από το 
όριο του κινδύνου φτώχειας). 

Η σοβαρή στέρηση υλικών αγαθών επικεντρώνεται κυρίως στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα κράτη μέλη και τις περιφέρειες όπου έως και το ένα τέταρτο των 
ανθρώπων χαρακτηρίζονται σοβαρά στερημένοι. Στην ΕΕ των 12, το αντίστοιχο 
νούμερο έχει την τάση να είναι μεγαλύτερο στις αραιοκατοικημένες περιοχές, ενώ 
στην ΕΕ των 15 είναι μεγαλύτερο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές. 

Τα υποαπασχολούμενα νοικοκυριά απαντώνται κυρίως στο ΗΒ, την Ουγγαρία 
και την Ιρλανδία, όπου τουλάχιστον ένας στους 10 ζει σε παρόμοια κατάσταση. 
Αντιθέτως, στα κράτη της Βαλτικής, την Κύπρο και τη Σλοβακία, ο αριθμός αυτός 
είναι μικρότερος από έναν στους 20.
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Το μερίδιο του πληθυσμού με επίπεδο εισοδήματος που τους φέρει αντιμέτωπους 
με τον κίνδυνο της φτώχειας (χαμηλότερο από το 60  % του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου εισοδήματος) διαφέρει επίσης σημαντικά από χώρα σε χώρα και 
κυμαίνεται από έναν στους τέσσερις (στη Ρουμανία) έως έναν στους 10 (στην Τσεχική 
Δημοκρατία). Ωστόσο η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη σε περιφερειακό επίπεδο: 
από περίπου έναν στους 17 σε δύο τσέχικες περιφέρειες και στο Trento της Ιταλίας 
έως περισσότερους από έναν σε τρεις περιοχές της Νότιας Ιταλίας, δύο περιφέρειες 
της Ισπανίας και μία περιφέρεια της Ρουμανίας. Σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως στο 
ΗΒ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, η αναλογία είναι διπλάσια 
στις λιγότερο εύπορες περιφέρειες από ότι στις πιο εύπορες.

Πριν την οικονομική κρίση, το οικιακό εισόδημα είχε αυξηθεί σημαντικά σε πολλά 
κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό έβγαλε πολλούς από την 
στέρηση υλικών αγαθών και αύξησε τη γενικότερη ικανοποίησή τους από τη ζωή και 
την ευτυχία τους. Δυστυχώς, η κρίση όχι μόνο έφερε το τέλος αυτής της αύξησης, 
αλλά την αντέστρεψε κιόλας. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό να υπάρχει αυξημένη 
στέρηση, ιδίως στις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο, όπως τα κράτη της 
Βαλτικής.

Προάσπιση της ενεργής ένταξης και μείωση της φτώχειας σημαίνει επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες, εκσυγχρονισμός των αγορών 
εργασίας, των επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών συστημάτων και των κοινωνικών 
και υγειονομικών υπηρεσιών ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να αναμένουν και να 
διαχειριστούν την αλλαγή και να συνθέσουν μια συνεκτική κοινωνία.

Ενίσχυση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα είναι πιο δύσκολη στις νότιες πόλεις 
και περιφέρειες, καθώς και στις παράκτιες και ορεινές περιοχές. Ακόμα κι εάν οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονταν δραστικά σήμερα, οι θερμοκρασίες 
θα εξακολουθούσαν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα θα γίνονταν συχνότερα, με περισσότερα ρεύματα και πλημμύρες και 
με λιγότερη χιονοκάλυψη. Αρκετές περιφέρειες οι οποίες εξαρτώνται κατά ένα 
μεγάλο μέρος από τη γεωργία και το χειμερινό ή θερινό τουρισμό είναι πιθανό να 
έχουν περισσότερα ρεύματα και λιγότερο χιόνι στο άμεσο μέλλον, κάτι το οποίο θα 
μπορούσε να υπονομεύσει αυτές τις δραστηριότητες. Παράλληλα, οι πλημμύρες 
είναι πιθανό να αυξηθούν σε άλλες περιφέρειες με πολλές πόλεις να είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες.

Περιορισμός της κλιματικής αλλαγής

Η επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 20  % ενεργειακή 
κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα απαιτήσει σημαντικά 
περισσότερες επενδύσεις σε ηλιακή ενέργεια, ιδίως στη Νότια Ευρώπη όπου 
υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες, καθώς και σε αιολική ενέργεια, κυρίως κατά 
μήκος των ακτών του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας. 

Ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % είναι φιλόδοξος 
και θα απαιτήσει επενδύσεις τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα. Ο 
ιδιωτικός τομέας θα καλυφθεί κατά ένα μεγάλο μέρος από το σύστημα εμπορίας των 
εκπομπών, αλλά ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές 
και επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών και της ενεργειακής κατανάλωσης. Η 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας θα απαιτήσει επενδύσεις στη μόνωση 
των κτιρίων, στα διάφορα συστήματα θέρμανσης, σε πιο αποδοτικούς τρόπους 
μεταφοράς και ίσως στην προώθηση της αστικής διαβίωσης και των μικρότερων 
πόλεων. 
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Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος

Ο αριθμός των πόλεων στις οποίες η επεξεργασία των λυμάτων βρίσκεται κάτω από 
τα πρότυπα της ΕΕ μειώθηκε την τελευταία δεκαετία. Εντούτοις, σε αρκετά από τα 
ανατολικά κράτη μέλη εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις 
προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με την οδηγία περί αστικών 
λυμάτων και για το λόγο αυτό οι συνθήκες προσχώρησης προέβλεψαν σταδιακή 
μετάβαση. Παρά την αύξηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων και τη μείωση της 
χρήσης χωματερών, σε ορισμένα κράτη μέλη της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης 
εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη πρόοδο στην αποτελεσματική 
επεξεργασία των αποβλήτων. 

Σε πολλές περιφέρειες η ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι κακή, ιδίως στα κέντρα 
των πόλεων και στα νότια, με καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα 
της ζωής. Η μείωση των επιπέδων του όζοντος και της σωματιδιακής ύλης στην 
ατμόσφαιρα απαιτεί αυξημένες προσπάθειες, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο. Επιπλέον, τόσο οι περιοχές Natura 2000 όσο και η οικολογική υποδομή στις 
ευρύτερες αγροτικές περιοχές χρήζουν ορθής διαχείρισης και προστασίας.

Εθνικές πολιτικές και συνοχή

Οι κυβερνήσεις των κρατών εφάρμοσαν διάφορες πολιτικές περιφερειακής 
ανάπτυξης για να προάγουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
Παρόλο που ορισμένα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση 
των περιφερειακών ανισοτήτων, άλλα εστιάζουν περισσότερο στην εθνική 
ανταγωνιστικότητα ή σε συγκεκριμένα εδαφικά χαρακτηριστικά. Ανεξάρτητα από 
την προσέγγιση που ακολουθείται, δίδεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην τόνωση 
της ενδογενούς ανάπτυξης με την παροχή υποστήριξης στις περιοχές με συγκριτικό 
πλεονέκτημα αντί για την ενίσχυση των περιφερειών με μειονεκτήματα.

Οι κυβερνήσεις σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού σε όλα κυριολεκτικά τα κράτη 
μέλη ευθύνονται για το σχετικά μεγάλο μερίδιο των δημόσιων επενδύσεων. Κατά 
μέσο όρο, περίπου τα δύο τρίτα των δημόσιων επενδύσεων πραγματοποιούνται 
από περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα 
της συμβολής τους στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Οι δημόσιες επενδύσεις είναι αποφασιστικής σημασίας για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, κυρίως εκείνων 
που στερούνται καλής υποδομής. Ένα πλήθος πρόσφατων μελετών κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι δημόσιες επενδύσεις ενισχύουν την ανάπτυξη υπό ορισμένες 
συνθήκες, εκ των οποίων η καλή θεσμική κυβέρνηση αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση. Η στήριξη από την πολιτική συνοχής διασφαλίζει ότι οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και περιφέρειες μπορούν να διατηρήσουν τους ρυθμούς 
δημόσιας επένδυσης που απαιτούνται για να αυξήσουν το δυναμικό ανάπτυξής τους 
και τις βοηθάει επίσης να ενισχύσουν τη θεσμική ικανότητά τους. 

Η χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής σημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
είναι υψηλότερες σε σχέση με το ΑΕΠ στις χώρες της συνοχές από ότι στην υπόλοιπη 
ΕΕ. Την προηγούμενη δεκαετία σημειώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των ρυθμών 
δημόσιων επενδύσεων και των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που υπονοεί 
ότι οι δημόσιες επενδύσεις είναι σημαντικές για τη σύγκλιση και ότι η οικονομική 
ανάπτυξη είναι σημαντική για τις δημόσιες επενδύσεις. 

Οι αυξημένοι ρυθμοί των δημόσιων επενδύσεων στις χώρες της συνοχής 
δαπανήθηκαν κυρίως για τη βελτίωση της υποδομής, κυρίως των δικτύων 
μεταφορών, ενώ η πολιτική συνοχής έπαιξε βασικό ρόλο βοηθώντας να μικρύνει το 
χάσμα με τις πιο προηγμένες από αυτή την άποψη περιοχές της ΕΕ. 
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Αντίθετα από την περίπτωση όσων δικαιούνται χρηματοδότηση από την ΕΕ στα 
πλαίσια της συνοχής, η σχετική ευημερία των περιφερειών δεν αποτελεί σημαντικό 
καθοριστικό παράγοντα της πρόσβασής τους στα εθνικά κονδύλια επενδύσεων, 
με εξαίρεση τη Γερμανία και, σε μικρότερο βαθμό, τη Γαλλία. Άλλοι παράγοντες, 
όπως τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά, ο βαθμός της δημοσιονομικής και πολιτικής 
αυτονομίας ή η έλξη που ασκούν οι πρωτεύουσες, φαίνεται να είναι τουλάχιστον 
εξίσου σημαντικοί με τους στόχους της συνοχής για τον καθορισμό της κατανομής 
των δημόσιων επενδύσεων στις περιφέρειες.

Η πολιτική συνοχής είναι σημαντική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
τόσο των πιο προηγμένων περιφερειών όσο και των λιγότερο ανεπτυγμένων. Κατά 
μέσο όρο αναλογεί στο 25  % περίπου των συνολικών δημόσιων επενδύσεων σε 
περιφερειακό επίπεδο στις περιφέρειες της Ισπανίας και της Γαλλίας που δεν ανήκουν 
στη σύγκλιση. Καλύπτει το 15 % περίπου των δημόσιων δαπανών για την προστασία 
του περιβάλλοντος στο West Midlands και το London και στο 25  % περίπου των 
δημόσιων δαπανών για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και 
τη διευκόλυνση των αναξιοπαθούντων ομάδων να βρουν εργασία στην Κεντρική και 
τη Βόρεια Ιταλία.

Η οικονομική κρίση ανάγκασε τις περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις και ορισμένες 
περιφερειακές αρχές να θεσπίσουν ad hoc πακέτα τόνωσης για να μετριάσουν τις 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι δημόσιες επενδύσεις αποτελούσαν 
βασικό συστατικό των εν λόγω πακέτων. Ωστόσο, το κληροδότημα της κρίσης είναι 
μια εντυπωσιακή αύξηση του κυβερνητικού δανεισμού και χρέους. Παρότι αυτό 
πηγάζει κυρίως από μια πτώση στα έσοδα από τη φορολόγηση, η αποκατάσταση 
της μακροοικονομικής σταθερότητας και η μείωση των κυβερνητικών ελλειμμάτων 
σε πιο βιώσιμα επίπεδα τα επόμενα χρόνια είναι πιθανό να ασκήσει πίεση στα 
προγράμματα δημόσιων δαπανών και ειδικότερα στις δημόσιες επενδύσεις. 

Επομένως, η πολιτική συνοχής, η οποία σε πολλές χώρες καλύπτει ένα σημαντικό 
μέρος της επενδυτικής χρηματοδότησης, είναι πιθανό να αρχίσει να γίνεται όλο και 
πιο σημαντική στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί 
και οι περιορισμοί στον προϋπολογισμό που επιβάλλονται στα κράτη μέλη θα έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η πολιτική συνοχής. 
Αυτό ενδέχεται να πυροδοτήσει αναθεώρηση των κανόνων συγχρηματοδότησης, η 
οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της πολιτικής συνοχής στηρίζοντας την από κοινού 
προσέγγιση στη χρηματοδότηση από την ΕΕ και διασφαλίζοντας την ανάληψη 
πολιτικής ευθύνης σε τοπικό επίπεδο.

Ο τρόπος με τον οποίο η αρχή της προσθετικότητας επαληθεύεται για να διασφαλιστεί 
ότι η χρηματοδότηση στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής χρησιμοποιείται για τη 
στήριξη των επενδύσεων οι οποίες είναι πρόσθετες σε αυτές που θα είχαν αναλάβει σε 
άλλη περίπτωση οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να επανεξεταστεί. Επί του παρόντος, 
η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αμφισβητούμενη για λόγους αξιοπιστίας και 
έλλειψης συγκρισιμότητας μεταξύ των κρατών μελών, εξαιτίας της ad-hoc φύσης 
της και της πολυπλοκότητάς της. Το σύστημα χρειάζεται μεταρρύθμιση, ώστε να 
γίνει πιο αξιόπιστο, διαφανές και άμεσο.

Η διαρθρωτική και η θεσμική μεταρρύθμιση είναι σημαντικές για τη μεγιστοποίηση 
του αντίκτυπου της πολιτικής συνοχής. Εντούτοις, ο ρυθμός μεταρρύθμισης την 
τελευταία δεκαετία ήταν σχετικά αργός και αυτό επηρέασε τον αντίκτυπο της 
πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έθεσε ένα νέο πλαίσιο 
εργασίας και η πολιτική συνοχής πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Μια βασική 
πτυχή αυτού είναι η εδραίωση στενότερων δεσμών μεταξύ του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης της πολιτικής καθώς και των μακροοικονομικών στόχων και των 
επιδιωκόμενων διαρθρωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων.
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Το τρέχον διάστημα, οι προϋποθέσεις της πολιτική συνοχής που συνδέονται με 
την μακροοικονομική κατάσταση αφορούν μόνο το Ταμείο Συνοχής (εκτός από 
τις διοικητικές απαιτήσεις για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τα συστήματα 
ελέγχου). Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, θα πρέπει να εξεταστεί 
το ζήτημα εάν αυτού του είδους η μακροοικονομική προϋπόθεση θα πρέπει να 
επεκταθεί και, εάν ναι, με ποιον τρόπο. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να εξεταστούν και 
άλλες προϋποθέσεις, όπως κίνητρα μεταρρύθμισης σε περιοχές που συνδέονται 
στενά με τη λειτουργία της πολιτικής συνοχής και που θα μπορούσαν να αυξήσουν 
αυτόν τον αντίκτυπο, καθώς και η απόδοση των χρημάτων που καταβάλλονται. 

Άλλες πολιτικές της ΕΕ και συνοχή

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των πολιτικών 
της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν την επίπτωσή τους στην οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή. Επί του παρόντος, ορισμένες πολιτικές έχουν σαφή εδαφική 
διάσταση, όπως η πολιτική για τις μεταφορές ή το περιβάλλον. Άλλες πολιτικές 
έχουν μερική εδαφική διάσταση, όπως η πολιτική για την έρευνα, την κοινωνία 
της πληροφορίας ή την υγεία. Ορισμένες πολιτικές, κατά την υλοποίησή τους, δεν 
κάνουν ή δεν δύνανται να κάνουν διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της 
ΕΕ, για παράδειγμα η πολιτική για την ενιαία αγορά ή το εμπόριο. 

Οι πολιτικές δεν χρειάζονται ειδικότερη περιφερειακή ώθηση για να μπορεί να 
αξιολογηθεί η επίδρασή τους στη συνοχή. Ωστόσο, ο τοπικός αντίκτυπος μιας 
πολιτικής πρέπει να γίνεται κατανοητός σε βάθος, ανεξάρτητα από το εάν η πολιτική 
έχει συγκεκριμένο στόχο ή όχι. Τέτοιες αξιολογήσεις του εδαφικού αντίκτυπου θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πριν από την έγκριση πολιτικής ή στα πλαίσια εκ 
των υστέρων αξιολόγησης.

Οι πολιτικές τείνουν επίσης να έχουν αλληλοεξαρτώμενες επιδράσεις. Χωρίς 
το σωστό συντονισμό, οποιαδήποτε πολιτική μπορεί να έχει ιδιαίτερα ασθενή, 
ακόμα και αρνητικό αντίκτυπο. Συνεπώς, ο αντίκτυπος των πολιτικών δεν μπορεί 
να μεγιστοποιηθεί εάν υιοθετηθεί μια κατακερματισμένη προσέγγιση και εάν οι 
αποφάσεις της εκάστοτε πολιτικής λαμβάνονται μεμονωμένα. 

Οι βελτιώσεις στις υποδομές, για παράδειγμα, δεν οδηγούν αυτόματα σε υψηλότερη 
ανάπτυξη και, στην πραγματικότητα, μπορεί ακόμα και να έχουν ως αποτέλεσμα 
την καθαρή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες (‘αλυσιδωτή διαρροή’). Οι επενδύσεις στις υποδομές πρέπει να 
συνδυάζονται με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όχι μόνο θα έχουν θετική επίδραση 
στην ανάπτυξη, αλλά και ότι αυτή η επίδραση θα είναι μεγιστοποιημένη λαμβάνοντας 
υπ' όψιν τις συμπληρωματικές επιδράσεις των άλλων επενδύσεων. 

Ομοίως, η καινοτομία μπορεί να επικεντρώνεται χωροταξικά, όχι όμως και τα 
οφέλη της. Οι επενδύσεις στην Ε&Α και τις επιχειρήσεις θα πρέπει λοιπόν να 
συμπληρώνονται με επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όχι μόνο για να ενισχυθεί 
η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της περιφερειακής καινοτομίας, αλλά και για 
να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της καινοτομίας κατανέμονται ευρέως από χωρικής 
και κοινωνικής άποψης.

Όσον αφορά την Ε&Α και την καινοτομία, η πολιτική συνοχής πρέπει να συμπληρώνει 
τις δραστηριότητες που διεξάγονται στα πλαίσια του προγράμματος πλαίσιο για 
την έρευνα και του προγράμματος πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εστιάζοντας το ρόλο της πολιτικής συνοχής 
στην εξάπλωση και την εφαρμογή παραδειγμάτων καινοτόμας πρακτικής στην ΕΕ 
σε περιφερειακό επίπεδο (‘έξυπνη εξειδίκευση’) και στηρίζοντας τις επενδύσεις 
στις βασικές υποδομές, τους θεσμούς και τους ανθρώπινους πόρους στις λιγότερο 
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ανεπτυγμένες περιφέρειες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην 
οικονομία της γνώσης.

Δεδομένων των αυστηρών περιορισμών στον προϋπολογισμό, οι οποίοι θα 
περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες για τα επόμενα χρόνια σε ολόκληρη την ΕΕ, 
και δεδομένης επίσης της παράλληλης ανάγκης για στήριξη της οικονομικής 
ανάκαμψης, αυτοί οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν στο 
μέγιστο, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο εάν όλες οι πολιτικές της ΕΕ παρέχουν 
αμοιβαία ενίσχυση, όπως καθιστά σαφές η στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής

Η πολιτική συνοχής είναι το βασικό όργανο της ΕΕ για την επίτευξη αρμονικής 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση. Βασίζεται σε ένα ευρύτερο όραμα, το οποίο 
περιλαμβάνει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη των υστερημένων περιφερειών 
και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και τη βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος μαζί με το σεβασμό στα εδαφικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων τμημάτων της ΕΕ. Αυτό το ευρύ φάσμα του οράματος αντικατοπτρίζεται 
στην ποικιλία των προγραμμάτων, έργων και εταίρων που στηρίζει η πολιτική.

Σε θέματα περιφερειακής οικονομίας, η χρηματοδότηση που παρείχε η πολιτική συ-
νοχής για το διάστημα 2000–2006 δημιούργησε περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις ερ-
γασίας σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, προσθέτοντας ίσως έως και 10 % στο 
ΑΕΠ των περιφερειών του στόχου 1 της ΕΕ των 15. Όπως δείχνουν διάφορες μελέτες, 
αυτό έτεινε να δώσει ώθηση στο εμπόριο και τις εξαγωγές των καθαρών συνεισφε-
ρόντων χωρών, γεγονός που συμβάλλει στην αντιστάθμιση της συνεισφοράς τους 
στη χρηματοδότηση της εν λόγω πολιτικής. Αντίστοιχα, προσομοιώσεις του μακρο-
οικονομικού μοντέλου δείχνουν ότι το καθαρό αποτέλεσμα της πολιτικής συνοχής 
ήταν η άνοδος του επιπέδου του ΑΕΠ σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Εντούτοις, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης: οι επιχορηγήσεις στην επιχειρηματικότητα 
παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη, αλλά πολύ συχνά στο παρελθόν υπήρχε 
υπερβολική εξάρτηση από αυτές. Η τάση προς ένα πιο ισορροπημένο μίγμα, 
το οποίο περιλαμβάνει χρηματοοικονομική τεχνική (δάνεια και επιχειρηματικά 
κεφάλαια) καθώς και πιο έμμεσα μέτρα, όπως παροχή συμβουλών και καθοδήγησης 
για δικτύωση και ομαδοποίηση, είναι καλοδεχούμενη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία με την ΕΤΕ, ενθαρρύνει ενεργά παρόμοια διαφοροποίηση των 
μέτρων στήριξης μέσω πρωτοβουλιών όπως οι JEREMIE, JASMINE, JASPERS και 
JESSICA.

Επιπροσθέτως, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής σε αυτοκινητόδρομους και 
δρόμους στα λιγότερο ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ των 15 με την πάροδο των ετών 
σημαίνει ότι πλέον η δουλειά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι επενδύσεις θα πρέπει 
να μεταφερθούν προς τους φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς 
(κυρίως στα συστήματα σιδηροδρόμου και αστικής συγκοινωνίας), αν και στην ΕΕ 
των 12, η ανάγκη για βελτίωση όλων των συνδέσεων μεταφοράς εξακολουθεί να 
αποτελεί προτεραιότητα.

Η πολιτική συνοχής στηρίζει επίσης την εκπαίδευση περίπου 10 εκατομμυρίων 
ανθρώπων ετησίως, ενώ εστιάζει έντονα στους νέους, τους επί μακρόν άνεργους 
και σε όσους έχουν ελάχιστα προσόντα. Μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών τοπικής 
ανάπτυξης, η πολιτική συνοχής έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά τη 
διασυνοριακή συνεργασία, την αναζωογόνηση των στερημένων αστικών συνοικιών 
και τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές.

Η συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων μπορεί να βελτιώσει τις 
πολιτικές. Στοιχεία από αξιολογήσεις δείχνουν ότι η ενεργή συμμετοχή ατόμων και 
οργανισμών σε έργα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, από 
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το σχεδιασμό μέχρι το στάδιο της υλοποίησης, αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα 
επιτυχίας. Πράγματι, παρόμοια συνεργασία αποτελεί βασική πηγή προστιθέμενης 
αξίας στην πολιτική συνοχής, αξιοποιώντας τα προσόντα και τις γνώσεις των 
ενδιαφερόμενων μερών ώστε να κάνουν τα προγράμματα πιο αποτελεσματικά και 
περιεκτικά.

Σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη 
επιδιώκουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως στόχο των 
προγραμμάτων τους στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007–2013. 

Περισσότεροι από 23 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν σύνδεση με συστήματα 
συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι 
απέκτησαν σύνδεση με καθαρή παροχή πόσιμου νερού μέσω της στήριξης από 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2000–2006. Ως εκ τούτου, η πολιτική 
συνοχής έχει βοηθήσει πολλές περιφέρειες να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών της ΕΕ για το περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο συνέβαλλε στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, η 
βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν απαιτεί πιο προσεκτική 
μελέτη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις στην περιβαλλοντική 
υποδομή πραγματοποιούνται με σαφή σχέδια για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 

Σε θέματα διαχείρισης της πολιτικής, η ισχυρή και σταθερή διοίκηση σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι σημαντική για την επιτυχία και τη διαρκή 
επίδραση της πολιτικής συνοχής. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις, οι χώρες της ΕΕ των 
12 σημείωσαν σημαντική βελτίωση στη διοικητική ικανότητα μετά την προσχώρησή 
τους. Ωστόσο, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην ΕΕ διαθέτουν τη διοικητική ικανότητα που 
χρειάζεται για να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχής αποτελεσματικά.

Ένα επαναλαμβανόμενο εύρημα αξιολόγησης σε όλες τις περιοχές των επενδύσεων 
ήταν η ενασχόληση με την 'απορρόφηση', δηλαδή η δαπάνη χρημάτων αντί για την 
εστίαση σε αυτό που τα προγράμματα είχαν σχεδιαστεί να επιτύχουν. Παρότι το 
πρώτο αποτελεί προφανώς προϋπόθεση για την επιτυχία, το δεύτερο είναι εν τέλει 
αυτό που μετράει. Για παράδειγμα, τα συστήματα παρακολούθησης συνήθως δίνουν 
προτεραιότητα στις δαπάνες και τα νούμερα (όπως είναι ο αριθμός των ατόμων 
που εκπαιδεύτηκαν ή τα χιλιόμετρα των νέων δρόμων που κατασκευάστηκαν) 
αντί για τα αποτελέσματα (όπως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που βρήκαν 
δουλειά αφού εκπαιδεύτηκαν ή ο χρόνος διαδρομής που εξοικονομείται), ενώ 
δεν αναφέρουν σχεδόν καθόλου τους αντίκτυπους (η επίπτωση του καλύτερα 
εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού ή των αποδοτικότερων δικτύων μεταφορών 
στην περιφερειακή ανάπτυξη).

Η πολιτική συνοχής πρέπει να καλλιεργεί την εστίαση στην απόδοση. Αυτό πρέπει 
να ξεκινήσει από προγράμματα τα οποία προσδιορίζουν έναν περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων στην πολιτική (επικέντρωση) με σαφή άποψη του τρόπου επίτευξής 
τους και του τρόπου με τον οποίο η επίτευξή τους θα συμβάλλει στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων περιφερειών ή κρατών 
μελών.

Τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να βελτιωθούν σε ολόκληρη 
την ΕΕ προκειμένου να παρακολουθούν την απόδοση και να συμβάλλουν στον 
επαναπροσανατολισμό των προσπαθειών όπως χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η 
πραγμάτωση των στόχων. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται ένα σαφές στρατηγικό όραμα 
του στόχου επίτευξης του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο η επιτυχία 
μπορεί να γίνει αντιληπτή και να μετρηθεί (ορθή στοχοθέτηση). Χρειάζεται επίσης 
εντονότερη προσφυγή σε σχολαστικές μεθόδους αξιολόγησης, περιλαμβανομένης 
της αξιολόγησης του ουτοπικού αντίκτυπου, της ανάλυσης κόστους-οφέλους, 
των δημοσκοπήσεων στους δικαιούχους, καθώς και μια πιο εντατική χρήση των 
ποσοτικών μεθόδων, όπως είναι οι μελέτες περιπτώσεων.
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1. Εισαγωγή1

Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο στόχο. Πρέπει να βγει από μια βαθιά κρίση 
και να μειώσει την ανεργία και τη φτώχεια ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να υιοθετήσει μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ένας τόσο φιλόδοξος στόχος 
απαιτεί την ανάληψη ταχείας δράσης σε πολλά μέτωπα και για το σκοπό αυτό, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική Ευρώπη 20202. Για να πετύχει η Ευρώπη, 
όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, πρέπει να παίξουν καθένα 
το ρόλο του. Η πολιτική συνοχής πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει κρίσιμο 
ρόλο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, προκειμένου να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα θα προωθείται η αρμονική ανάπτυξη 
της Ένωσης και των περιφερειών της μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάπλωση της ανάπτυξης και της 
ευημερίας σε ολόκληρη την Ένωση, μειώνοντας παράλληλα τις οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανισότητες. Η πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή δείχνει ότι η πολιτική έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, έχει αυξήσει 
το ανθρώπινο κεφάλαιο, έχει οικοδομήσει βασικές υποδομές και έχει βελτιώσει 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. 
Αναμφίβολα, αν δεν υπήρχε η πολιτική συνοχής, οι ανισότητες θα ήταν μεγαλύτερες. 
Εντούτοις, οι συνεχιζόμενες κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, η ζήτηση καινοτομίας 
που πηγάζει από τις αυξημένες παγκόσμιες προκλήσεις και η επιτακτική ανάγκη για 
εκμετάλλευση και του τελευταίου ευρώ δημόσιας δαπάνης επιβάλλουν μια φιλόδοξη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτής.

Όπως αναφέρεται στην επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ3, είναι αναγκαίο να 
σημειωθεί πρόοδος ιδίως στους ακόλουθους κύριους τομείς: συγκέντρωση των πόρων 
στους στόχους της Ευρώπης 2020• δέσμευση των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματική η πολιτική• και βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της πολιτικής με αυξημένη επικέντρωση στα αποτελέσματα. 
Η ρητή σύνδεση της πολιτικής συνοχής και της Ευρώπης 2020 παρέχει μια πραγματική 
ευκαιρία: να συνεχιστεί η βοήθεια προς τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ ώστε να 
ανακτήσουν το χαμένο έδαφος, να διευκολυνθεί ο συντονισμός των πολιτικών της ΕΕ και 
να αναδειχθεί η πολιτική συνοχής σε κορυφαίο εργαλείο διευκόλυνσης της ανάπτυξης, 
και από ποιοτική άποψη, για ολόκληρη την ΕΕ, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή.

Με τα συμπεράσματα αυτά, η Επιτροπή εγκαινιάζει δημόσια διαβούλευση για το 
μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η διαβούλευση αυτή οργανώνεται γύρω από μια σειρά 
ερωτήσεων σχετικά με τις κυριότερες ιδέες για τη μεταρρύθμισή της.

Τα κεφάλαια που ακολουθούν εξετάζουν, αντίστοιχα, τους τρόπους αύξησης της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής και του αντικτύπου της, προκειμένου να αυξηθεί 

1 Για λόγους ακρίβειας, η παρούσα φρασεολογία ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την πρωτότυπη μετά-
φραση της ανακοίνωσης στο COM(2010) 642 τελικό της Επιτροπής της 9.11.2010,  ενώ η ουσία παραμένει η 
ίδια.

2 «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2010) 2020 
της 3.3.2010.

3 «Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ», COM(2010) 700 της 19.10.2010.

Συμπεράσματα: το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής1



Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α :  τ ο  μ έ λ λ ο ν  τ η ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  σ υ ν ο χ ή ς

xxiv Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (κεφάλαιο 2), τους τρόπους περαιτέρω ενδυνάμωσης 
της διακυβέρνησης της πολιτικής (κεφάλαιο 3), τους τρόπους απλούστευσης του 
συστήματος εφαρμογής (κεφάλαιο 4) και την αρχιτεκτονική της πολιτικής (κεφάλαιο 5).

2. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας της πολιτικής συνοχής

Η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής συζητείται τακτικά από διαμορφωτές 
πολιτικής, πανεπιστημιακούς και ενδιαφερόμενα μέρη. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η 
πολιτική συνοχής δεν συνδέεται στενά με τις προτεραιότητες της ΕΕ, ότι κατανέμει 
τους πόρους με κατακερματισμένο τρόπο σε τομείς πολιτικής και ότι ο υπολογισμός 
των επιπτώσεών της είναι συχνά δυσχερής. Μολονότι η έκθεση δείχνει ότι η πολιτική 
συνοχής έχει συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών και 
στην ευημερία των ατόμων, η Επιτροπή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά αυτή την κριτική.

Κατά συνέπεια, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις της πολιτικής συνοχής, διατηρώντας 
το γενικό της στόχο, θα πρέπει να στοχεύουν στον αποφασιστικό προσανατολισμό 
της πολιτικής προς τα αποτελέσματα και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που 
απαιτούνται για την επίτευξη των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα να στοχεύουν στη 
μείωση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων και στην απλούστευση της καθημερινής 
διαχείρισης της πολιτικής.

2.1. Ενίσχυση του στρατηγικού προγραμματισμού

Η πολιτική συνοχής έχει ήδη ευθυγραμμιστεί ουσιαστικά με τη στρατηγική της 
Λισαβόνας, ιδίως με τη διάθεση επαρκών χρηματοοικονομικών πόρων. Ωστόσο, 
η ευθυγράμμιση αυτή δεν επαρκεί λόγω του κενού διακυβέρνησης μεταξύ των 
δύο στρατηγικών διαδικασιών. Στο μέλλον μπορούν να γίνουν περισσότερα για να 
ευθυγραμμιστεί καλύτερα η πολιτική συνοχής με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Αυτό 
απαιτεί, πρωτίστως, σαφή καθοδήγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια πιο στρατηγική 
διαδικασία διαπραγμάτευσης και παρακολούθησης.

Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ παρουσίασε μια νέα στρατηγική προσέγγιση 
του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής με σκοπό τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση 
των πολιτικών της ΕΕ για την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών. Η προσέγγιση αυτή αποτελείται από τα 
ακόλουθα: 

 • Ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) που θα εγκριθεί από την Επιτροπή και θα 
μετασχηματίζει τους στόχους της Ευρώπης 2020 σε επενδυτικές προτεραιότητες. Το 
πλαίσιο αυτό θα καλύπτει το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 

 • Μια σύμβαση εταιρικής σχέσης στον τομέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων 
η οποία, με βάση το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, θα καθορίζει τις προτεραιότητες 
των επενδύσεων, τη διάθεση εθνικών και κοινοτικών πόρων στους τομείς 
προτεραιότητας και στα προγράμματα, τις εγκεκριμένες προϋποθέσεις και τους 
προς επίτευξη στόχους. Η σύμβαση αυτή θα καλύπτει την πολιτική συνοχής. Επειδή 
ο στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 
με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο, θα ήταν ίσως σκόπιμο να επεκταθεί το 
πεδίο εφαρμογής της και σε άλλες πολιτικές και κοινοτικά μέσα χρηματοδότησης. 
Η σύμβαση αυτή θα αποτελεί καρπό των συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική που παρουσιάστηκε στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης των κρατών μελών. Θα περιγράφει επίσης τον 
συντονισμό μεταξύ των ταμείων της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο• και 
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 • επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) τα οποία, όπως και στην τρέχουσα περίοδο, θα 
είναι το κύριο εργαλείο διαχείρισης και θα μετατρέπουν τα έγγραφα στρατηγικής 
σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, συνοδευόμενες από σαφείς και 
μετρήσιμους στόχους – που αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών 
στόχων που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020. 

Το χρονοδιάγραμμα των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης της προόδου ως προς 
την επίτευξη των στόχων θα συμβαδίζει με τον κύκλο διακυβέρνησης της Ευρώπης 
2020. Στο πλαίσιο αυτό, ο τακτικός πολιτικός διάλογος στις αρμόδιες συνθέσεις του 
Συμβουλίου και επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βελτιώσει τη διαφάνεια, 
την υποχρέωση λογοδοσίας και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής. 

Τρεις προτάσεις στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ έχουν ιδιαίτερο 
αντίκτυπο στην πολιτική συνοχής: η συγκέντρωση των χρηματοοικονομικών πόρων, το 
σύστημα προϋποθέσεων και κινήτρων και η επικέντρωση στα αποτελέσματα.

2.2. Αύξηση της θεματικής συγκέντρωσης

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις της πολιτικής συνοχής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη συγκέντρωση των πόρων προκειμένου να δημιουργηθεί ένας 
κρίσιμος όγκος και να υπάρξουν απτές συνέπειες.

Στο μέλλον, λοιπόν, θα είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες συγκεντρώνουν τους κοινοτικούς και τους εθνικούς πόρους σε ένα 
μικρό αριθμό προτεραιοτήτων που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προκλήσεις τις 
οποίες αντιμετωπίζουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάρτιση, στο πλαίσιο των 
κανονισμών για την πολιτική συνοχής, ενός καταλόγου θεματικών προτεραιοτήτων που 
συνδέονται με τις προτεραιότητες, τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης 2020. 

Ανάλογα με το ποσό της σχετικής χρηματοδότησης της ΕΕ, οι χώρες και οι περιφέρειες 
θα πρέπει να επικεντρώνονται σε περισσότερες ή λιγότερες προτεραιότητες. Επομένως, 
τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που λαμβάνουν μικρότερη χρηματοδότηση θα 
πρέπει να διαθέτουν το σύνολο της διαθέσιμης οικονομικής ενίσχυσης σε δύο ή τρεις 
προτεραιότητες, ενώ εκείνα που λαμβάνουν μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση θα 
μπορούν να επιλέγουν περισσότερες προτεραιότητες. Ορισμένες προτεραιότητες θα 
είναι υποχρεωτικές. 

Ταυτόχρονα, η θεματική συγκέντρωση δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να πειραματίζονται και να χρηματοδοτούν καινοτόμα έργα. Η οριοθέτηση 
των δαπανών για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους ή πειραματικές προσεγγίσεις (π.χ. 
τοπική ανάπτυξη) είναι επίσης πιθανόν να εξεταστεί, ίσως με τη μορφή συνολικών 
επιδοτήσεων. 

2.3. Ενίσχυση των επιδόσεων μέσω προϋποθέσεων και κινήτρων 

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει ήδη αναγκάσει την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης4. Οι υγιείς 
μακροοικονομικές πολιτικές, ένα ευνοϊκό μικροοικονομικό περιβάλλον και ισχυρά 
θεσμικά πλαίσια αποτελούν προϋποθέσεις για τη δημιουργία απασχόλησης, την τόνωση 
της ανάπτυξης, τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εφαρμογή διαρθρωτικών 
αλλαγών. 

Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την πολιτική συνοχής, δεδομένου ότι η 
αποτελεσματικότητά της εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από το οικονομικό περιβάλλον 

4 «Ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση – Εργαλεία για ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ», COM(2010) 367.
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εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Υπάρχει, επομένως, δυνατότητα ενίσχυσης των 
δεσμών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του πλαισίου οικονομικής πολιτικής της 
Ένωσης.

Πρώτον, για να δοθεί στήριξη στο νέο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης, θα 
θεσπιστούν νέες διατάξεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις, που θα δημιουργήσουν 
κίνητρα για μεταρρυθμίσεις. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να εισαγάγουν τις απαιτούμενες 
μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων 
στους τομείς που συνδέονται άμεσα με την πολιτική συνοχής, για παράδειγμα την 
προστασία του περιβάλλοντος, τις πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια, την εκπαίδευση ή 
την έρευνα και την καινοτομία. 

Για κάθε θεματική προτεραιότητα το ΚΠΣ θα ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να 
ακολουθούν οι παρεμβάσεις. Αυτές οι αρχές πρέπει να αφήνουν περιθώριο προσαρμογής 
στα εθνικά και περιφερειακά πλαίσια. Ο κύριος σκοπός τους θα είναι να βοηθούν τις 
χώρες και τις περιφέρειες να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία, όπως έχει δείξει η 
προηγούμενη εμπειρία, αφορούν ιδιαίτερα την εφαρμογή της πολιτικής. Οι αρχές αυτές 
θα μπορούσαν να συνδέονται, για παράδειγμα, με τη μεταφορά της ειδικής νομοθεσίας 
της ΕΕ, τη χρηματοδότηση στρατηγικών έργων της ΕΕ, τη διοικητική και θεσμική 
ικανότητα ή την ικανότητα αξιολόγησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ειδική δεσμευτική προϋπόθεση στους τομείς που συνδέονται άμεσα 
με την πολιτική συνοχής θα ορίζεται από κοινού με κάθε κράτος μέλος και/ή περιφέρεια 
–ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο– στην αρχή του κύκλου προγραμματισμού, στα 
έγγραφα προγραμματισμού (δηλαδή στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης στον τομέα της 
ανάπτυξης και των επενδύσεων και στα επιχειρησιακά προγράμματα) ακολουθώντας μια 
προσέγγιση συντονισμού με όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Η εκπλήρωσή τους θα 
μπορούσε να αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή των πόρων συνοχής, είτε στην 
αρχή της περιόδου προγραμματισμού είτε στη διάρκεια επανεξέτασης, κατά την οποία 
η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο προς την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που 
έχουν συμφωνηθεί.

Η επίτευξη θεσμικής μεταρρύθμισης έχει ουσιαστική σημασία για την υποστήριξη της 
διαρθρωτικής προσαρμογής, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως μέσω της μείωσης του 
κανονιστικού και διοικητικού φόρτου εργασίας των επιχειρήσεων ή μέσω της βελτίωσης 
των δημόσιων υπηρεσιών. Όπως ισχύει και σήμερα, τα ανωτέρω θα συνοδεύονται 
με στήριξη, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, για την ανάπτυξη της διοικητικής και 
θεσμικής ικανότητας και την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη και όλες τις περιφέρειες. 

Δεύτερον, έως τώρα οι οικονομικές κυρώσεις και τα κίνητρα που συνδέονται με 
το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης περιορίζονται στο ταμείο συνοχής. Η 
Επιτροπή έχει προτείνει την επέκτασή τους στον υπόλοιπο προϋπολογισμό της ΕΕ ως 
συμπληρωματικό μοχλό για να εξασφαλίζεται η τήρηση των βασικών μακροοικονομικών 
όρων στο πλαίσιο του διορθωτικού σκέλους του συμφώνου. Σε περίπτωση μη τήρησης 
των κανόνων του συμφώνου, θα πρέπει να δημιουργούνται κίνητρα με την αναστολή 
ή την ακύρωση μέρους των τρεχουσών ή των μελλοντικών πιστώσεων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς να θίγονται οι τελικοί δικαιούχοι των κοινοτικών ταμείων. 
Οι ακυρωθέντες πόροι θα παραμένουν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, η επαλήθευση 
της αρχής της προσθετικότητας θα πρέπει να αναμορφωθεί και να συνδεθεί με τη 
διαδικασία οικονομικής εποπτείας της ΕΕ, με χρήση των δεικτών που ήδη προβλέπονται 
στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης τα οποία υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη στην Επιτροπή σε ετήσια βάση. 
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H συγχρηματοδότηση είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής συνοχής 
και εξασφαλίζει την επιτόπια αυτοδιάθεση της πολιτικής. Το επίπεδό της θα πρέπει να 
επανεξεταστεί και, ενδεχομένως, να διαφοροποιηθεί ώστε να αντανακλά καλύτερα το 
επίπεδο της ανάπτυξης, της κοινοτικής προστιθέμενης αξίας, των τύπων δράσης και των 
δικαιούχων.

Τέλος, πρέπει να διερευνηθούν και άλλα όργανα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν 
περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Για παράδειγμα, θα μπορούσε 
να δημιουργηθεί σε επίπεδο ΕΕ ένα αποθεματικό επίδοσης που θα ενθαρρύνει την 
πρόοδο για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 και των σχετικών εθνικών 
στόχων: ένα περιορισμένο ποσοστό του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής θα 
μπορούσε να δεσμεύεται και να διατίθεται, στη διάρκεια ενδιάμεσης επανεξέτασης, στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες των οποίων τα προγράμματα συνεισέφεραν περισσότερο 
– σε σύγκριση με το σημείο εκκίνησής τους – στην επίτευξη των στόχων του 2020. 
Επίσης, η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο έδειξε ότι η Επιτροπή 
χρειάζεται μερικούς πόρους για την απευθείας υποστήριξη του πειραματισμού και 
της δικτύωσης, κατά τα προβλεπόμενα στις καινοτόμους δράσεις των προηγούμενων 
περιόδων προγραμματισμού.

2.4. Βελτίωση της αξιολόγησης, των επιδόσεων και των  
αποτελεσμάτων

Τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης με καλύτερη ποιότητα και καλύτερη 
λειτουργία έχουν ζωτική σημασία για την εξέλιξη προς μια πιο στρατηγική, πιο 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση της πολιτικής συνοχής. Η αλλαγή 
αυτή θα γίνει ευκολότερα αν υποστηρίζεται από ορισμένες τροποποιήσεις.

Πρώτον, η αφετηρία για μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα 
είναι ο εκ των προτέρων καθορισμός σαφών και μετρήσιμων στόχων και δεικτών 
αποτελεσμάτων. Οι δείκτες πρέπει να μπορούν να ερμηνεύονται με σαφήνεια, να 
επικυρώνονται στατιστικά, να ανταποκρίνονται πραγματικά στην πολιτική παρέμβαση 
και να συνδέονται άμεσα με αυτήν, να συλλέγονται και να δημοσιοποιούνται αμέσως. 
Κατά τις συζητήσεις των εγγράφων προγραμματισμού, πέρα από λίγους βασικούς δείκτες 
που αφορούν ειδικά τα ταμεία, θα πρέπει να εγκρίνονται δείκτες και στόχοι για όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που συνδέονται με το πλαίσιο Ευρώπη 2020. Επιπροσθέτως, 
στις ετήσιες εκθέσεις κεντρική θέση θα έχει η έγκαιρη και πλήρης υποβολή ακριβών 
πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων 
που έχουν εγκριθεί. 

Δεύτερον, οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στη 
βελτίωση του σχεδιασμού των προγραμμάτων, έτσι ώστε τα εργαλεία και τα κίνητρα για 
την επίτευξη των στόχων να μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται κατά 
την εφαρμογή τους. 

Τρίτον, κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη χρήση αυστηρών μεθόδων 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης επιπτώσεων. 
Στο μέτρο του δυνατού, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων θα σχεδιάζονται σε πρώιμο στάδιο 
ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή και η διάδοση των κατάλληλων δεδομένων. 
Επιπροσθέτως, τα σχέδια συνεχούς αξιολόγησης κάθε προγράμματος θα καταστούν 
υποχρεωτικά, δεδομένου ότι διευκολύνουν τη διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ, προωθούν τις 
στρατηγικές αξιολόγησης και βελτιώνουν συνολικά την ποιότητα των αξιολογήσεων. Θα 
μπορούσαν επίσης να προβλέπονται αξιολογήσεις κάθε φορά που ένα ορισμένο ποσό 
των ταμείων πιστοποιείται στην Επιτροπή. 

Τέλος, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καταρτίσουν έκθεση σύνθεσης των 
αποτελεσμάτων των συνεχών αξιολογήσεων τις οποίες διεξάγουν κατά την περίοδο 
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προγραμματισμού με σκοπό να δοθεί μια ολοκληρωμένη συνοπτική αξιολόγηση των 
επιδόσεων του προγράμματος.

2.5. Στήριξη της χρήσης των νέων δημοσιονομικών μέσων

Η ανακοίνωση για την επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά 
την αύξηση του αποτελέσματος μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2007–2013 αναπτύχθηκαν νέες μορφές χρηματοδότησης 
των επενδύσεων, απομακρυνόμενες από την παραδοσιακή χρηματοδότηση μέσω 
επιδοτήσεων και υιοθετώντας καινοτόμους τρόπους συνδυασμού επιδοτήσεων και 
δανείων. Η Επιτροπή θα επιθυμούσε τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν 
σε ευρύτερο βαθμό τα μέσα αυτά στο μέλλον.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα βοηθούν στη δημιουργία ανακυκλώσιμων μορφών 
χρηματοδότησης, γεγονός που θα τις καταστήσει βιωσιμότερες σε πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική. Είναι και αυτός ένας τρόπος βοήθειας ώστε η Ευρώπη να αυξήσει τους 
πόρους για επενδύσεις, ιδίως σε καιρούς ύφεσης. Ανοίγει νέες αγορές με διαφορετικές 
μορφές εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με χρήση των ειδικών γνώσεων 
των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Για να βελτιωθούν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, θα μπορούσαν να εξεταστούν διάφορα μέτρα:

 • Η παροχή μεγαλύτερης σαφήνειας και διαφοροποίησης μεταξύ των κανόνων 
που διέπουν τη χρηματοδότηση βάσει επιδοτήσεων και των κανόνων που 
διέπουν τις επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης στο κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως για την 
επιλεξιμότητα των δαπανών και τους λογιστικούς ελέγχους.

 • Η διοχέτευση γενικής οικονομικής στήριξης στις επιχειρήσεις κυρίως μέσω των 
μορφών χρηματοοικονομικής τεχνικής και της χρησιμοποίησης επιδοτήσεων για 
τη συγχρηματοδότηση στοχοθετημένων προγραμμάτων στήριξης (καινοτομία, 
περιβαλλοντικές επενδύσεις κ.λπ.).

 • Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής και της κλίμακας των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής: ως προς το πεδίο εφαρμογής, για να συμπεριλάβουν 
νέες δραστηριότητες (π.χ. βιώσιμες αστικές συγκοινωνίες, έρευνα και ανάπτυξη, 
ενέργεια, τοπική ανάπτυξη, ενέργειες διά βίου μάθησης ή κινητικότητας, κλιματική 
αλλαγή και περιβάλλον, ΤΠΕ και ευρυζωνικά δίκτυα)• ως προς την κλίμακα, για να 
συνδυάσουν επιδοτήσεις επιτοκίου με δανειακό κεφάλαιο ή άλλα είδη επιστρεπτέας 
χρηματοδότησης.

 • Πώς μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη προσέγγιση της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και της πολιτικής συνοχής σε κοινοτικό, εθνικό και κατώτερο του 
εθνικού επίπεδο;

 • Το πεδίο εφαρμογής μια σύμβασης εταιρικής σχέσης στον τομέα της 
ανάπτυξης και των επενδύσεων θα πρέπει να υπερβαίνει την πολιτική 
συνοχής, και εάν ναι, ποιο θα πρέπει να είναι; 

 • Πώς μπορεί να επιτευχθεί ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση στις 
προτεραιότητες της Ευρώπης 2020; 

 • Πώς μπορούν οι προϋποθέσεις, τα κίνητρα και η διαχείριση με βάση τα 
αποτελέσματα να καταστήσουν αποτελεσματικότερη την πολιτική συνοχής; 

 • Πώς μπορεί η πολιτική συνοχής να προσανατολιστεί περισσότερο προς τα 
αποτελέσματα; Ποιες προτεραιότητες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές;
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3. Ενίσχυση της διακυβέρνησης

3.1. Εισαγωγή μιας τρίτης διάστασης: εδαφική συνοχή

Η συνθήκη της Λισαβόνας πρόσθεσε την εδαφική συνοχή στους στόχους της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθεί αυτός ο στόχος 
στα νέα προγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των πόλεων, της λειτουργικής 
γεωγραφικής οριοθέτησης, των περιοχών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Οι αστικές περιοχές μπορούν να γίνουν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και κέντρα 
δημιουργικότητας και καινοτομίας. Μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης εάν υπάρξει ο κρίσιμος 
όγκος συντελεστών, όπως εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητές. Τα προβλήματα των 
αστικών περιοχών, είτε σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος είτε με τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, επιβάλλουν μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση και την άμεση 
συμμετοχή του οικείου επιπέδου διακυβέρνησης. Συνεπώς, πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον όπου θα προσδιορίζονται σαφέστερα 
οι οικονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πόλεων, ενώ οι αρχές 
των πόλεων θα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 
των στρατηγικών αστικής ανάπτυξης. Η δράση στις αστικές περιοχές, οι σχετικοί πόροι 
και οι πόλεις που συμμετέχουν θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στα έγγραφα 
προγραμματισμού.

Μελλοντικά, μια πτυχή που θα πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσον το ρυθμιστικό 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να επιτρέπει τη μεγαλύτερη ευελιξία κατά την 
οργάνωση επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου να αντικατοπτρίζεται καλύτερα 
η φύση και η γεωγραφία των αναπτυξιακών διαδικασιών. Στη συνέχεια, ο σχεδιασμός και 
η διαχείριση των προγραμμάτων θα μπορούσε να πραγματοποιείται όχι μόνο σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και -για παράδειγμα- στο επίπεδο ομάδων πόλεων ή 
λεκανών απορροής ποταμών και θαλάσσιων λεκανών.

Η έκθεση έδειξε ότι σε μερικές περιπτώσεις τα γεωγραφικά ή τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά είναι δυνατό να επιτείνουν τα αναπτυξιακά προβλήματα. Αυτό 
ισχύει πολύ περισσότερο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, αλλά και στις υπερβόρειες 
περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και στις νησιωτικές, διασυνοριακές και 
ορεινές περιοχές, όπως αναγνωρίζει ρητά η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα είναι αναγκαία 
η ανάπτυξη στοχοθετημένων διατάξεων που θα αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα αυτά 
χαρακτηριστικά, χωρίς άσκοπο πολλαπλασιασμό των μέσων και των προγραμμάτων. 
Εδαφική συνοχή σημαίνει, επίσης, αντιμετώπιση της αλληλεξάρτησης υπαίθρου-πόλης 
όσον αφορά την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υποδομές και 
υπηρεσίες και των προβλημάτων στις περιφέρειες με υψηλή συγκέντρωση κοινωνικά 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Τέλος, οι περαιτέρω εργασίες για τις νέες μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα 
πρέπει να βασίζονται σε ενδελεχή επανεξέταση των υπαρχουσών στρατηγικών και 
της διαθεσιμότητας των πόρων. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα πρέπει να 
αποτελούν ολοκληρωμένα και ευρείας βάσης όργανα με επίκεντρο τις κύριες προκλήσεις 
τα οποία υποστηρίζονται από μια ενισχυμένη διακρατική πτυχή, παρόλο που το κύριο 
μέρος της χρηματοδότησης θα πρέπει να προέρχεται από τα εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής και από άλλους 
εθνικούς πόρους.

3.2. Ενίσχυση των συμπράξεων

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρώπης 2020 απαιτείται ένα σύστημα 
διακυβέρνησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι συντελεστές των αλλαγών στα κράτη μέλη 
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και το οποίο θα συνδέει το κοινοτικό, το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο 
διοίκησης. 

Για να κινητοποιηθούν πλήρως όλοι οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων, των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών τόσο στον πολιτικό διάλογο όσο και στην 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Με δεδομένη αυτή τη συμμετοχή, θα πρέπει να 
διατηρηθεί η υποστήριξη του διαλόγου μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των προσεγγίσεων τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, για παράδειγμα με τη στήριξη της 
ενεργητικής ένταξης, την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, την ανάπτυξη 
στρατηγικών καινοτομίας ή το σχεδιασμό προγραμμάτων για την αναζωογόνηση των 
φτωχών περιοχών. Αυτές θα πρέπει να συντονίζονται στενά με παρόμοιες δράσεις που 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και ναυτιλίας.

4. Ένα απλουστευμένο σύστημα εφαρμογής

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα ως προς την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος εφαρμογής της πολιτικής συνοχής κατά την 
περίοδο 2007–2013, τα κράτη μέλη έχουν διαμαρτυρηθεί για την υπερβολικά συχνή 
και δραστική τροποποίηση των κανόνων που μπορεί να παρεμποδίσει την εφαρμογή. 
Παρόλ’ αυτά, ορισμένες στοχοθετημένες αλλαγές αξίζει να εξεταστούν.

4.1. Δημοσιονομική διαχείριση

Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόταση αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού5, 
κάθε χρόνο η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των προγραμμάτων της πολιτικής 
συνοχής θα παρουσιάζει μια διαχειριστική δήλωση, συνοδευόμενη από τους ετήσιους 
λογαριασμούς και μια γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο στηρίζεται η βελτίωση της διαδικασίας λογοδοσίας για τις δαπάνες που 
συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για οποιοδήποτε οικονομικό έτος. 

Με βάση την ετήσια διαχειριστική δήλωση, η Επιτροπή προτείνει να καθιερωθεί μια 
διαδικασία τακτικής εκκαθάρισης των λογαριασμών για την πολιτική συνοχής. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί η αξιοπιστία και θα γίνει επίσης δυνατό το μερικό κλείσιμο 
προγραμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν η μη αποζημίωση των εθνικών αρχών μέχρις ότου 
καταβληθεί στους δικαιούχους η αντίστοιχη κοινοτική συνεισφορά θα επιταχύνει τις 

5 «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιο-
νομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», COM(2010) 
260.

 • Πώς μπορεί η πολιτική συνοχής να συνεκτιμά καλύτερα τον βασικό ρόλο των 
αστικών περιοχών και των εδαφών με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
κατά τις αναπτυξιακές διαδικασίες και τη διαμόρφωση μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών;

 • Πώς μπορεί να βελτιωθεί η αρχή της εταιρικής σχέσης και η συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων, των κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών; 
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πληρωμές των επιδοτήσεων στους δικαιούχους και θα αυξήσει τα κίνητρα για ισχυρό 
εθνικό έλεγχο.

Εξάλλου, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων με βάση τις εκροές 
ή τα αποτελέσματα για την πληρωμή της κοινοτικής συνεισφοράς στα επιχειρησιακά 
προγράμματα ή τμήματα προγραμμάτων, ανάλογα με το είδος της δράσης.

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω προώθηση στις απλουστευμένες μεθόδους 
αποζημίωσης, όπως η τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους και οι πληρωμές κατ’ 
αποκοπή ποσών για τις επιδοτήσεις που ζητήθηκαν κατά την περίοδο 2007–2013, έτσι 
ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους. Αυτός θα είναι ένας άλλος τρόπος μετάβασης σε μια 
προσέγγιση πιο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

4.2. Μείωση του διοικητικού φόρτου

Η γενική προσέγγιση για την περίοδο 2007–2013, για την οποία οι κανόνες επιλεξιμότητας 
ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να διατηρηθεί. Εντούτοις, θα πρέπει να εγκριθούν 
κοινοί κανόνες για βασικά θέματα όπως τα γενικά έξοδα που καλύπτουν διάφορα ταμεία 
της ΕΕ. Η εναρμόνιση των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών σε διαφορετικούς τομείς 
πολιτικής, δημοσιονομικά όργανα και ταμεία, θα απλουστεύσει τη χρήση των πόρων 
από τους δικαιούχους και τη διαχείριση των πόρων από τις εθνικές αρχές, περιορίζοντας 
την πιθανότητα σφαλμάτων και παρέχοντας ταυτόχρονα δυνατότητα διαφοροποίησης, 
όπου χρειάζεται, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
πολιτικής, οργάνου και δικαιούχου.

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα ήταν επίσης χρήσιμο να εξεταστεί με 
ποιον τρόπο είναι δυνατό τα μέτρα ελέγχου να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικά 
από άποψη κόστους και να βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου προκειμένου να γίνουν 
αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζουν επαρκή 
κάλυψη των εγγενών κινδύνων με λογικό κόστος σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
οικονομικής διαχείρισης.

4.3. Δημοσιονομική πειθαρχία

Ο κανόνας της αποδέσμευσης έχει σκοπό να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των έργων 
εντός εύλογης προθεσμίας και να ενθαρρύνεται η δημοσιονομική πειθαρχία. Μπορεί, 
εντούτοις, να στρεβλώσει τη συμπεριφορά των κρατών μελών και των περιφερειών 
λόγω υπερβολικής επικέντρωσης της προσοχής στην ταχεία χρήση των πόρων και 
μικρότερης στην αποτελεσματική τους χρήση. Περαιτέρω, η εφαρμογή του κανόνα 
της αποδέσμευσης περιπλέκεται λόγω ορισμένων παρεκκλίσεων. Είναι αναγκαίο να 
επιτευχθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης της ποιότητας των επενδύσεων 
και της ομαλής και ταχείας εφαρμογής. Μία δυνατότητα θα ήταν να εφαρμοστεί ο 
κανόνας Ν+2 με εξαίρεση το πρώτο έτος σε όλα τα προγράμματα και να καταργηθούν οι 
απαλλαγές και οι παρεκκλίσεις.

4.4. Δημοσιονομικός έλεγχος

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, δεν είναι απλώς αναγκαίο να 
υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία, αλλά και να επιτευχθεί μεγαλύτερη δέσμευση, εκ μέρους 
των κρατών μελών, για τον έλεγχο της ποιότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν 
καλύτερα στα αποτελέσματα και στις επιπτώσεις της πολιτικής. 

Η πρώτη πρόταση αφορά την επανεξέταση της διαδικασίας εκ των προτέρων εκτίμησης 
των συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την εκ των 
προτέρων εκτίμηση της συμμόρφωσης για τα προγράμματα της περιόδου 2007–2013, 
προκειμένου να προληφθούν προβλήματα στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Η 



Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α :  τ ο  μ έ λ λ ο ν  τ η ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  σ υ ν ο χ ή ς

xxxii Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

διαδικασία θα πρέπει να απλουστευτεί χωρίς να χαθούν τα πλεονεκτήματά της. Αυτό 
είναι δυνατό να επιτευχθεί με τη στόχευση της αξιολόγησης στον κύριο αρμόδιο 
διαχειριστικό φορέα μέσω μιας διαδικασίας διαπίστευσης και με την επανεξέταση της 
συμμετοχής της Επιτροπής σε αυτή τη διαδικασία. 

Η δεύτερη πρόταση αφορά την ενίσχυση της αξιοπιστίας μέσω της συγκέντρωσης 
αρμοδιοτήτων. Ένας διαπιστευμένος φορέας θα αναλάβει την αποκλειστική αρμοδιότητα 
της ορθής διαχείρισης και του ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος.

5. Η αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής

Η πολιτική συνοχής έχει σκοπό να προαγάγει την αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης και 
των περιφερειών της με τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων (άρθρο 174 της 
Συνθήκης). Επίσης, ενισχύει το αναπτυξιακό μοντέλο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
στο οποίο περιλαμβάνεται η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τις κοινωνικές και εργασιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες. Η πολιτική 
στηρίζει αυτή την ανάπτυξη με σαφή επενδυτική στρατηγική σε κάθε περιοχή με αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και 
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
της πολιτικής βοηθά στην καλύτερη προβολή της ΕΕ στους πολίτες της.

Όλες οι περιφέρειες και όλα τα κράτη μέλη θα είναι επιλέξιμα για την πολιτική συνοχής 
και θα μπορούν να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και 
αδυναμίες τους με ολοκληρωμένο τρόπο.

Όπως συμβαίνει σήμερα, η υποστήριξη θα διαφοροποιείται μεταξύ των περιφερειών με 
βάση το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης (που μετράται ως κατά κεφαλήν ΑΕΠ), με 
σαφή διαχωρισμό μεταξύ «λιγότερο» και «περισσότερο» ανεπτυγμένων περιφερειών. Για 
να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών και να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη μεταχείριση των περιφερειών με παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, 
θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα της αντικατάστασης του σημερινού συστήματος 
σταδιακής εξόδου και σταδιακής εισόδου από ένα απλούστερο σύστημα με μια νέα 
ενδιάμεση κατηγορία περιφερειών. Σε αυτή την κατηγορία θα περιλαμβάνονται και οι 
περιφέρειες που επί του παρόντος είναι επιλέξιμες βάσει του στόχου «σύγκλισης» αλλά 

 • Πώς μπορεί να απλουστευτεί η διαδικασία λογιστικού ελέγχου και πώς 
μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα οι έλεγχοι από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας όσον αφορά 
τις συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες;

 • Πώς θα μπορούσε η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας να ελαφρύνει 
το διοικητικό φόρτο εργασίας όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο; 
Πρέπει να υπάρξουν ειδικά μέτρα απλούστευσης για τα προγράμματα 
εδαφικής συνεργασίας;

 • Πώς μπορεί να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των κοινών κανόνων 
για όλα τα ταμεία και της αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων των ταμείων, όταν 
καταρτίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας;

 • Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία με ταυτόχρονη 
παροχή αρκετής ευελιξίας, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολύπλοκων 
προγραμμάτων και έργων;
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το ΑΕΠ τους είναι υψηλότερο από το 75 % του κοινοτικού μέσου όρου σύμφωνα με τις 
τελευταίες στατιστικές. 

Ταυτόχρονα, και με συνέπεια προς την επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι 
ανάγκη να μελετηθεί για τη μελλοντική αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής, ο τρόπος 
με τον οποίο το ΕΚΤ θα μπορούσε να επικεντρωθεί εκ νέου στη διασφάλιση των στόχων 
του 2020 και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη προβολή και 
προβλεψιμότητα των χρηματοδοτήσεων. Είναι, επίσης, σημαντικό να εξεταστεί ο τρόπος 
με τον οποίο το Ταμείο μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την απασχόληση και να συμβάλει στη δημιουργία της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας για την απασχόληση που ζητά η επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ.

Η πολιτική θα εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στην εφαρμογή των ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές στους τομείς της οικονομίας και της 
απασχόλησης.

Το Ταμείο Συνοχής θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη των οποίων το κατά 
κεφαλή ΑΕΕ είναι χαμηλότερο από το 90 % του κοινοτικού μέσου όρου.

Τέλος, η πολιτική συνοχής θα εξακολουθήσει να προωθεί τις εδαφικές διαστάσεις 
της συνεργασίας (διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή). Στα ανωτέρω θα 
περιλαμβάνεται η ανασκόπηση και η απλούστευση των ισχυουσών ρυθμίσεων για τη 
διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας 
στο πλαίσιο των ΙΡΑ, ΕΝΡΙ και ΕΤΑ στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καθώς επίσης και των 
τρεχουσών πρακτικών διακρατικής δράσης που υποστηρίζονται από τα ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

6. Τα επόμενα βήματα

Η πέμπτη έκθεση για τη συνοχή παρουσιάζει μερικές από τις κύριες ιδέες της Επιτροπής 
για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής κατόπιν μακρών συζητήσεων που ξεκίνησαν 
με την τέταρτη έκθεση για τη συνοχή το 2007. Οι ιδέες αυτές θα συγκεκριμενοποιηθούν 
και θα παγιωθούν εντός των προσεχών μηνών.

Η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
που διατυπώνονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οι παρατηρήσεις μπορούν να 
αναρτώνται έως την 31η Ιανουαρίου 2011 στο διαδικτυακό τόπο:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm.

Οι απαντήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεων, οι 
οποίες θα υποβληθούν αμέσως μετά την έγκριση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου το 2011.

 • Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ότι στην αρχιτεκτονική για την πολιτική 
συνοχής θα ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα κάθε Ταμείου και ιδίως η ανάγκη 
για μεγαλύτερη προβολή και προβλεψιμότητα των επενδύσεων για το ΕΚΤ, 
καθώς και για επικέντρωση στη διασφάλιση των στόχων του 2020;

 • Πώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια νέα ενδιάμεση κατηγορία περιφερειών 
για να συνοδεύσει τις περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
τους για την κάλυψη της διαφοράς; 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm
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Το πέμπτο φόρουμ συνοχής, που θα διεξαχθεί την 31η Ιανουαρίου και την 1η 
Φεβρουαρίου 2011 στις Βρυξέλλες, θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να συζητηθούν 
αυτές οι ιδέες.
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Η παρούσα έκθεση συνοχής είναι η πρώτη που 
υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
με την οποία η εδαφική συνοχή προστέθηκε στο διττό 
στόχο της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής. Για να 
καλυφθεί αυτή η νέα διάσταση, η παρούσα έκθεση αναλύει 
περισσότερο τέσσερα θέματα. Πρώτα εξετάζει την εδαφική 
διάσταση της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Δεύτερον, δίνει 
μεγαλύτερη προσοχή στην περιβαλλοντική διάσταση της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Τρίτον, εστιάζει στις λειτουργικές 
περιφέρειες και την εδαφική συνεργασία. Τέταρτον, 
εξετάζει τον τρόπο μέτρησης του εδαφικού αντικτύπου για 
την εκάστοτε πολιτική. 

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ένα πλήθος άλλων 
καινοτομιών, σε σύγκριση με παλαιότερες εκθέσεις. Η 
ανάλυση των περιφερειακών οικονομικών ανισοτήτων 
διευρύνθηκε προκειμένου να περιλαμβάνει προβλήματα 
σχετικά με θεσμούς, ενώ παρουσιάζεται και ένας νέος 
δείκτης ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η ανάλυση της 
κοινωνικής συνοχής, μετά την έκθεση των Stiglitz-Sen-
Fitoussi και την ανακοίνωση «ΑΕΠ και πέρα από αυτό» της 
Επιτροπής1, καλύπτει τόσο τους αντικειμενικούς όσο και τους 
υποκειμενικούς δείκτες ευημερίας, καθώς και ορισμένους 
δείκτες που μέχρι σήμερα δεν είχαν ποτέ παρουσιαστεί σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

Ενότητα 1. Προώθηση 
ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης
Η παρούσα ενότητα παρέχει ευρεία επισκόπηση των κύριων 
καθοριστικών παραγόντων της περιφερειακής οικονομικής 
ανάπτυξης. Ξεκινάει τοποθετώντας την ανάπτυξη της ΕΕ 
και τις περιφερειακές ανισότητες σε διεθνές πλαίσιο και 
παρουσιάζει τον αντίκτυπο της ανόδου του εμπορίου 
αγαθών και υπηρεσιών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στη 
συνέχεια επισημαίνει την ποικιλόμορφη γεωγραφία της 
ανάπτυξης για την κοινοτική οικονομία και τον τρόπο με 
τον οποίο οι περιφέρειες κάθε τύπου συνέβαλαν σε αυτή. 

Η επόμενη ενότητα εξετάζει τους βασικούς παράγοντες 
ώθησης της ανάπτυξης, προσδιορίζοντας τις περιφερειακές 
πηγές ανάπτυξης και τον κεντρικό και αυξανόμενο ρόλο 
που διαδραματίζει η αύξηση της παραγωγικότητας καθώς 
επίσης και τους τομείς που έχουν συμβάλλει περισσότερο 
στην αποδοτικότητα και την αύξηση της απασχόλησης. 

Οι επόμενες τρεις ενότητες διερευνούν τους βασικούς 
καθοριστικούς παράγοντες της περιφερειακής οικονομικής 
ανάπτυξης: το επίπεδο καινοτομίας, την ποιότητα 
υποδομών και το εύρος θεσμών. 

1 COM(2009) 433.

Η τελευταία ενότητα συγκεντρώνει αυτά τα 
διαφορετικά ζητήματα σε ένα νέο δείκτη περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας, ο οποίος αναπτύχθηκε σε συνεργασία 
με το Κοινό Κέντρο Ερευνών. 

1.1 Παγκοσμιοποίηση και εσωτερική 
ενοποίηση

Σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ), την Ιαπωνία και 
τον Καναδά, η ΕΕ είχε υψηλότερη κατά κεφαλή οικονομική 
ανάπτυξη2 την περίοδο 2000 έως 2007 (πίνακας 1.1), κυρίως 
λόγω των υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων και των μέτρια ανεπτυγμένων κρατών 
μελών της ΕΕ.

2 Η μέτρηση της αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξομαλύνει τη 
διαφορά στην αύξηση του πληθυσμού. Πρόκειται για μια πιο 
συγκρίσιμη και ακριβέστερη μέθοδο υπολογισμού της επιπλέον 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται ανά άτομο (Stiglitz et al 
2009). Αυτά τα αποτελέσματα ενδέχεται να προκαλέσουν έκπληξη, 
καθώς τα μέσα ενημέρωσης συνήθως αναφέρουν μόνο την αύξηση 
του ΑΕΠ, η οποία είναι υψηλότερη στις ΗΠΑ απ’ ότι στην ΕΕ λόγω 
της υψηλότερης αύξησης του πληθυσμού τους. 

1.1 Αύξηση του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, 
2000–2007

Μέση ετήσια μεταβολή ( %)
Βραζιλία1 3,1
Ρωσική Ομοσπονδία 7,7
Ινδία 5,2
Κίνα 9,9

Μεξικό2 0,6
ΗΠΑ 1,4
Καναδάς2 1,4
Ιαπωνία 1,5

ΕΕ των 27 1,8
Υψηλά ανεπτυγμένα ΚΜ 1,4
Μέτρια ανεπτυγμένα ΚΜ 2,9
Λιγότερο 
ανεπτυγμένα ΚΜ

5,2

1 : 2002–2007 
2: 2000–2006 
Πηγή: ΟΟΣΑ και Εθνικές Στατιστικές 
Υπηρεσίες

Κεφάλαιο I: Οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
καταστάσεις και τάσεις
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Στα υψηλά ανεπτυγμένα κράτη μέλη της ΕΕ, οι ρυθμοί 
ανάπτυξης ήταν σχεδόν πανομοιότυποι με εκείνους των 
ΗΠΑ, Καναδά και Ιαπωνία. 

Η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν υψηλότερη στη 
Βραζιλία, τη Ρωσία και την Κίνα απ’ ότι στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη ήταν 
σχεδόν παρόμοια με της Ινδίας ή της Βραζιλίας.

Η αύξηση του ΑΕΠ στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
ήταν ιδιαίτερα υψηλή την περίοδο 2002 έως 2008 — σχεδόν 
τριπλάσια απ’ ότι στα υψηλά ανεπτυγμένα κράτη μέλη. Αυτό 
συνέβαλε σημαντικά στην περιφερειακή σύγκλιση εντός ΕΕ. 
Η αντίστοιχη αύξηση στα μέτρια ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
ήταν επίσης πολύ πιο υψηλή απ’ ότι στα υψηλά ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη, με συνέπεια καθώς μίκραινε το γενικότερο 
χάσμα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των περισσότερο και 

των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, να μικραίνουν και οι 
περιφερειακές διαφοροποιήσεις.

Παγκοσμιοποίηση και περιφερειακή 
ανάπτυξη

Το εμπόριο αγαθών μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κό-
σμου παρουσίαζε σημαντική άνοδο μέχρι την πρόσφατη 
κρίση. Από το 1999 έως το 2008, οι εξαγωγές προς τρίτες 
χώρες αυξήθηκαν από το 8 % του ΑΕΠ της ΕΕ στο 10,5 %. 
Οι εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ αυξήθηκαν ακόμα πε-
ρισσότερο, από το 8,5  % του ΑΕΠ το 1999 στο 12,5  % το 
2008, με το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να διευρύνε-
ται καθ' όλο αυτό το διάστημα. Το 2009, η ύφεση που έπλη-
ξε την ΕΕ περισσότερο από κάποια άλλα μέρη του κόσμου 
οδήγησε σε πολύ μεγαλύτερη κάμψη των εισαγωγών απ’ ότι 
των εξαγωγών και σε μείωση του ελλείμματος του εμπορι-
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κού ισοζυγίου (σχήμα 1.3).

Αυτή η αύξηση στο εμπόριο αγα-
θών αντικατοπτρίζει την αυξα-
νόμενη παγκοσμιοποίηση. Η εν 
λόγω αύξηση οφείλεται κατά ένα 
μεγάλο μέρος στο ενδοτομεακό 
και ενδοεταιρικό εμπόριο, καθώς 
οι μεγάλες εταιρείες μεταφέρουν 
ολοένα και περισσότερο διάφο-
ρα τμήματα της παραγωγής σε 
διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό 
το πιο διασκορπισμένο σύστημα 
παραγωγής αυξάνει παράλληλα 
τη ζήτηση για συστήματα διοικη-
τικής υποστήριξης (logistics) κα-
θώς και για συστήματα παραγγε-
λίας και ελέγχου.

Μια τέτοια διαδικασία δημιουρ-
γεί τόσο ευκαιρίες όσο και απει-
λές για τις περιφέρειες της ΕΕ. Οι 
τομείς στους οποίους η ΕΕ έγι-
νε λιγότερο ανταγωνιστική πε-
ριλαμβάνουν τα υφάσματα, τα 
μέταλλα καθώς και τον ηλεκτρι-
κό και οπτικό εξοπλισμό. Η τέ-
ταρτη έκθεση συνοχής επισήμα-
νε την πρόκληση της παγκοσμιο-
ποίησης στις περιφέρειες που ει-
δικεύονται σε ευάλωτους τομείς. 
Ωστόσο, μια μελέτη παρακολού-
θησης3 υπέδειξε ότι παρόλο που 
η ΕΕ σημειώνει απώλειες στην 
απασχόληση για τους εν λόγω 
τομείς, αυτές οι απώλειες τεί-
νουν να σημειώνονται στις λιγό-
τερο εξειδικευμένες περιφέρει-
ες. Συνεπώς, πολλές περιφέρειες 
που ειδικεύονται σε ευάλωτους 
τομείς, αλλά σε καμία περίπτωση 
όλες, μπόρεσαν να αποκτήσουν 
υψηλότερη θέση στην αλυσίδα 
αξίας με δραστηριότητες προστι-
θέμενης αξίας, όπως η παραγω-
γή αναβαθμισμένων προϊόντων, 
οι μικρές εξειδικευμένες αγορές 
και τα προϊόντα υψηλής τεχνολο-
γίας. Αυτό τους επέτρεψε πολλές 
φορές να διατηρηθούν στα ίδια 
επίπεδα στον τομέα της απασχό-
λησης και να αυξήσουν την απο-
δοτικότητά τους.

Εντούτοις, ορισμένες περιφέρειες 

3 Περιφέρειες της ΕΕ ευάλωτες στην παγκοσμιοποίηση και το 
αυξημένο εμπόριο (2008), http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/studies/study_en.htm

Περιφερειακός αντίκτυπος της κρίσης

Παρόλο που ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης υπήρξε δριμύς σε ορισμένες 
περιφέρειες, κατά μέσο όρο δεν ήταν χειρότερος στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες απ’ ότι στις υψηλά ανεπτυγμένες. Επομένως, οι περιφερειακές ανισότητες 
στο σύνολό τους έχουν αλλάξει ελάχιστα. Γενικά, οι περιφέρειες της σύγκλισης της ΕΕ 
των 12 μοιάζουν να επηρεάστηκαν λιγότερο απ’ ότι εκείνες του νότου της ΕΕ των 15.

Η οικονομική κρίση έπληξε περιφέρειες που ειδικεύονται κυρίως στον παραγωγικό 
τομέα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην ανεργία, όμως, σημειώθηκαν σε περιφέρειες 
οι οποίες εξαρτώνται κατά πολύ από τον κατασκευαστικό τομέα. Οι περιφέρειες 
που ειδικεύονται στον τουρισμό, οι περισσότερες από αυτές με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
κάτω του κοινοτικού μέσου όρου, δεν έχουν ακόμα επηρεαστεί σημαντικά, όπως 
άλλωστε και οι περιφέρειες με μεγάλα ποσοστά απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. Οι 
περιφέρειες που ειδικεύονται στις χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, 
οι περισσότερες από αυτές περιφέρειες πρωτευουσών ή ανερχόμενες μητροπολιτικές 
περιφέρειες, επηρεάστηκαν έως ένα μέτριο βαθμό όσον αφορά τον αντίκτυπο στο ΑΕΠ 
και την απασχόληση. 

Γενικά προβλέπεται γρηγορότερη ανάκαμψη για τις βιομηχανικές περιφέρειες που 
ειδικεύονται στις παραγωγές και για εκείνες με μεγάλο ποσοστό χρηματοπιστωτικών 
και επιχειρηματικών υπηρεσιών, ενώ οι περιφέρειες που εξαρτώνται περισσότερο από 
τον τουρισμό, τις κατασκευές και τη δημόσια διοίκηση προβλέπεται να ανακάμψουν με 
βραδύτερους ρυθμούς.

Περίπου 64 περιφέρειες της σύγκλισης και 15 περιφέρειες της μετάβασης υπολογίζεται 
ότι τα πήγαν καλύτερα από τον κοινοτικό μέσο όρο κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ 
κάποιες ανερχόμενες περιφέρειες στην Ιρλανδία, τη Νότια Φινλανδία και τη Βόρεια και 
Κεντρική Ιταλία έχουν πληγεί άσχημα.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην απόδοση των περιφερειών της σύγκλισης. 
Οι περισσότερες πολωνικές περιφέρειες επηρεάστηκαν σχετικά λίγο, κάτι που ισχύει 
επίσης για τις ελληνικές περιφέρειες που ειδικεύονται στον τουρισμό, για τα ομόσπονδα 
κράτη της Ανατολικής Γερμανίας και για τις περιφέρειες πρωτευουσών της ΕΕ των 12. 
Αντιθέτως, και τα τρία κράτη της Βαλτικής, οι περιφέρειες της Δυτικής Ουγγαρίας, το 
Mezzogiorno της Ιταλίας και η Νότια Ισπανία αντιμετώπισαν σημαντική οικονομική 
κάμψη. Εκτός από τις περιφέρειες της σύγκλισης, ορισμένες περιφέρειες στις Κάτω Χώρες, 
την Αυστρία και τη Δυτική και Νότια Γερμανία απέδωσαν καλύτερα από την υπόλοιπη ΕΕ.

Μια σχετικά γρήγορη ανάκαμψη προβλέπεται για ορισμένες εύπορες περιφέρειες της 
Γερμανίας και του Βορείου Βελγίου, καθώς και για ορισμένες περιφέρειες πρωτευουσών 
της Βόρειας και Κεντρικής ΕΕ. Οι περιφέρειες της Πολωνίας προβλέπεται επίσης να 
συνεχίσουν να αποδίδουν σχετικά καλά και οι περισσότερες άλλες περιφέρειες στην 
ΕΕ των 12 αναμένεται να ανακάμψουν σχετικά γρήγορα. Αντιθέτως, οι προοπτικές 
είναι πολύ λιγότερο ευνοϊκές για τις περιφέρειες της σύγκλισης στην Ελλάδα και, σε 
μικρότερο βαθμό, στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία.

Μέχρι στιγμής, οι περιφέρειες της Γερμανίας κατάφεραν να αποφύγουν μεγάλες 
αυξήσεις στην ανεργία, κατά ένα μεγάλο βαθμό λόγω του προγράμματος μερικής 
απασχόλησης και της μείωσης των ωρών εργασίας από τους εργοδότες. Η ανεργία 
παρέμεινε επίσης χαμηλή στη Βόρεια Ιταλία, παρά την ένταση της ύφεσης. Από την άλλη 
πλευρά, σε όλες κυριολεκτικά τις περιφέρειες της Ισπανίας, των κρατών της Βαλτικής 
και της Ιρλανδίας, η ανεργία αυξήθηκε δραματικά. Στο τέλος του 2009, τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας (μεταξύ 17 % και 30 %) σημειώθηκαν στη Νότια Ισπανία, στις πιο 
απομακρυσμένες περιφέρειες της Γαλλίας, στη Λετονία και στις Βρυξέλλες.

Οι προοπτικές για γρήγορη μείωση της ανεργίας δεν είναι καλές και προβλέπεται να 
αυξηθεί περισσότερο στις περισσότερες περιφέρειες. 
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δεν κατόρθωσαν να ανέλθουν σε υψηλότερη θέση στην 
αλυσίδα αξίας και έχασαν αγορές ανταγωνιζόμενες για 
προϊόντα χαμηλού κόστους και χαμηλής ποιότητας με τις 
αναδυόμενες οικονομίες εκτός της ΕΕ. Αυτό επισημαίνει τον 
κρίσιμο ρόλο των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 
επιχειρηματικότητα και ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
καθώς επίσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται από 
την καθυστέρηση της αναδιάρθρωσης και την αποτυχία 
ενθάρρυνσης της μετάβασης σε δραστηριότητες στις 
οποίες οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε επίσης ισχυρή 
εμπορική ανάπτυξη. Πράγματι, η ΕΕ διαθέτει μεγαλύτερο 
μερίδιο στην αγορά υπηρεσιών απ’ ότι στην αγορά αγαθών 
— 20 % της παγκόσμιας αγοράς έναντι του μόλις 13 % το 

20074. Από το 2003 έως το 2008, οι εξαγωγές υπηρεσιών 
ανήλθαν από το 3,4 % στο 4,2 % του ΑΕΠ, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν από 3  % σε 3,5  % (σχήμα  1.4). Σε ορισμένες 
εξειδικευμένες χώρες, οι εξαγωγές υπερέβησαν κατά 
πολύ τον κοινοτικό μέσο όρο το 2008. Για παράδειγμα, το 
Λουξεμβούργο (31,6  % του ΑΕΠ) και η Ιρλανδία (13,3  %) 
έχουν μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα στις υπηρεσίες χάρη 
στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενώ η Κύπρος (18,1 %) 
και η Μάλτα (10,6 %) χάρη στις υπηρεσίες μεταφορών.

Σε αντίθεση με τα αγαθά, όπου το έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο διευρύνθηκε από το 2003 και μετά, το πλεόνασμα 
στο εμπόριο υπηρεσιών αυξήθηκε, ειδικά μετά το 2005. Το 
εμπόριο υπηρεσιών επηρεάστηκε επίσης λιγότερο από την 

4 ΠΟΕ — Στατιστικά για το Διεθνές Εμπόριο 2008, http://www.wto.
org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf
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οικονομική κρίση. 

Αυτή η αύξηση στο εμπορικό πλεόνασμα για τις υπηρεσίες 
ενίσχυσε την αποδοτικότητα και την απασχόληση στις 
χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες και 
τον τομέα διαχείρισης εμπορευμάτων. Οι περιφέρειες που 
επωφελήθηκαν περισσότερο από την άνοδο αυτών των 
εξαγωγών τείνουν να είναι υψηλά εξειδικευμένες στις εν 
λόγω υπηρεσίες, να αποτελούν έδρες διεθνών κεντρικών 
γραφείων και να έχουν καλές μεταφορικές συνδέσεις με 
άλλα μέρη του κόσμου5. 

Μια δεύτερη ομάδα περιφερειών επωφελήθηκαν επίσης 
από το αυξημένο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και, ιδί-
ως, από το ερέθισμα για ταχύτερη αναδιάρθρωση και επι-
κέντρωση σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας. Ως εκ τούτου, η αύξηση της παραγωγικότητας έτει-
νε να είναι μεγαλύτερη στις περιφέρειες που ασχολούνταν 
με το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών απ' ότι σε αυτές που 
συνδέονταν σε μικρότερο βαθμό με την παγκόσμια αγορά 
και είχαν μικρότερο μερίδιο απασχόλησης στους εν λόγω 
τομείς. Οι περιφέρειες μπορούν σαφώς να επωφεληθούν 
από την αυξανόμενη ενοποίηση του παγκόσμιου εμπορίου 
αυξάνοντας το δεξιοτεχνικό και τεχνολογικό περιεχόμενο 
των δραστηριοτήτων τους και χρησιμοποιώντας την εξειδί-
κευσή τους για να επεκταθούν σε σχετικούς τομείς. 

Ενοποίηση της ΕΕ με τη ροή  
αγαθών, υπηρεσιών, επενδύσεων,  
εμβασμάτων και ανθρώπων

Η ΕΕ δημιούργησε ένα μοναδικό περιβάλλον για ελεύθερες 
συναλλαγές επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και για 
ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων που επιθυμούν να 
ζήσουν και να εργαστούν σε άλλα κράτη μέλη. Καμία 
άλλη ομάδα από κράτη εθνών δεν έχει σημειώσει 
τόσο μεγάλη πρόοδο στην οικονομική ενοποίηση. Το 
αποτέλεσμα αυτής της ενοποίησης είναι εμφανές στην 
ανάπτυξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου μετά από κάθε 
διεύρυνση, στις μεγάλες και αυξανόμενες εισροές ξένων 
άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) μεταξύ των κρατών μελών, στα 
εμβάσματα που στέλνουν οι μετανάστες στην πατρίδα 
τους και στις μετακινήσεις εργαζομένων σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις θετικές επιπτώσεις της 
ενοποίησης.

Εμπόριο

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο καθίσταται όλο και πιο σημαντικό 
για τις χώρες που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 και 
το 2007 (ΕΕ των 12). Το 2000, οι εξαγωγές αγαθών μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ των 12 και από αυτές προς την ΕΕ των 
15 ανήλθαν στο 27 % του ΑΕΠ τους. Το 2008, το ποσοστό 
αυτό αυξήθηκε στο 35 %. Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών 
αυτών των χωρών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν 

5 Περιφέρειες της ΕΕ που επωφελούνται από την παγκοσμιοποίηση 
και το αυξημένο εμπόριο. (2009), http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docgener/studies/study_en.htm

Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα

Οι περιφέρειες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της 
Κίνας παρουσιάζουν μεταξύ τους εσωτερικές ανισότητες 
στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεγαλύτερες από αυτές που 
επικρατούν στην ΕΕ. Ενώ το πλουσιότερο τεταρτημόριο 
των περιφερειών στην ΕΕ έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2,8 
υψηλότερο από το φτωχότερο τεταρτημόριο, στη Βραζιλία 
και την Ινδία το ΑΕΠ είναι 3,6 φορές υψηλότερο και στη 
Ρωσία 4,9 φορές υψηλότερο (Παγκόσμια Τράπεζα) (χάρτης 
1.1).

Η αναλογία αυτή είναι επίσης μεγαλύτερη στην Κίνα 
(3,2), αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με την ΕΕ, καθώς 
δημοσιεύονται δεδομένα μόνο για 31 περιφέρειες. Σε 
αυτές ο μέσος όρος του πληθυσμού είναι 43 εκατομμύρια, 
ενώ στις περιφέρειες NUTS  2 της ΕΕ είναι κάτω από 2 
εκατομμύρια. 

Από τις τέσσερις αυτές χώρες, η Ινδία είναι η λιγότερο 
ανεπτυγμένη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μόνο 3  000 δολάρια 
Αμερικής σε ΠΑΔ (Παγκόσμια Τράπεζα), δηλαδή μόλις το 
10 % του κοινοτικού μέσου όρου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 
Κίνας είναι διπλάσιο από αυτό της Ινδίας, ενώ της Βραζιλίας 
είναι τουλάχιστον τριπλάσιο και της Ρωσίας πενταπλάσιο. 
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Βραζιλίας είναι παρόμοιο με 
αυτό της Βουλγαρίας, ενώ της Ρωσίας είναι παρόμοιο με 
αυτό της Πολωνίας ή της Λετονίας.

Δεδομένης της κλίμακας των περιφερειακών ανισοτήτων, 
η Βραζιλία, η Κίνα και η Ρωσία δείχνουν θερμό ενδιαφέρον 
για την πολιτική συνοχής. Η Επιτροπή υπέγραψε ένα 
μνημόνιο συνεννόησης με κάθε μια από αυτές τις τρεις 
χώρες για να τις βοηθήσει να αναπτύξουν τις δικές τους 
περιφερειακές στρατηγικές με βάση τη μακροχρόνια 
πείρα της ΕΕ, υιοθετώντας τις αρχές της ανοιχτής αγοράς, 
το σεβασμό προς το περιβάλλον και τη συνεργασία κατά 
τη σύλληψη και την υλοποίηση των εν λόγω στρατηγικών.

Οι συναλλαγές με τη Βραζιλία, που έγιναν τόσο σε εθνικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν ήδη επιφέρει 
αλλαγές στις πολιτικές. Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ, με τη στήριξη της 
ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, διεξάγει μια ‘εδαφική εξέταση’ 
της Βραζιλίας για να βοηθήσει τις αρχές να αναπτύξουν τη 
στρατηγική ικανότητά τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Η συνεργασία με την Κίνα οδήγησε επίσης σε μια μελέτη 
σύγκρισης της περιφερειακής πολιτικής της με αυτήν της 
ΕΕ, η οποία εστιάζει στον καθορισμό των περιφερειών και 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα δημοσιευτεί στα 
τέλη του 2010. Μια μελλοντική μελέτη θα εστιάσει στο 
ρόλο των περιφερειακών συστάδων στη διαπεριφερειακή 
συνεργασία, κυρίως όσον αφορά την καινοτομία. 

Η συνεργασία με τη Ρωσία περιλάμβανε σεμινάρια 
επάνω στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη 
ικανοτήτων, τη διαχείριση μεγάλων έργων και τη 
διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία, τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/study_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/study_en.htm
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REGIOgis

Εθνικό ΑΕΠ/κεφαλήν σε ΠΑΔ του ευρώ
(δείκτης, ΕΕ των 27 = 100):
Ρωσία: 54
Ινδία: 10
Κίνα: 20
Βραζιλία: 34

Πηγή: NSO, Παγκόσμια Τράπεζα, ΓΔ 
Περιφερειακής Πολιτικής

Πηγή διοικητικών ορίων: 
Βάση δεδομένων The Global Administrative 
Unit Layers (GAUL), υλοποιήθηκε από τον 
FAO στα πλαίσια της Ασφάλειας τροφίμων 
του FAO στην ΕΕ για το πρόγραμμα δράσης

Δείκτης, εθνικός μέσος όρος = 100

< 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

100 - 125

125 - 150

150 - 200

> 200

1.1 Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Βραζιλία:
Περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 2007
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0 1 000 Km
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από το 30 % του ΑΕΠ στο 38 % (σχήμα 1.5).

Το εμπόριο σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο σε χώρες οι 
οποίες είχαν ήδη προσανατολιστεί προς τις εξαγωγές, όπως 
η Τσεχική Δημοκρατία, όπου το εμπόριο προς την υπόλοιπη 
ΕΕ αυξήθηκε από το 44 % του ΑΕΠ στο 58 % μέσα σε αυτό 
το διάστημα, αλλά και στις λιγότερο προσανατολισμένες 
προς το εμπόριο χώρες, όπως η Πολωνία, της οποίας οι 
εξαγωγές προς την υπόλοιπη ΕΕ αυξήθηκαν από το 15  % 
του ΑΕΠ στο 25 %.

Ο ροές μεταξύ της ΕΕ των 12 και της ΕΕ των 15 σχεδόν 
διπλασιάστηκαν την περίοδο 2000 έως 2008. Οι εξαγωγές 
από την ΕΕ των 12 προς την ΕΕ των 15 αυξήθηκαν από το 
1 % του ΑΕΠ της ΕΕ των 15 στο 2 %, ενώ οι εξαγωγές από την 
ΕΕ των 15 προς την ΕΕ των 12 αυξήθηκαν κατά μεγαλύτερο 
ποσοστό (από το 1,4 % του ΑΕΠ της ΕΕ των 15 στο 2,4 %), 

αντικατοπτρίζοντας την υψηλότερη ανάπτυξη των χωρών 
της τελευταίας (σχήμα 1.6). 

ΞΑΕ

Οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) κυμάνθηκαν 
κατά μέσο όρο στο 4,6  % του ΑΕΠ στην ΕΕ κατά το 
διάστημα 2004–2008 και οι εκροές ΞΑΕ στο 6,1  % του 
ΑΕΠ (σχήμα  1.7). Συνεπώς, η ΕΕ επένδυσε περισσότερο 
στο εξωτερικό απ’ ότι οι αλλοδαπές εταιρείες στην ΕΕ. 
Οι εισροές, ωστόσο, υπερέβησαν σημαντικά τις εκροές 
σε όλες τις χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 
και το 2007. Στην πραγματικότητα, οι ΞΑΕ αποδείχθηκαν 
σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη αυτών των 
χωρών. Οι ροές ΞΑΕ από την ΕΕ των 15 ανήλθαν κατά μέσο 
όρο στο 4,5 % του ΑΕΠ στα κράτη μέλη της ΕΕ των 12. Στη 
Βουλγαρία ο μέσος όρος των καθαρών εισροών ήταν πάνω 
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από το 20  % του ΑΕΠ, στη Μάλτα πάνω από το 13  % και 
στη Ρουμανία, την Εσθονία και τη Λετονία πάνω από το 
5 %. Στην ΕΕ των 15, οι εισροές ήταν περισσότερες από τις 
εκροές μόνο στο Βέλγιο και τη Φινλανδία, ενώ σε όλες τις 
άλλες χώρες ίσχυσε το αντίθετο. 

Οι ΞΑΕ είναι ευμετάβλητες και ιδιαίτερα ευαίσθητες στον 
οικονομικό κύκλο. Μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης και στο επακόλουθο διάστημα 
αβεβαιότητας για τις προοπτικές στην οικονομία. Τόσο οι 
εισροές όσο και οι εκροές μειώθηκαν πολύ πιο κάτω από 
το ΑΕΠ το 2009. Οι συνολικές εισροές ΞΑΕ ανέρχονταν 
σε ελάχιστα πιο κάτω από το 3  % του ΑΕΠ το 2009 και οι 
καθαρές εκροές περίπου στο 4  % (σχήμα  1.8), αρκετά 
χαμηλότερα από το μέσο όρο κατά την περίοδο 2004–2008.

Η κατάρρευση έπληξε ειδικότερα τα κράτη μέλη που είχαν 

σημαντικές καθαρές εισροές. Οι καθαρές ΞΑΕ στις χώρες 
της ΕΕ των 12 που ήταν λίγο πιο πάνω από το 5  % του 
ΑΕΠ το 2007 έπεσαν χαμηλότερα από το 1,5  % το 2009. 
Στη Βουλγαρία και την Εσθονία, η πτώση ως προς το μέσο 
όρο της περιόδου 2004–2008 ήταν μεγαλύτερη από 10 
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι οι κύριοι 
αποδέκτες εμβασμάτων

Με τη διεύρυνση και το άνοιγμα ευκαιριών απασχόλησης 
στην ΕΕ των 15 σε άτομα από την ΕΕ των 12, τα 
εμβάσματα από την πρώτη προς τη δεύτερη σημείωσαν 
εντυπωσιακή αύξηση, καθώς οι άνθρωποι μετακινήθηκαν 
για να εργαστούν στην ΕΕ των 15. Το συνολικό ποσό των 
ενδοκοινοτικών εμβασμάτων ανήλθε σε πάνω από 44 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2008.
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Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ήταν μακράν οι μεγαλύτεροι 
αποδέκτες καθαρών εμβασμάτων από άλλα μέρη της ΕΕ. Το 
2008 αυτά τα ποσά ανήλθαν σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ ή 
στο 4,2 % του ΑΕΠ στη Ρουμανία και σε 1,5 δισεκατομμύριο 
ευρώ ή στο 4,5  % του ΑΕΠ στη Βουλγαρία (σχήμα  1.9). 
Συνεπώς, τα εμβάσματα αποτελούν σημαντική πηγή 
εισοδήματος για τα νοικοκυριά των δύο αυτών χωρών. 
Πάνω από το 80  % των εμβασμάτων προς τη Ρουμανία 
εστάλησαν από την Ιταλία (2,5 δισεκατομμύρια ευρώ) 
και την Ισπανία (2 δισεκατομμύρια ευρώ) και ένα 55  % 
των εμβασμάτων προς τη Βουλγαρία εστάλησαν από τη 
Γερμανία (450 εκατομμύρια ευρώ) και την Ελλάδα (425 
εκατομμύρια ευρώ).

Οι άλλες χώρες που έλαβαν σημαντικά εμβάσματα ήταν τα 
τρία κράτη της Βαλτικής (ανάμεσα στο 1,2 % και το 1,8 % 
των αντίστοιχων ΑΕΠ τους) και η Πολωνία (1,4 % του ΑΕΠ).

Στις κύριες χώρες από τις οποίες εστάλησαν εμβάσματα, 
δηλαδή τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, τα εν 
λόγω ποσά ανήλθαν σε λιγότερο από το 0,2 % του ΑΕΠ.

Τα εμβάσματα αυξήθηκαν ραγδαία στη Ρουμανία από το 
2004 έως το 2007, κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ 
το χρόνο. Ως αποτέλεσμα της κρίσης, όμως, παρέμειναν 
αμετάβλητα το 2008 και σημείωσαν αξιοσημείωτη πτώση το 
2009. Η αύξηση πριν από την κρίση ήταν επίσης σημαντική 
στη Λιθουανία και την Πολωνία.

Στη Ρουμανία και τη Λιθουανία, τα εμβάσματα ήταν 
κατά 40  % λιγότερα τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2009 
συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2008. Αυτή η μείωση 
ήταν μικρότερη στη Βουλγαρία, την Πολωνία και τα δύο 
άλλα κράτη της Βαλτικής (γύρω στο 15  % ή λιγότερο). 
Αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζουν την ανομοιόμορφη 
επίπτωση της κρίσης στην εργασία στις χώρες από τις 
οποίες στέλνονταν τα εμβάσματα. Οι εργασιακές απώλειες 
ήταν σημαντικές στην Ισπανία (στην οποία αναλογεί το 

ένα τρίτο των εμβασμάτων προς τη Ρουμανία) και, εξαιτίας 
της πτώσης στον κατασκευαστικό τομέα, έπληξαν κυρίως 
τους μετανάστες. Αντιθέτως, οι εργασιακές απώλειες ήταν 
σχετικά μικρές στη Γερμανία, από την οποία προέρχεται το 
30 % των εμβασμάτων προς τη Βουλγαρία. 

Κινητικότητα εργατικού δυναμικού στην ΕΕ και 
τις ΗΠΑ

Οι άνθρωποι στις ΗΠΑ είναι πιθανότερο να μετακινηθούν 
σε μια άλλη αμερικανική πολιτεία, ενώ είναι λιγότερο 
πιθανό για τους ανθρώπους της ΕΕ να μετακινηθούν σε 
μια άλλη περιφέρεια της ΕΕ (χάρτης  1.2 και χάρτης  1.3)6. 
Στην ΕΕ ο ενεργός πληθυσμός που άλλαξε περιφέρεια 
διαμονής το 2008 αποτέλεσε μόνο το 1,2 % του συνολικού 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας έναντι του 2,8 % στις ΗΠΑ. 
Αυτή η αυξημένη εσωτερική κινητικότητα προσφέρει στις 
ΗΠΑ πιο ευέλικτη αγορά εργασίας, η οποία ανταποκρίνεται 
περισσότερο στις περιφερειακές διαφορές σε μισθούς και 
ευκαιρίες εργασίας, ενώ τείνει να μειώνει τόσο τις ανισότητες 
στην ανεργία όσο και τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό. 
Δεδομένης της ενδεχόμενης μείωσης του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας και των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό 
στις οποίες θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η μείωση, είναι 
πιθανό να υπάρξει αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ.

Εντός της ΕΕ, όμως, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των χωρών στο θέμα των μετακινήσεων μεταξύ των 
περιφερειών, με σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις χώρες της 
Ανατολικής και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στην ΕΕ 
των 15, περίπου το 1,4 % του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας 
μετακινήθηκε μεταξύ των περιφερειών το 2008, σχεδόν το 
τετραπλάσιο απ’ ότι στα κράτη μέλη της Κεντρικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης. Οι περιφέρειες που προσέλκυσαν το 

6 Τα δεδομένα δεν λαμβάνουν υπόψη την εποχιακή εργασία, την 
εκπαίδευση ή την κατάρτιση χωρίς αλλαγή της μόνιμης κατοικίας.
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μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοίκων εργάσιμης ηλικίας 
βρίσκονταν στη Γαλλία: Limousin (4,8  %), Midi-Pyrénées 
(4,5 %), Poitou-Charentes (3,8 %) και Languedoc-Roussillon 
(3,8 %). Η Πορτογαλία (2,4 %) κατατάσσεται δεύτερη λόγω 
της Lisbon (5,6  %). Το ΗΒ κατατάσσεται τρίτο, με πολλές 
περιφέρειες να έχουν σχετικά μεγάλες εισροές ατόμων 
εργάσιμης ηλικίας από άλλες περιφέρειες, ειδικότερα από 
το Inner London και το Outer London (4,7 %).

Στις χώρες της ΕΕ των 12, οι εισροές ήταν μεγαλύτερες (γύρω 
στο 1  % του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας) στο Opolskie 
και το Dolnośląskie της Πολωνίας και σχεδόν μηδενικές 
στο Centru και το Bucureşti-Ilfov της Ρουμανίας. Μόνο το 
16 % του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας που μετακινήθηκε 
μεταξύ των περιοχών της ΕΕ πήγε σε περιοχές της ΕΕ των 12.

Στις ΗΠΑ, όπου το 2,8  % του συνολικού πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας μετακινήθηκε σε άλλη πολιτεία, οι οι 
πολιτείες με τις μεγαλύτερες εισροές ήταν οι District of 
Columbia (10 %), Alaska (6,7 %), Wyoming (6,1 %), Delaware 
(5,4 %) και Montana (5,3 %).

Κατά μέσο όρο, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 85  % της 
μετακίνησης εργατικού δυναμικού στην ΕΕ περιλάμβανε 
μετακινήσεις μεταξύ περιφερειών της ίδιας χώρας. 
Λιγότερες από μια στις επτά περιπτώσεις περιλάμβαναν 
διέλευση κάποιου εθνικού συνόρου. Συνεπώς, μόνο το 
0,15  % των ατόμων εργάσιμης ηλικίας μετακινήθηκαν 
μεταξύ των κρατών μελών, δηλαδή λιγότεροι από όσους 
μετακινήθηκαν στην ΕΕ από τρίτες χώρες (0,2  % του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας). Παρά την ελευθερία στις 
μετακινήσεις, ελάχιστοι έχουν επωφεληθεί μέχρι στιγμής 
από αυτό.

Τα χαμηλά ποσοστά μετακίνησης μεταξύ των κρατών 
μελών μπορούν να εξηγηθούν από πλευράς γλωσσικών 
και πολιτιστικών διαφορών, καθώς και διαφορών στο 
εργατικό δίκαιο. Στην περίπτωση όσων μετακινήθηκαν 

από την ΕΕ των 12, αυτό οφείλεται επίσης σε ένα πλήθος 
περιορισμών στις δυνατότητες μετακίνησής τους που θα 
έχουν εξομαλυνθεί μέχρι το 2011. Προς το παρόν, μόνο η 
Γερμανία και η Αυστρία εξακολουθούν να περιορίζουν την 
εισροή από αυτές τις χώρες, παρόλο που οι Βούλγαροι και 
οι Ρουμάνοι συνεχίζουν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση 
στην απασχόληση στις χώρες της ΕΕ των 15, αλλά αυτός ο 
περιορισμός πρόκειται να αρθεί το αργότερο μέχρι το 2013.

Περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση 

Η ανάπτυξη κυρίως στις περιφέρειες της ΕΕ των 12 οδήγησε 
σε αξιοσημείωτη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 
στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους ΠΑΔ σε ολόκληρη την 
Ένωση. Ωστόσο, οι ανισότητες παραμένουν έντονες με 
επίπεδα κατώτερα από το ένα τρίτο του κοινοτικού μέσου 
όρου σε 7 ρουμάνικες και βουλγάρικες περιφέρειες και με 
επίπεδα άνω του 50 % υψηλότερα από τον κοινοτικό μέσο 
όρο σε 19 περιφέρειες, εκ των οποίων οι 11 αποτελούν 
περιφέρειες πρωτευουσών (χάρτης 1.4).

Ο συντελεστής διαφοροποίησης, ένα κοινό μέτρο 
υπολογισμού των ανισοτήτων, έπεσε από 42,7 που ήταν 
το 1996 σε 39,1 το 2007 στην ΕΕ. Άλλα μέτρα υπολογισμού 
της διασποράς, όπως ο δείκτης Gini ή η αναλογία S80/20 
(ο λόγος των 20 % πλουσιότερων περιφερειών ως προς το 
20  % των φτωχότερων), δείχνουν σχεδόν την ίδια μείωση 
(σχήμα 1.10).

Το γεγονός ότι οι περιφερειακές ανισότητες μειώθηκαν 
σε ολόκληρη την ΕΕ δεν απέτρεψε την αύξηση των 
ανισοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, ειδικότερα στην 
ΕΕ των 12. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία ο συντελεστής 
διαφοροποίησης αυξήθηκε από 15 που ήταν το 1995 σε 
44 το 2007, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική συγκέντρωση 
της ανάπτυξης σε μια ή δύο περιφέρειες, κυρίως στην 
περιφέρεια της πρωτεύουσας.
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Ωστόσο, παρά τη διεύρυνση των εσωτερικών ανισοτήτων, 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες 
της ΕΕ των 12 συνέκλινε προς τον κοινοτικό μέσο όρο 
(χάρτης  1.5). Για την ακρίβεια, από το 2000 έως το 2007 
μόνο 8 περιφέρειες στα νέα κράτη μέλη σημείωσαν μέσο 
ποσοστό ανάπτυξης χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ 
των 27 (σχήμα 1.11).

Μέτρα υπολογισμού των ανισοτήτων, όπως ο δείκτης Gini ή 
ο συντελεστής διαφοροποίησης, μπορούν να συνοψίσουν 
πολλές πληροφορίες. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν υπόψη τη 
μετακίνηση στο σχετικό επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
της κάθε περιφέρειας, παρόλο που η εξέταση αυτής της 
μετακίνησης μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τους φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία της σύγκλισης.

Η εξέταση των εκάστοτε μετακινήσεων στο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ εξυπηρετεί τον εντοπισμό των περιφερειών που 
συγκλίνουν και αυτών που μένουν πίσω. Για παράδειγμα, 
11 περιφέρειες μετακινήθηκαν από την ομάδα των 
περιφερειών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 50  % του 
κοινοτικού μέσου όρου στην ομάδα που βρίσκεται μεταξύ 
του 50  % και του 75  %. Πρόκειται για τα τρία κράτη της 
Βαλτικής, το Yugozapaden (Βουλγαρία), το Közép-Dunántúl 
(Ουγγαρία), τέσσερις περιφέρειες της Πολωνίας και δύο 
περιφέρειες της Σλοβακίας. Το Bucureşti–Ilfov (Ρουμανία) 
ξεχωρίζει, καθώς μετακινήθηκε από κάτω από το 50 % του 
μέσου όρου σε πάνω από το 75 % μέσα σε μόλις 10 χρόνια. 
Η κρίση είχε οπωσδήποτε σημαντική επίπτωση σε αυτό το 
μοντέλο σύγκλισης, παρόλο που θα περάσει αρκετός καιρός 
έως ότου είναι διαθέσιμα τα δεδομένα για να αξιολογηθεί 
το είδος της επίπτωσης.

Η σύγκλιση ωθείται από μια διαδικασία κάλυψης της 
υστέρησης, καθώς οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
της ΕΕ αναπτύσσονται ταχύτερα από τις υψηλά 
ανεπτυγμένες. Οι περιφερειακές ανισότητες στο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ διευρύνθηκαν σε ορισμένα από τα λιγότερο 

ανεπτυγμένα κράτη μέλη μεταξύ του 1995 και του 2007. 
Εντούτοις, κυριολεκτικά όλες οι περιφέρειες των λιγότερο 
ανεπτυγμένων κρατών μελών συνέκλιναν προς το μέσο 
όρο της ΕΕ των 27.

Γεωγραφία της ανάπτυξης 

Μητροπολιτικές περιφέρειες

Το 2007 οι μητροπολιτικές περιφέρειες7 κάλυπταν το 60 % 
του πληθυσμού της ΕΕ και το 68 % του ΑΕΠ. Από το 2000 
έως το 2007, αυτά τα ποσοστά παρέμειναν κατά ένα μεγάλο 
βαθμό τα ίδια, παρόλο που σημειώθηκε οριακή αύξηση στο 
ποσοστό του πληθυσμού τους. 

Πίσω από αυτή τη γενικότερη σταθερότητα, όμως 
κρύβονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ των 12, η ανάπτυξη 
ήταν πολύ πιο υψηλή στις μητροπολιτικές περιφέρειες 
απ’ ότι σε άλλες. Οι ανισότητες που το 2000 ήταν ήδη 
έντονες ανάμεσα στην περιφέρεια της πρωτεύουσας και 
την υπόλοιπη χώρα, διευρύνθηκαν περισσότερο. Στην ΕΕ 
των 15, η διαφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανάμεσα στην 
περιφέρεια της πρωτεύουσας και στην υπόλοιπη χώρα ήταν 
πολύ πιο μικρή το 2000 και στις περισσότερες περιπτώσεις 
αυτή η διαφορά μειώθηκε την περίοδο 2000 έως 2007. 

Στην ΕΕ των 15, η διαφορά ανάμεσα στην περιφέρεια της 
πρωτεύουσας και τη δεύτερη μητροπολιτική περιφέρεια8 
τείνει να είναι μικρή. Σε 9 κράτη μέλη η περιφέρεια της 

7 Οι μητροπολιτικές περιφέρειες είναι περιφέρειες NUTS  3 ή 
ομάδες περιφερειών NUTS  3 που αντιπροσωπεύουν όλες τις 
πληθυσμιακές συγκεντρώσεις άνω των 250.000 κατοίκων. Βλ. 
Περιφερειακό Επίκεντρο 1/2009, Dijkstra όπως ενημερώθηκε από 
τις μητροπολιτικές περιφέρειες: προς την εναρμόνιση με τους 
ορισμούς του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΟΟΣΑ, 2009 
GOV/TDPC/TI(2009)6.

8 Μελέτη ESPON 2013 για τους δευτερεύοντες πόλους ανάπτυξης (σε 
εξέλιξη).
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δεύτερης πόλης έχει υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ απ’ ότι η 
πρωτεύουσα. Επιπλέον, τα ποσοστά απασχόλησης δεν είναι 
απαραίτητα υψηλότερα στις μητροπολιτικές περιφέρειες: 
στη Γαλλία, τη Γερμανία και το ΗΒ, είναι υψηλότερα σε άλλες 
περιοχές.

Στην ΕΕ των 12, η κατάσταση είναι πιο ακραία και οι διαφορές 
ανάμεσα στην περιφέρεια της πρωτεύουσας και τις άλλες 
μητροπολιτικές περιφέρειες είναι πολύ μεγαλύτερες. 
Αυτές οι διαφορές οφείλονται εν μέρει στο λιγότερο 
ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον εκτός της περιφέρειας 
της πρωτεύουσας. Η δυνατότητα πρόσβασης, η χρήση 
τεχνολογίας πληροφορικής, η υποδομή των μεταφορών 
και το επίπεδο μόρφωσης τείνουν να είναι σημαντικά 
υποδεέστερα εκτός της περιφέρειας της πρωτεύουσας. Τα 
ποσοστά απασχόλησης στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 
είναι συνήθως πολύ υψηλότερα από αλλού. Αυτές οι 
μεγάλες αποκλίσεις περιορίζουν τη δυνατότητα για ραγδαία 
εξάπλωση της οικονομικής ανάπτυξης, γεγονός που με τη 

σειρά του ενδέχεται να μειώνει τη συνολική οικονομική 
ανάπτυξη. Σε αυτό συμβάλλει η τάση που επικρατεί στην ΕΕ 
των 12 να συγκεντρώνονται οι δημόσιες επενδύσεις στην 
περιφέρεια της πρωτεύουσας (βλ. κεφάλαιο II). 

Κατ’ εξοχήν αγροτικές, ενδιάμεσες και κατ’ 
εξοχήν αστικές περιφέρειες

Στην ΕΕ των 27, περίπου το 24  % του πληθυσμού ζει σε 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες9, περίπου το 35  % ζει 
σε ενδιάμεσες περιφέρειες και ένα ποσοστό ελάχιστα 
μεγαλύτερο από το 40  % ζει σε κατ’ εξοχήν αστικές 
περιφέρειες (πίνακας  1.2). Στις περισσότερες χώρες της 
ΕΕ των 12, μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ζει σε 
ενδιάμεσες και κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες, πάνω 
από το 40  % ζει σε κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες και 

9 Dijkstra, L. and Poelman, H. (2010), Μια αναθεωρημένη αστική-
αγροτική τυπολογία. Κεφάλαιο 15 της περιφερειακής επετηρίδας 
της Eurostat.

Μεταβολή των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ των 15

Η σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών στα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 ήταν ισχυρή έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αλλά έκτοτε η 
διαδικασία επιβραδύνθηκε. Από το 1980 έως το 1996, υπήρξε σαφής μείωση των ανισοτήτων, με το συντελεστή διαφοροποίησης 
να πέφτει από το 33 στο 29. Από το 1996 παρέμεινε ανάμεσα στο 29 και το 30. Αυτά τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με τα ευρήματα 
που αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα μέτρα υπολογισμού των ανισοτήτων δεν αποτυπώνουν τη μετακίνηση στην κάθε περιοχή. Μια 
λεπτομερής εξέταση αποκαλύπτει ότι η σύγκλιση εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα στην ΕΕ των 15. Στις μισές σχεδόν περιφέρειες οι 
οποίες το 1995 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 60 % του μέσου όρου της ΕΕ των 15, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε πάνω 
από το κατώφλι το 2007. Σε μια από τις τρεις περιφέρειες οι οποίες το 1995 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 60 % και 75 % του 
μέσου όρου της ΕΕ των 15, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε πάνω από το 75 % το 2007. Αυτό δείχνει ότι ενώ η σύγκλιση είχε ήδη 
λάβει χώρα για τις περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ των 15, η διαδικασία συνεχίζεται για 
εκείνες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75 %. 

Αυτή η τάση, όμως, δεν αποτυπώνεται από τους δείκτες διασποράς, καθώς τόσο ο αριθμός των περιφερειών με χαμηλά επίπεδα 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ όσο και η βαρύτητά τους είναι σχετικά χαμηλά.
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Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες  
και τα Δυτικά Βαλκάνια

Κροατία, ΠΓΔΜ και Δυτικά Βαλκάνια

Το 2007 και το 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επανειλημμένως ότι: «το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων είναι η 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Τα Δυτικά Βαλκάνια περιλαμβάνουν την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, καθώς και το Κοσσυφοπέδιο βάσει του 
ψηφίσματος 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Η Κροατία, που αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη το 2010, βρίσκεται πιο κοντά στο να γίνει μέλος 
της ΕΕ. Έχει επίσης το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με το επίπεδο και στις τρεις κροατικές περιφέρειες να είναι πάνω από το 
μέσο όρο των Δυτικών Βαλκανίων. Στην Sjeverozapadna Hrvatska είναι διπλάσιο, στην παράκτια περιφέρεια Jadranska Hrvatska 
είναι υψηλότερο κατά 66 % και στην Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska είναι υψηλότερο κατά 22 %. Το ΑΕΠ στην τελευταία 
περιφέρεια αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς μέσα στη δεκαετία 1995–2005, με ποσοστό 5,6 % το χρόνο έναντι του 4,7 % το 
χρόνο στη Sjeverozapanda Hrvatska και 2,8 % το χρόνο στην Jadranska Hrvatska. 

Την περίοδο 1995 έως 2008, το ΑΕΠ στην Κροατία αυξήθηκε κατά 4 % περίπου το χρόνο, αλλά λόγω της παγκόσμιας κρίσης έπεσε 
κατά 5,8 % περίπου το 2009 και προβλέπεται να αυξηθεί ελάχιστα το 2010.

Παρόλο που το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης αυξήθηκε από το 1995, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαρθρωτικές 
ανισορροπίες. Τα ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης είναι χαμηλά και η μακροχρόνια ανεργία είναι υψηλή. Το 2008 το 
ποσοστό απασχόλησης ήταν μόνο 58 % και για τις γυναίκες μόλις 50 %. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 8,4 % το 2008, πέφτοντας 
σταδιακά από το 15 % που ήταν το 2002. Λόγω της ύφεσης, αυξήθηκε και πάλι πάνω από το 9 % το 2009 και μπορεί να φτάσει το 
10 % το 2010. Περισσότεροι από τους μισούς που ήταν άνεργοι το 2009 αναζητούν εργασία πάνω από ένα χρόνο. Πάνω από το 
ένα τρίτο του πληθυσμού ηλικίας 25–64 ετών διαθέτει μόνο τη βασική μόρφωση και μόνο το 16 % έχει πανεπιστημιακή μόρφωση.

Βελτιώσεις στην ανώτατη εκπαί-
δευση και στη λειτουργία της αγο-
ράς εργασίας, μαζί με μεταρρυθμί-
σεις στο δικαστικό και το διοικητι-
κό σύστημα, περιλαμβάνονται στο 
προενταξιακό οικονομικό πρό-
γραμμα της χώρας (χώρας για) για 
το 2009–2011. Οι εν λόγω βελτιώ-
σεις είναι σημαντικές για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας 
και για να μπορέσουν οι εταιρεί-
ες να αντεπεξέλθουν στις πιέσεις 
ανταγωνισμού που θα αντιμετωπί-
σουν όταν η Κροατία προσχωρή-
σει στην ΕΕ. 

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-
κρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 
υπήρξε υποψήφια χώρα από τον 
Δεκέμβριο του 2005. Η Συμφω-
νία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
(ΣΣΣ) υπογράφτηκε το 2001 και τέ-
θηκε σε ισχύ το 2004. Το Συμβού-
λιο υιοθέτησε την εταιρική σχέση 
για την προσχώρηση, καθορίζο-
ντας τις βασικές προτεραιότητες 
στη διαδικασία ένταξης τον Φε-
βρουάριο του 2008. Όρισε επίσης 
το 2010 ως ημερομηνία έναρξης 
της διαδικασίας. 
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Οι άλλες χώρες της περιοχής που θεωρούνται πιθανές υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, δηλαδή η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η 
Σερβία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέγραψαν ΣΣΣ το 2008. 

Το Μαυροβούνιο έχει το δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περιοχή μετά την Κροατία (130  % του μέσου όρου των 
Δυτικών Βαλκανίων) και ακολουθεί η Σερβία (105 % του μέσου όρου), η ΠΓΔΜ (93 % του μέσου όρου), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η 
Αλβανία (και οι δύο λίγο παραπάνω από το 70 % του μέσου όρου), με το Κοσσυφοπέδιο να έχει μακράν το χαμηλότερο επίπεδο 
ΑΕΠ (μόνο 20 % του μέσου όρου). Με εξαίρεση την ΠΓΔΜ, όπου η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ήταν ελάχιστα πιο κάτω από το 3 % 
την περίοδο 2000 έως 2008, το ποσοστό αύξησης στις άλλες χώρες κυμαινόταν γύρω στο 5  % το χρόνο ή και παραπάνω. Ως 
αποτέλεσμα της κρίσης, το ΑΕΠ μειώθηκε το 2009 σε όλες τις χώρες.

Με εξαίρεση τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο, ο πληθυσμός είτε παρέμεινε αμετάβλητος την περίοδο 2000–2008 είτε αυξήθηκε — 
κατά 0,8 % το χρόνο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στην περιοχή.

Όλες οι πιθανές υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν παρόμοια διαρθρωτικά προβλήματα με άλλες χώρες που 
βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι το κλειδί που καθορίζει την οικονομική 
απόδοση και την ένταξη στην ΕΕ.
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Η τουρκική οικονομία είναι ένα πολύπλοκο μείγμα σύγχρονης βιομηχανίας, εμπορίου και παραδοσιακού γεωργικού τομέα, το 
οποίο εξακολουθεί να καλύπτει το 25 % περίπου της απασχόλησης. Υπάρχει ένας ισχυρός και ταχέως αναπτυσσόμενος ιδιωτικός 
τομέας και ενώ το κράτος παραμένει βασικός συμμέτοχος στη βασική βιομηχανία, τον τραπεζικό τομέα, τις μεταφορές και τις 
επικοινωνίες, ο ρόλος του εξασθενεί καθώς προχωράει το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης. Ο μεγαλύτερος βιομηχανικός τομέας, η 
υφαντουργία και η ένδυση, που καλύπτει το ένα τρίτο της απασχόλησης στη βιομηχανία, αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό στις 
διεθνείς αγορές. Άλλοι τομείς, ωστόσο, κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία ηλεκτρονικών, αποκτούν ισχυρότερη 
θέση στις εξαγωγές. 

Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ συχνά υπερέβαινε το 6 % το χρόνο, αλλά διακόπηκε από τις απότομες πτώσεις στα αποτελέσματα 
το 1994, το 1999 και το 2001. Η αύξηση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη από το 2002 έως το 2007, κυρίως λόγω εσωτερικών επενδύσεων 
και στήριξης από το ΔΝΤ. Το ΑΕΠ, όμως, μειώθηκε το 2008 και το 2009 εξαιτίας της παγκόσμιας ύφεσης. Παρά το μεγάλο έλλειμμα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και τα σημαντικά χρέη προς το εξωτερικό, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο οικονομικό και 
το δικαστικό σύστημα και η ενδεχόμενη προσχώρηση στην ΕΕ αναμένονται να τονώσουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις στο μέλλον. 
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Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Τουρκίας σε ΠΑΔ ήταν μικρότερο από το ήμισυ του κοινοτικού μέσου όρου το 2006. Επιπλέον, οι 
περιφερειακές ανισότητες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι σχετικά μεγάλες, με το επίπεδο να βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από τον 
εθνικό μέσο όσο στις περιφέρειες της Δύσης και αρκετά πιο κάτω σε εκείνες της Ανατολής. Η περιφέρεια της Istanbul, στην οποία 
ζει το 20 % του συνολικού πληθυσμού (70 εκατομμύρια), είχε το 2006 κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από το 70 % του εθνικού μέσου 
όρου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Βαν, στα σύνορα με το Ιράν, ήταν σχεδόν 70 % κάτω από τον μέσο όρο. Από το 1995 έως 
το 2005, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε ανοδική τάση κυρίως στις περιφέρειες με τα χαμηλότερα επίπεδα. 

Ισλανδία

Η Ισλανδία ήταν μια από τις χώρες που επλήγησαν πιο 
σοβαρά από την οικονομική κρίση. Το ΑΕΠ μειώθηκε 
κατά 10  % περίπου σε πραγματικά μεγέθη το 2009 και η 
ανεργία αυξήθηκε ραγδαία από μόνο 1,3 % που ήταν τον 
Σεπτέμβριο του 2008 σε 7,6 % τον Οκτώβριο του 2009. Το 
τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε και η τιμή συναλλάγματος 
έπεσε σημαντικά.

Τον Ιούλιο του 2009, η Ισλανδία υπέβαλλε αίτηση 
προσχώρησης στην ΕΕ, προοπτική που αναμένεται 
να έχει σταθεροποιητική επίδραση στην οικονομία. Η 
Ισλανδία έχει ήδη ενταχθεί στην οικονομία της ΕΕ μέσω 
της προσχώρησής της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ) και επειδή υπάγεται στη συνθήκη του Σένγκεν, οι 
πολίτες της μπορούν να ταξιδεύουν και να εργάζονται 
ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Ο πληθυσμός της Ισλανδίας ήταν 319 368 στα τέλη 
του 2009, λιγότερος από τον πληθυσμό οποιουδήποτε 
σημερινού κράτους μέλους. 

Το 2009 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας σε ΠΑΔ έπεσε 
πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες του κοινοτικού 
μέσου όρου φτάνοντας ελάχιστα πιο πάνω από το 9  %. 
Οι εγχώριες επενδύσεις το 2009 ήταν κάτω από το ένα 
τρίτο του επιπέδου στο οποίο βρίσκονταν πριν από δύο 
χρόνια, με τις ξένες άμεσες επενδύσεις να έχουν μειωθεί 
κατά το ήμισυ. Το ποσοστό του πληθωρισμού αυξήθηκε 
απότομα το 2008 και υπερέβη το 16 % το 2009. Το χρέος 
του δημόσιου τομέα διπλασιάστηκε το 2008 ξεπερνώντας 
το 57 % του ΑΕΠ. Εντούτοις, η οικονομική βάση της χώρας 
παραμένει ισχυρή.

Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ισλανδία την περίοδο 2000–
2008 ήταν υψηλότερη από τον κοινοτικό μέσο όρο 
κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες και πάνω από 5 
ποσοστιαίες μονάδες το 2004 και το 2005. Ως εκ τούτου, 
το ποσοστό απασχόλησης ήταν πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι 
στην ΕΕ και το ποσοστό ανεργίας ήταν μόλις 1,6  % του 
εργατικού δυναμικού το 2008. Η παραγωγικότητα, από την 
άλλη, έπεσε με την πάροδο του χρόνου σε σχέση με την 
παραγωγικότητα της ΕΕ στο 2 % κάτω από τον κοινοτικό 
μέσο όρο το 2008.

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
στις χώρες της ΒΑΣΕΣ

Όταν συμφωνήθηκε η Βορειοαμερικανική Συμφωνία 
Ελευθέρων Συναλλαγών (ΒΑΣΕΣ) το 1994, οι περισσότεροι 
οικονομολόγοι περίμεναν ότι το Μεξικό, ως το λιγότερο 
ανεπτυγμένο κράτος μέλος, θα επωφελούνταν 
περισσότερο από τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. 
Ωστόσο, η αναμενόμενη οικονομική σύγκλιση ήταν, στην 
καλύτερη περίπτωση, περιορισμένη1. Από το 2000 έως το 
2006, για παράδειγμα, οι περιφερειακές ανισότητες στο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ εντός της ΒΑΣΕΣ δεν άλλαξαν. 

Οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για 
ισχυρότερη οικονομική σύγκλιση που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν τη χαμηλή ποιότητα 
των θεσμών, που μπορεί να εμποδίσει ή ακόμα και να 
αποκλείσει την περιφερειακή οικονομική σύγκλιση, και 
το χάσμα στην ανάπτυξη. Η ανάλυση της διαδικασίας 
της σύγκλισης δείχνει ότι το όφελος από την ενοποίηση 
των συναλλαγών ήταν μεγαλύτερο για τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες μεξικανικές περιφέρειες απ’ ότι για τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες2. Σε 7 μεξικανικές περιφέρειες 
μεταξύ αυτών με τα χαμηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε την περίοδο 2000 
έως 2006 (χάρτης 1.9 και χάρτης 1.10).

Οι περιφερειακές ανισότητες στα ποσοστά απασχόλησης 
και ανεργίας στη ΒΑΣΕΣ το 2006 ήταν εξίσου σημαντικές. 
Τα ποσοστά απασχόλησης ήταν κάτω από 65  % σε 23 
μεξικανικές περιφέρειες, στο Newfoundland και το 
Labrador, καθώς και στις βορειοδυτικές επικράτειες των 
Mississippi και West Virginia των ΗΠΑ. Η ανεργία ξεπέρασε 
το 7 % σε 6 επαρχίες του Βόρειου Καναδά και στο Michigan, 
σε σύγκριση με το λιγότερο από 3  % σε 19 μεξικανικές 
περιφέρειες και 6 πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι περιφερειακές ανισότητας στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην 
ΕΕ των 27 είναι μικρότερες από αυτές στη ΒΑΣΕΣ. Ενώ οι 
ανισότητες στη ΒΑΣΕΣ δεν μειώθηκαν την περίοδο 2000 
έως 2006, στην ΕΕ ελαττώθηκαν σημαντικά, εν μέρει 
χάρη σε μια πολιτική στήριξης που εστίασε στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

1 Wise, C. (2007), Great Expectations: Mexico’s Short-Lived 
Convergence under NAFTA. Διατίθεται στο SSRN: http://
ssrn.com/abstract=964913.

2 Easterly, W. et al (2003), NAFTA and Convergence in 
North America: High Expectations, Big Events, Little Time 
in Economía, τόμος 4, αριθ. 1, σσ. 1–53,  The Brookings 
Institution.
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μόνο ένα ποσοστό γύρω στο 20 % ζει σε κατ’ εξοχήν αστικές 
περιφέρειες (χάρτης 1.11).

Στην ΕΕ των 15 λιγότεροι από το 20 % του πληθυσμού ζουν 
σε κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες και πάνω από το 46 % 
ζουν σε κατ’ εξοχήν αστικές περιφέρειες. Αυτά τα ποσοστά, 
ωστόσο, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στην Ιρλανδία, 
τη Φινλανδία, την Ελλάδα και τη Δανία, ποσοστό μεταξύ 
του 43 % και του 72 % του πληθυσμού ζει σε κατ’ εξοχήν 
αγροτικές περιφέρειες, ενώ στις Κάτω Χώρες, το ΗΒ και το 
Βέλγιο, περίπου το 70 % του πληθυσμού ζει σε κατ’ εξοχήν 
αστικές περιφέρειες. 

Στην ΕΕ των 12, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες ανερχόταν 
μόλις στο 73  % του εθνικού μέσου όρου το 
2007 και σχεδόν στο 60 % κάτω από το μέσο 
όρο στις κατ’ εξοχήν αστικές περιφέρειες. 
Στην ΕΕ των 15, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες ήταν πάνω 
από 30 % χαμηλότερο απ’ ότι στις κατ’ εξοχήν 
αστικές περιφέρειες (βλ. επίσης το πλαίσιο για 
τις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές στην 
επόμενη ενότητα).

Η υψηλή συγκέντρωση οικονομικής 

δραστηριότητας και ανάπτυξης στις αστικές περιφέρειες 
και οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των τύπων περιφερειών 
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό στη διαδικασία 
μετάβασης που παρουσιάζεται κυρίως στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Πράγματι, την περίοδο 2000–2007 το ΑΕΠ στην ΕΕ των 12 
αυξήθηκε σε ποσοστό διπλάσιο από αυτό της ΕΕ των 15. 
Ωστόσο, δεν επωφελήθηκαν το ίδιο όλες οι περιφέρειες 
από την οικονομική ανάπτυξη και για πολλές το ποσοστό 
τους επί του εθνικού ΑΕΠ μειώθηκε. Αυτή η μείωση 
παρουσιάστηκε κυρίως στις ενδιάμεσες και τις αγροτικές 

1.3 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΠΑΔ) το 2007 και μεταβολή την περίοδο 2000–2007 σύμφωνα με την 
αστική-αγροτική τυπολογία

Κατ' εξοχήν 
αστικές

Ενδιάμεσες Κατ' εξοχήν 
αγροτικές

Σύνολο

ΕΕ των 12 σε σχέση με τον δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ των 12
Δείκτης κατά κεφαλήν ΑΕΠ 167 92 73 100
Δείκτης μεταβολής του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ1

4,6 -0,3 -2,6 0,0

ΕΕ των 15 σε σχέση με τον δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ των 15
Δείκτης κατά κεφαλήν ΑΕΠ 114 91 82 100
Δείκτης μεταβολής του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ1

-0,2 -0,7 1,2 0,0

ΕΕ των 12 σε σχέση με τον δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ των 27
Δείκτης κατά κεφαλήν ΑΕΠ 94 52 41 56
Δείκτης μεταβολής του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ1

20,4 10,0 6,9 10,9

ΕΕ των 15
Δείκτης κατά κεφαλήν ΑΕΠ 128 101 91 112
Δείκτης μεταβολής του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ1

-4,5 -4,1 -1,6 -3,7

ΕΕ των 27
Δείκτης κατά κεφαλήν ΑΕΠ 124 90 73 100
Δείκτης μεταβολής του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ1

-1,6 -0,3 2,1 0,0

1: ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη  
Πηγή: Eurostat, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής

1.2 Ποσοστό πληθυσμού σύμφωνα με την αστική-
αγροτική τυπολογία, 2007

 % του συνολικού πληθυσμού
Κατ' εξοχήν 

αστικές
Ενδιάμεσες Κατ' εξοχήν 

αγροτικές
Σύνολο

ΕΕ των 12 20,6 38,6 40,8 100
ΕΕ των 15 46,2 34,7 19,2 100
ΕΕ των 27 40,9 35,5 23,7 100
Πηγή: Eurostat, υπολογισμοί ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
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περιφέρειες. Εντούτοις, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αυτές τις 
περιφέρειες συνέχισε να αυξάνεται ως προς τον κοινοτικό 
μέσο όρο. Στην ΕΕ των 15, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 
αγροτικές περιφέρειες παρουσίασε αύξηση σε σχετικά 

μεγέθη (πίνακας 1.3).

Όπως υπογραμμίζεται σε μια πρόσφατη έρευνα10, 
καθώς οι χώρες αναπτύσσονται όλο και περισσότερο, 
τα πλεονεκτήματα της πληθυσμιακής συγκέντρωσης 
εξαπλώνονται περισσότερο σε ολόκληρη τη χώρα, χάρη 
σε βελτιώσεις στο εργασιακό περιβάλλον, στις υποδομές 
στον τομέα των επικοινωνιών και των μεταφορών και στην 
επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού εκτός των κύριων 
αστικών περιφερειών. Παράλληλα, όμως, κάποια από τα 
οφέλη της πληθυσμιακής συγκέντρωσης αντισταθμίζονται 
από τα κόστη συμφόρησης και τα υψηλά ενοίκια. Ως 
εκ τούτου, η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίζει να 
εξαπλώνεται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
συνήθως αγροτικές και το χάσμα μεταξύ αυτών και των 
αστικών περιοχών θα αρχίσει να συρρικνώνεται, οδηγώντας 
σε πιο ισορροπημένη ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται να συνέβη 
στην ΕΕ των 15.

1.2 Πηγές αύξησης

Η αύξηση του ΑΕΠ μιας περιφέρειας καθορίζεται από 
την προστιθέμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγει για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές αγορές. Η 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, ανάλογα με την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας και την εστίαση των εν λόγω 
τομέων σε κεφάλαιο και εργατικό δυναμικό, μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης. Η ισορροπία που 
πρέπει να επιτύχει μια περιφερειακή οικονομία έγκειται 

10 Πρόγραμμα ESPON 2013, CAFE: Η περίπτωση των οικονομιών 
συγκέντρωσης στην Ευρώπη, πρόγραμμα εφαρμοσμένων ερευνών 
2013/2/1, ενδιάμεση έκθεση, 2009.

στο να εξασφαλίσει, αφενός, ότι οι υπηρεσίες και τα αγαθά 
που παράγει προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές και, 
αφετέρου, ότι οι μηνιαίες αποδοχές μπορούν να προσφέρουν 
στους εργαζόμενους καλή ποιότητα διαβίωσης. Η αύξηση 
της παραγωγικότητας αποτελεί το κλειδί για υψηλότερες 
αποδοχές χωρίς απώλεια της ανταγωνιστικότητας. Είναι 
επίσης η κύρια πηγή αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 
πιθανώς αυτό να ισχύσει σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς στο 
συνολικό πληθυσμό το ποσοστό των ατόμων εργάσιμης 
ηλικίας συρρικνώνεται. 

Η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί να αποδοθεί 
αναλυτικά σε αλλαγές στην παραγωγικότητα των 
εργαζομένων, στα ποσοστά απασχόλησης και στο ποσοστό, 
επί του συνόλου, του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας.  
Ο πίνακας 1.4 παρουσιάζει αναλυτικά την αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ για το διάστημα 2000–2007 αναλύοντάς την 
σε αυτές τις τρεις συνιστώσες.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, η αύξηση του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στο σύνολο των περιφερειών της ΕΕ ανερχόταν στο 
1,8 % ανά έτος. Η παραγωγικότητα σημείωσε αύξηση κατά 
1,4  % ανά έτος και κάλυπτε σχεδόν το 80  % της αύξησης 
του ΑΕΠ. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4 % ανά έτος και 
κάλυπτε το 20  % της αύξησης του ΑΕΠ. Το ποσοστό του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στο σύνολο παρέμεινε κατά 
κύριο λόγο αμετάβλητο. 

Στις περιφέρειες της σύγκλισης (δηλαδή σε εκείνες 
που από το 2007 θεωρήθηκαν κατάλληλες για παροχή 
στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του παρόντος στόχου), 
η παραγωγικότητα αυξήθηκε περισσότερο από τον 
κοινοτικό μέσο όρο. Πολλές από τις περιφέρειες αυτές 
βρίσκονται στην ΕΕ των 12 και σε φάση μετασχηματισμού, 

1.4 Πηγές οικονομικής ανάπτυξης, 2000–2007
Μέση ετήσια μεταβολή % 

Μεταβολή του 
κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ

= Μεταβολή της  
παραγωγικότητας

+ Μεταβολή του  
ποσοστού 

απασχόλησης

+ Μεταβολή του 
ποσοστού του 

πληθυσμού 
εργάσιμης 

ηλικίας

ΕΕ των 27 1,79 = 1,40 + 0,40 + 0,00
Τύπος περιφέρειας
Σύγκλιση 3,03 = 2,54 + 0,21 + 0,26
Μετάβαση 2,26 = 1,00 + 1,26 + 0,00
Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα 
και Απασχόληση

1,39 = 1,10 + 0,38 + -0,10

Πηγή: ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, Eurostat
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Εδαφική συνοχή: νέα θέματα και νέες γεωγραφίες

Με την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, μια τρίτη διάσταση προστέθηκε στο στόχο της συνοχής: 
η ΕΕ ‘θα προασπίσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.’ Όπως συμβαίνει με την οικονομική 
και την κοινωνική συνοχή, η εδαφική συνοχή αναδεικνύει ένα πλήθος ζητημάτων που αξίζουν 
μεγαλύτερη προσοχή. Η οικονομική και η κοινωνική συνοχή εστιάζουν στις περιφερειακές ανισότητες 
που επικρατούν στην ανταγωνιστικότητα και την ευημερία· η εδαφική συνοχή τονίζει τη σημασία της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες, της βιώσιμης ανάπτυξης, των ‘λειτουργικών γεωγραφιών’ και της εδαφικής 
ανάλυσης. 

(α) Πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος

Το 1997 η Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε την εδαφική συνοχή στο άρθρο για την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την 
υγειονομική περίθαλψη και τις εμπορικές, χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Στις 
απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες, η φυσική πρόσβαση αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα. Αυτό μετριάζεται όλο και περισσότερο χάρη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονική 
υγεία, ηλεκτρονική εκπαίδευση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. 
Σε άλλες περιφέρειες η πρόσβαση μπορεί να παρακωλύεται λόγω του κόστους ή της έλλειψης γνώσεων 
επάνω στο σύστημα ή, για τους μετανάστες, λόγω άγνοιας της τοπικής γλώσσας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η πρόσβαση μπορεί επίσης να περιορίζεται λόγω των διακρίσεων.

(β) Η περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης1

Η προστασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έχουν ισχυρή εδαφική διάσταση. Η εδαφική διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος, που 
κυμαίνεται από την ποιότητα του αέρα και την επεξεργασία των λυμάτων έως τους προστατευόμενους 
βιότοπους και τα προστατευόμενα είδη στα πλαίσια του προγράμματος Natura 2000 και έως την 
παροχή υπηρεσιών για το οικοσύστημα αποκτά όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση. Η αυξανόμενη απειλή 
της κλιματικής αλλαγής και ο πολιτικός στόχος για τη δραματική αύξηση του ποσοστού ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ υπογραμμίζουν το γεγονός ότι οι διαφόρων επιπέδων πολιτικές θα 
πρέπει να συντονιστούν προκειμένου να αποκριθούν στις διάφορες αυτές απειλές και ευκαιρίες με 
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και να αποτρέψουν τη μεταξύ τους αντιστάθμιση. 

(γ) Λειτουργικές γεωγραφίες

Ενώ οι περισσότερες πολιτικές εστιάζουν σε ένα ενιαίο διοικητικό γεωγραφικό επίπεδο, η επιδίωξη της 
εδαφικής συνοχής συνεπάγεται μια πιο λειτουργική και ευέλικτη προσέγγιση. Ανάλογα με το πρόβλημα, 
η κατάλληλη γεωγραφική διάσταση κυμαίνεται από μια μακροπεριφέρεια, όπως η περιφέρεια της 
Βαλτικής Θάλασσας ή η περιφέρεια του Δούναβη, σε μητροπολιτικές και διασυνοριακές περιφέρειες 
ή σε μια ομάδα αγροτικών περιοχών και εμπορικών πόλεων. Μια τόσο ευέλικτη γεωγραφία μπορεί να 
συλλάβει καλύτερα τις θετικές και τις αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις της συγκέντρωσης, να βελτιώσει 
τις συνδέσεις και να διευκολύνει τη συνεργασία, ώστε να γίνει επομένως πιο αποτελεσματική στην 
εξάπλωση της εδαφικής συνοχής.

(δ) Εδαφική ανάλυση

Απαιτούνται καλύτερες εδαφικές γνώσεις της ΕΕ και ουσιαστικότεροι τρόποι εκτίμησης του εδαφικού 
αντίκτυπου των κοινοτικών πολιτικών. Από αυτή την άποψη, η Eurostat, το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(ΚΚΕ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τα διαθέσιμα 
δεδομένα για τις λεπτομερέστερα καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Για παράδειγμα, ο αστικός 
έλεγχος και ο αστικός άτλαντας παρέχουν περισσότερους δείκτες για τις πόλεις, η Eurostat και τα Εθνικά 
Ινστιτούτα Στατιστικής αύξησαν τα δεδομένα σε επίπεδο NUTS  3, ενώ το ΚΚΕ και ο ΕΟΠ παρέχουν 
περισσότερα δεδομένα σε πίνακες και αναπτύσσουν λεπτομερέστερα μοντέλα. Το ESPON αξιοποιεί 
αυτά τα νέα δεδομένα και διεξάγει αναλύσεις εδαφικών τάσεων, αξιολογήσεις αντίκτυπου και μελέτες 
προοπτικής (βλ. την ενότητα για την αξιολόγηση του εδαφικού αντίκτυπου στο κεφάλαιο 3).

1 Η εδαφική διάσταση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Τεχνική έκθεση αρ. 9/2010, ΕΟΠ, 2009, Κοπεγχάγη, 
http://www.eea.europa.eu/publications/the-territorial-dimension-of-environmental-sustainability
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Συνοριακές περιφέρειες

Οι συνοριακές περιφέρειες1 περιλαμβάνουν τις περιφέρειες κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων 
της ΕΕ, ορισμένες των εξωτερικών συνόρων, των θαλάσσιων συνόρων των οποίων η μέγιστη μεταξύ 
τους απόσταση είναι 150 km και τις περιφέρειες που έχουν κοινά σύνορα με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Περιλαμβάνονται επίσης οι περιφέρειες του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ) και του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ). 

Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε συνοριακές περιφέρειες — περισσότεροι από 196 
εκατομμύρια άνθρωποι ή σχεδόν το 40 % του συνολικού πληθυσμού το 2007. Οι περισσότεροι από 
αυτούς ζουν σε περιφέρειες των εσωτερικών συνόρων (36 % του πληθυσμού της ΕΕ). Η αύξηση του 
πληθυσμού την περίοδο 2000 έως 2007 ήταν σχεδόν ίδια στις περιφέρειες τόσο των εσωτερικών όσο 
και των εξωτερικών συνόρων (περίπου 0,3 % το χρόνο). 

Κατά μέσο όρο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο (89 % του μέσου 
όρου για το 2007), αν και το χάσμα μίκρυνε λίγο την περίοδο 2000 έως 2007. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
είναι χαμηλότερο στις περιφέρειες των εξωτερικών συνόρων (65  % του κοινοτικού μέσου όρου) 
απ’ ότι στις περιφέρειες των εσωτερικών συνόρων (92 % του μέσου όρου), αν και η αύξηση ήταν 
υψηλότερη στην πρώτη ομάδα, καθώς πολλές από αυτές τις περιφέρειες υπάγονται στην ΕΕ των 12.

Η ανεργία ήταν επίσης υψηλότερη στις περιφέρειες των εξωτερικών συνόρων (8,3  %) απ’ ότι σε 
εκείνες των εσωτερικών συνόρων (7,3 %). Επιπλέον, οι περιφέρειες των εξωτερικών συνόρων έχουν 
επίσης, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία απ’ ότι οι περιφέρειες των 
εσωτερικών συνόρων.

Η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες είναι κατά μέσο όρο πιο περιορισμένη στις συνοριακές 
περιφέρειες, ειδικά σε εκείνες των εξωτερικών συνόρων, όπου η εγγύτητα με νοσοκομείο ή 
πανεπιστήμιο είναι πολύ μικρότερη από την υπόλοιπη Ένωση. Το ίδιο ισχύει για την πρόσβαση 
σε αεροδρόμιο, κυρίως για τις περιφέρειες στα Καρπάθια Όρη της Ρουμανίας και γύρω από αυτά 
καθώς και για τις περιφέρειες της Βορειοανατολικής Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και 
της Εσθονίας. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συνοριακών περιφερειών είναι ότι τα επίπεδα ανάπτυξης 
μεταξύ περιφερειών που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του συνόρου μερικές φορές διαφέρουν 
κατά πολύ. Αυτό συμβαίνει ανάμεσα στις ανατολικές περιφέρειες των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και 
στις γειτονικές περιφέρειες, αλλά και ανάμεσα σε ορισμένες περιφέρειες των εσωτερικών συνόρων. 
Για παράδειγμα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις συνοριακές περιφέρειες της Λιθουανίας είναι τριπλάσιο 
από το ΑΕΠ στις γειτονικές περιφέρειες της Λευκορωσίας, αν και επικρατεί σχεδόν το ίδιο χάσμα 
ανάμεσα στο Λουξεμβούργο και τις γειτονικές περιφέρειες του Βελγίου (αν και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η ευκολία μετακίνησης μεταξύ αυτών αποτελεί ένα σημαντικό λόγο γι' αυτό). 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες των εσωτερικών και των εξωτερικών συνόρων 
διαφέρουν. Για τις περιφέρειες των εσωτερικών συνόρων, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανάπτυξη 
περαιτέρω διασυνοριακής συνεργασίας, ώστε να ξεπεράσουν τους απομένοντες πολιτικούς και 
διοικητικούς φραγμούς που εμποδίζουν την περιφερειακή ενοποίηση. Για τις περιφέρειες των 
εξωτερικών συνόρων, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η πρόκληση 
έγκειται κυρίως στην επέκταση και τη βελτίωση των βασικών υποδομών, περιλαμβανομένων 
των συνδέσεων διασυνοριακής μεταφοράς και επικοινωνίας. Άλλη μια δυσκολία, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, είναι να υπάρχουν γειτονικές περιφέρειες με πολύ χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, όπως 
συμβαίνει στην Dél-Alföld της Ουγγαρίας, η οποία είναι μια από τις φτωχότερες περιφέρειες στην ΕΕ 
και έχει κοινό σύνορο με τη Σερβία, της οποίας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 20 % 
του κοινοτικού μέσου όρου.

Οι αλλαγές στο περιβάλλον μπορούν να έχουν εξίσου σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις. Ήδη 
υπάρχουν αρκετοί προστατευμένοι βιότοποι οι οποίοι διασχίζουν τα εθνικά σύνορα, όπως το 
Kalmthoutse Heide στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες, καθώς και τα Thayatal και Podyjí International 
Park στην Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία. Οι περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως πλημμύρες 
ή πυρκαγιές και η ατμοσφαιρική ή υδάτινη ρύπανση επίσης ξεπερνούν συχνά τα σύνορα. Η 
διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί το κλειδί για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς που προκαλούν 
παρόμοια συμβάντα στο περιβάλλον.

1 Περιφέρειες επιπέδου NUTS  3 υποψήφιες για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στα πλαίσια 
του κανονισμού του ΕΤΠΑ.
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με τα αποτελέσματα και την απασχόληση να μεταφέρονται 
από τις λιγότερο παραγωγικές δραστηριότητες σε εκείνες 
με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, η 
απασχόληση σε αυτή την ομάδα αυξήθηκε μόνο κατά 
0,2  % το χρόνο, συνεισφέροντας μόλις κατά 7  % στη 
συνολική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Κατά μέσο όρο, οι 
περιφέρειες της σύγκλισης έχουν μεγαλύτερο πληθυσμιακό 
ποσοστό στις ομάδες νεότερης ηλικίας σε σύγκριση με 
την υπόλοιπη ΕΕ, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός εργάσιμης 
ηλικίας να αυξάνεται σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό, 
παρά τη μείωσή του σε απόλυτα μεγέθη. 

Αντιθέτως, οι αλλαγές στο ποσοστό απασχόλησης 
συνέβαλαν περισσότερο στην αύξηση του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ απ’ ότι η παραγωγικότητα στις περιφέρειες της 
μετάβασης11. Ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε 
παράλληλα με την παραγωγικότητα, υποδεικνύοντας ότι 
δεν υφίσταται απαραίτητα κάποια αντίστροφη αναλογία 
μεταξύ των δύο. Το ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης 
ηλικίας στο σύνολο παρέμεινε αμετάβλητο. 

Η αύξηση στις περιφέρειες της ΠΑΑ προήλθε σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ 
μείωση του ποσοστού στον συνολικό πληθυσμό εργάσιμης 
ηλικίας, που αντικατοπτρίζει τη δημογραφική γήρανση, 
προκάλεσε ελαφρά πτώση στην αύξηση του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ. Παρότι η αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν κατά 
μέσο όρο υψηλότερη στις περιφέρειες της σύγκλισης (3 %), 
υπήρξαν σημαντικές διαφορές εντός της ομάδας. 

Στις 10 περιφέρειες με την ταχύτερη αύξηση12, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 8  % 
το χρόνο μέσα στο εν λόγω διάστημα. Όλες αυτές οι 
περιφέρειες βρίσκονται στην ΕΕ των 12. Στις 10 περιφέρειες 
με τη βραδύτερη αύξηση13, πολλές από αυτές στην Ιταλία, 
το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
ήταν μόλις 0,2 %. 

Στην ομάδα των κορυφαίων επιτυχόντων, η παραγωγικότητα 
είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ. Με 
εξαίρεση τρεις περιφέρειες της Ρουμανίας, η αύξηση της 
παραγωγικότητας συνέπεσε με την αύξηση της ζήτησης για 
εργατικό δυναμικό — και του ποσοστού απασχόλησης — 
καθώς και με την αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας. 

Στις περιφέρειες όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε με 

11 Οι περιφέρειες της μετάβασης είναι περιφέρειες κατάλληλες 
για σταδιακή ένταξη και σταδιακή έξοδο. Η λέξη μετάβαση που 
χρησιμοποιείται γι' αυτές τις περιφέρειες επισημαίνει το ενδιάμεσο 
στάδιό τους ανάμεσα στις περιφέρειες της σύγκλισης και της 
ανταγωνιστικότητας.

12 Λετονία, Yugozapaden (Βουλγαρία), Λιθουανία, Vest (Ρουμανία), 
Εσθονία, Nord-Vest (Ρουμανία), Západné Slovensko (Σλοβακία), 
Sud-Muntenia (Ρουμανία), Bucureşti-Ilfov (Ρουμανία), Bratislavský 
kraj (Σλοβακία).

13 Lombardia (Ιταλία), Piemonte (Ιταλία), Puglia (Ιταλία), Franche-
Comté (Γαλλία), Emilia-Romagna (Ιταλία), Abruzzo (Ιταλία), Umbria 
(Ιταλία), Berlin (Γερμανία), Privincia Autonoma Trento (Ιταλία), Illes 
Balears (Ισπανία).

αργούς ρυθμούς, αυτή η βραδύτερη αύξηση συνδεόταν 
με μειωμένη παραγωγικότητα, που παρατηρήθηκε 
και στις τρεις περιφέρειες με εξαίρεση την Franche-
Comté, τη μόνη περιφέρεια στην οποία η απασχόληση 
σημείωσε πτώση. Αυτό δείχνει μια σαφή αντίστροφη 
αναλογία ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας 
των εργαζομένων και στην αύξηση της απασχόλησης 
σε αυτές τις περιπτώσεις, με κάθε αύξηση της πρώτης 
να είναι αποτέλεσμα μειωμένης απασχόλησης αντί 
μακροπρόθεσμης βελτίωσης της παραγωγικής ικανότητας. 
Επιπλέον, σε όλες τις περιφέρειες αυτής της ομάδας, εκτός 
από τις Βαλεαρίδες, το ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης 
ηλικίας μειώθηκε. Αυτό αντικατοπτρίζει την αποδημία, 
καθώς και έλλειψη μετακίνησης προς τις περιφέρειες αυτές, 
ενώ οι ροές των απόδημων αποτελούνται σε δυσανάλογο 
ποσοστό από νεότερους ανθρώπους. Σε μια περιφέρεια 
με χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, η αποδημία μπορεί να 
βοηθήσει να ελευθερωθούν θέσεις εργασίας για εκείνους 
που παραμένουν, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει στην 
πρόσληψη λιγότερο παραγωγικών εργαζόμενων και σε 
μείωση της παραγωγικότητας.

Σε ό,τι αφορά περιφέρειες της ΠΑΑ, η αύξηση του ΑΕΠ 
ήταν υψηλότερη στις περιφέρειες της σλοβάκικης και της 
τσεχικής πρωτεύουσας, ενώ ακολουθούν περιφέρειες 
στην Ιρλανδία (Νότια και Βόρεια), τη Φινλανδία (Pohjois-
Suomi, Länsi-Suomi), τις Κάτω Χώρες (Flevoland), το ΗΒ 
(East Anglia, Hampshire και Isle of Wight) και τη Σουηδία 
(Västsverige). Με ελάχιστες μεταβολές ή με ελαφριά μείωση 
(Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi) στο ποσοστό του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας, τα ποσοστά παραγωγικότητας και 
απασχόλησης αυξήθηκαν ταυτόχρονα σε αυτές τις 
περιφέρειες. Συνολικά, η αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
ήταν μεγαλύτερη στις περιφέρειες που κατόρθωσαν να 
αυξήσουν την παραγωγικότητα μαζί με την απασχόληση 
(βλ. επίσης το πλαίσιο περί συντελεστών αύξησης 
παρακάτω).

Μείωση του ποσοστού στον πληθυσμό 
εργάσιμης ηλικίας

Το ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας δείχνει τη δυ-
νητική προσφορά εργατικού δυναμικού σε σχέση με το συ-
νολικό πληθυσμό. Καθώς στην ΕΕ το προσδόκιμο ζωής συ-
νεχίζει να αυξάνεται και ο αριθμός των γεννήσεων να πέφτει 
(ακόμη περισσότερο) κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης, 
το ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας είναι πιθα-
νό να μειωθεί τις επόμενες δεκαετίες. Σε κοινοτικό επίπεδο, 
η μεταβολή στο ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας 
ήταν σχεδόν μηδενική, αλλά σε πολλές περιφέρειες αυτό το 
ποσοστό έχει ήδη ξεκινήσει να μειώνεται, μειώνοντας κατά 
συνέπεια και τη δυνητική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το 
2009 δύο στις τρεις περιφέρειες παρουσίασαν μείωση στο 
ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας. Έως το 2013 
αυτό αναμένεται να συμβεί σε 9 από τις 10 περιφέρειες και 
θα εξακολουθήσει να συμβαίνει τις επόμενες δύο δεκαετίες. 

Οι προβλέψεις της Eurostat για τον πληθυσμό των 
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περιφερειών υποδηλώνουν ότι η μείωση στο ποσοστό του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
έντονη σε τμήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της 
Πολωνίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Από την άλλη 
πλευρά, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία 
είναι πιθανό να έχουν σημαντικά μικρότερες μειώσεις.

Η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης 
μπορεί να βοηθήσει τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

Η άνοδος των ποσοστών απασχόλησης αποτέλεσε την 
κύρια πηγή αύξησης στις περιοχές μετάβασης. Στις περιοχές 
της σύγκλισης και της ΠΑΑ, η συνεισφορά της απασχόλησης 
ήταν πολύ μικρότερη14. Αυτό, ωστόσο, κρύβει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των περιφερειών και της προοπτικής για 
αυξήσεις στα ποσοστά απασχόλησης ώστε να ανέβει το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Η εν λόγω δυνητική συνεισφορά μπορεί να εκτιμηθεί με την 
εξέταση των επιπτώσεων της αύξησης στο 75 % στα ποσοστά 
απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20–64 ετών, ένα στόχο που 
έθεσε η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η επίτευξη αυτού του 
στόχου απαιτεί όχι μόνο μείωση της ανεργίας, αλλά και την 
είσοδο πολλών αδρανών ατόμων στην αγορά εργασίας, 
ιδίως στις περιφέρειες της σύγκλισης, όπου η συμμετοχή 
του εργατικού δυναμικού τείνει να είναι χαμηλότερη απ’ 
ότι στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αυτός ο στόχος 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν αυξηθεί η συμμετοχή των 
γυναικών, κυρίως, στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό 
ενδέχεται να απαιτεί ευνοϊκότερες ή ευέλικτες συνθήκες 
εργασίας και επαρκή πρόβλεψη παιδικής μέριμνας, ώστε 
να μπορέσουν οι γονείς μικρών παιδιών, κυρίως οι μητέρες, 
να συνδυάσουν την εργασία με την οικογένεια. 

Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75  % θα 
σήμαινε αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ15 στην ΕΕ κατά 
περισσότερο από 6 %. Παρότι το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ 
πιο σημαντικό στις περιφέρειες της σύγκλισης (17 %), είναι 
επίσης σημαντικό στις περιφέρειες της ΠΑΑ (3  % και από 
υψηλότερη τιμή βάσης) (χάρτης 1.12).

Το βασικό ζήτημα είναι πως θα επιτευχθούν αυτά τα 
αποτελέσματα και θα ξεπεραστούν τα βασικά εμπόδια. 
Για παράδειγμα, η θετική αύξηση της απασχόλησης 
στις περιφέρειες της μετάβασης θα μπορούσε να είναι 
το αποτέλεσμα μιας επαρκώς υψηλής αύξησης των 
αποτελεσμάτων, η οποία θα επιτρέπει την αύξηση της 
απασχόλησης παράλληλα με την επίτευξη κερδών από 
την παραγωγικότητα. Οι περιφέρειες της σύγκλισης, από 
την άλλη, εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία 

14 Στην εν λόγω ανάλυση της ανάπτυξης, τα ποσοστά απασχόλησης 
υπολογίζονται με βάση τους αριθμούς για την απασχόληση από 
τους περιφερειακούς απολογισμούς. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω 
ποσοστά και οι μεταβολές τους με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται 
να μην αντιστοιχούν επακριβώς στα ποσοστά απασχόλησης που 
μετριούνται με την έρευνα εργατικού δυναμικού.

15 Υποθέτοντας ότι η πρόσθετη απασχόληση που θα δημιουργηθεί 
έχει την ίδια μέση παραγωγικότητα με την τρέχουσα απασχόληση.

αναδιάρθρωσης, σημειώνοντας ραγδαία πτώση της 
απασχόλησης στον γεωργικό κλάδο (βλ. επόμενη ενότητα) 
και αυξήσεις στην απασχόληση σε άλλους τομείς. Για να 
αυξηθούν επαρκώς τα αποτελέσματα ώστε να μπορέσουν 
οι περιφέρειες της σύγκλισης να επιτύχουν ποσοστά 
απασχόλησης της τάξης του 75 % ενώ η παραγωγικότητά 
τους θα συμβαδίζει με αυτή της υπόλοιπης ΕΕ, μπορεί να 
περάσει πάνω από μια δεκαετία. Τα αποτελέσματα και 
η παραγωγικότητα στις περιφέρειες της ΠΑΑ είναι ήδη 
υψηλά, αλλά το ποσοστό απασχόλησης μπορεί να αυξηθεί 
περισσότερο σε κάποιες περιφέρειες της ΠΑΑ. Σε αυτές 
τις περιφέρειες, το εμπόδιο για την περαιτέρω αύξηση 
της απασχόλησης μπορεί να είναι η έλλειψη κινήτρων 
για την επιδίωξη υψηλότερων ποσοστών στην αύξηση 
αποτελεσμάτων, μαζί με δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας, 
οι οποίες εμποδίζουν την αύξηση της απασχόλησης, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχείς διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις.

Τα ποσοστά απασχόλησης στις σκανδιναβικές χώρες, το 
ΗΒ και τις Κάτω Χώρες είναι ήδη υψηλότερα από το στόχο 
του 75  % στις περισσότερες περιφέρειες. Από την άλλη 
πλευρά, στη Νότια Ισπανία, τη Νότια Ιταλία, την Ελλάδα και 
σε πολλές από τις περιφέρειες της ΕΕ των 12, τα ποσοστά 
είναι πολύ πιο κάτω από το 65 % (χάρτης 1.13).

Στις περιφέρειες με υψηλά ποσοστά απασχόλησης, αυτά τα 
ποσοστά δεν μπορούν να αυξηθούν σημαντικά κι επομένως 
δεν μπορούν να συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην οικονομική 
ανάπτυξη. Σε αυτές τις περιφέρειες, η οικονομική ανάπτυξη 
εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση της 
παραγωγικότητας, που αποτελεί και το κεντρικό θέμα της 
επόμενης ενότητας. 

Η καινοτομία και η αναδιάρθρωση έχουν το 
μεγαλύτερο αντίκτυπο

Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι το συνδυαστικό 
αποτέλεσμα βελτιώσεων στην παραγωγικότητα σε έναν 
τομέα (δηλ. καινοτομία) και μεταβάσεων από τομέα σε τομέα 
(δηλ. αναδιάρθρωση). Η αναδιάρθρωση μεταφέρει την 
απασχόληση σε παραγωγικότερους τομείς. Αυτό συμβαίνει 
κυρίως σε χώρες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της 
οικονομικής ανάπτυξης. Η αύξηση της ενδοτομεακής 
παραγωγικότητας μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα. Η 
καινοτομία με την ευρύτερη έννοια, περιλαμβανομένων 
επενδύσεων σε Ε&Α, καλύτερης αξιοποίησης της 
υπάρχουσας τεχνολογίας και διαθέσιμων πόρων καθώς και 
νέων τεχνικών διαχείρισης και οργάνωσης, αποτελεί βασική 
πηγή ανταγωνιστικότητας.

Ο χάρτης  1.15 παρουσιάζει την άνοδο στην αύξηση 
της ενδοτομεακής παραγωγικότητας. Φαίνεται ότι στις 
περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ των 12, η αύξηση ήταν 
σημαντική και αντικατόπτριζε την ένταξη πιο προηγμένης 
τεχνικά και περισσότερο αποτελεσματικής παραγωγής και 
οργάνωσης. 
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Οι ΞΑΕ αποτελούν έναν σημαντικό δίαυλο για την 
καινοτομία. Οι περιφέρειες με υψηλότερο ποσοστό ΞΑΕ 
τείνουν να έχουν υψηλότερη αύξηση της ενδοτομεακής 
παραγωγικότητας. Οι περιφέρειες της σύγκλισης στην ΕΕ των 
15 παρουσιάζουν ελάχιστες αυξήσεις στην ενδοτομεακή 
παραγωγικότητα ενώ σε πολλές από αυτές, κυρίως στην 
Ιταλία και την Ελλάδα, η ανταγωνιστικότητα μειώθηκε. Τα 
παραδείγματα της Φινλανδίας, της Σουηδίας, του ΗΒ και της 
Ιρλανδίας δείχνουν ότι η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της παραγωγικότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της 
οικονομικής ανάπτυξης.

Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της αναδιάρθρωσης 
και της μετάβασης σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας — από τη γεωργία στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες 
— υπήρξε περισσότερο χαρακτηριστική στις περιφέρειες 
της σύγκλισης (χάρτης 1.16). Στις περιφέρειες της σύγκλισης, 
το 48  % περίπου της αύξησης στην παραγωγικότητα των 
εργαζομένων οφειλόταν στην αναδιάρθρωση και το 52 % 
στην αύξηση της ενδοτομεακής παραγωγικότητας. Στις 
περιφέρειες της ΠΑΑ, η μετάβαση της απασχόλησης από 
τομέα σε τομέα ήταν περιορισμένη και οι διαφορές στην 
παραγωγικότητα ήταν λιγότερο έντονες, επομένως σχεδόν 
το 90  % της αύξησης της παραγωγικότητας προήλθε από 
την αύξηση της ενδοτομεακής παραγωγικότητας.

Ο πίνακας  1.5 παρουσιάζει το αποτέλεσμα της αναδιάρ-
θρωσης που είναι εντονότερο στις περιφέρειες της σύγκλι-
σης, στις οποίες αναπαριστά κυρίως μετάβαση από τους λι-
γότερο παραγωγικούς στους περισσότερο παραγωγικούς 
τομείς, από τη γεωργία στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Οι 
περιφέρειες της ΠΑΑ έχουν κατά μέσο όρο πολύ πιο υψηλό 
επίπεδο παραγωγικότητας και μεγαλύτερο ποσοστό απα-
σχόλησης σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι μετα-
βάσεις στην απασχόληση πραγματοποιούνται κυρίως ενδο-
τομεακά, π.χ., από τη βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας στη 
βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας ή από τη βιομηχανία σε 

υπηρεσίες όπου η αποβιο-
μηχάνιση εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε εξέλιξη (όπως 
στη Γερμανία).

1.3 Η καινοτομία 
αποτελεί τη βασική 
κινητήρια δύναμη 
της περιφερειακής 
ανάπτυξης

Οι χρηματοπιστωτικές και 
επιχειρηματικές υπηρεσίες 
είχαν την υψηλότερη 
αύξηση στην απασχόληση 
στην ΕΕ από το 2000 έως 
το 2007. Με μέσο ετήσιο 
ποσοστό αύξησης 2,6  %, 
η αύξηση αυτή ήταν πολύ 
πιο υψηλή από τη συνολική 
αύξηση της απασχόλησης 

που ήταν μόνο 0,6  %. Στον εν λόγω τομέα σημειώθηκε 
επίσης η υψηλότερη αύξηση στην απασχόληση και στους 
τρεις τύπους περιφερειών (σύγκλισης, μετάβασης και ΠΑΑ) 
(πίνακας 1.6).

Η μείωση στην απασχόληση σημειώθηκε κυρίως στη 
γεωργία, όπου ανήλθε στο 5,6  % το χρόνο, καθώς και 
στη βιομηχανία, με ποσοστό 0,6  % το χρόνο. Ωστόσο, το 
μοντέλο και στους τρεις τύπους περιφερειών διαφέρει 
ριζικά. Η μείωση της απασχόλησης στη γεωργία ήταν 
μεγαλύτερη στις περιοχές της σύγκλισης, ενώ η απασχόληση 
στη βιομηχανία στην ουσία αυξήθηκε λίγο σε αυτές τις 
περιφέρειες. Η μεγαλύτερη μείωση στην απασχόληση στη 
βιομηχανία σημειώθηκε στις περιφέρειες της ΠΑΑ, όπου 
ανήλθε στο 1,3 % το χρόνο.

Παρόλο που αυτές οι μεταβολές οδήγησαν σε μια σχετική 
σύγκλιση στη διάρθρωση της απασχόλησης, αυτή 
εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά. Παρά τη σημαντική 
μείωση, οι περιφέρειες της σύγκλισης συνεχίζουν να έχουν 
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία — 
14 % του συνολικού ποσοστού απασχόλησης, δηλαδή σχεδόν 
τριπλάσιο από αυτό που ισχύει στις περιοχές της μετάβασης 
και εξαπλάσιο από αυτό που ισχύει στις περιοχές της ΠΑΑ. 
Παρόλο που η αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία 
ήταν πολύ υψηλή στις περιφέρειες της σύγκλισης (6,4  % 
το χρόνο), ο εκσυγχρονισμός του τομέα έχει πολύ δρόμο 
ακόμα μέχρι να γεφυρώσει το χάσμα της παραγωγικότητας 
με τις περιφέρειες της ΠΑΑ (όπου η εν λόγω αύξηση είναι 
τριπλάσια).

Το ποσοστό απασχόλησης στη βιομηχανία είναι επίσης 
μεγαλύτερο στις περιφέρειες της σύγκλισης και αυξήθηκε 
από το 2000, ενώ μειώθηκε στις περιφέρειες της μετάβασης 
και τις περιφέρειες της ΠΑΑ. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη 
εντύπωση, δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγικότητα 

1.5 Πηγές ανάπτυξης της παραγωγικότητας των εργαζομένων,  
2000–2007

Μέση ετήσια μεταβολή % 
Ανάπτυξη της  

παραγωγικότητας
= Ανάπτυξη της  

ενδοτομεακής 
παραγωγικότητας

+ Μεταβάσεις 
στην 

απασχόληση 
μεταξύ των 

τομέων

ΕΕ των 27 1,4 = 1,0 + 0,4
Τύπος περιφέρειας
Σύγκλιση 2,5 = 1,3 + 1,2
Μετάβαση 1,0 = 0,7 + 0,3
Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα 
και Απασχόληση

1,1 = 1,0 + 0,1

Πηγή: ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, Eurostat



Κ ε φ ά λ α ι ο  I :  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ,  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  κ α ι  ε δ α φ ι κ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  κ α ι  τ ά σ ε ι ς

32 Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

είναι τρεις φορές υψηλότερη στις περιφέρειες της ΠΑΑ απ’ 
ότι στις περιφέρειες της σύγκλισης.

Ο κατασκευαστικός τομέας αναπτύχθηκε σημαντικά 
στις περιφέρειες της σύγκλισης και της μετάβασης και 
καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό απασχόλησης σε σύγκριση 
με τις περιφέρειες της ΠΑΑ. Η κρίση, ωστόσο, οδήγησε σε 

σημαντική μείωση της απασχόλησης, κυρίως σε χώρες όπου 
οι αξίες των ακινήτων έπεσαν δραματικά, όπως στην Ισπανία, 
την Ιρλανδία και τα κράτη της Βαλτικής.

Η δύναμη του τομέα των υπηρεσιών συνδέεται με το 
επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης. Καλύπτει το μεγαλύτερο 
ποσοστό απασχόλησης στις περιφέρειες της ΠΑΑ, όπου το 

1.6 Απασχόληση και παραγωγικότητα ανά τομέα, 2007
Ποσοστό το 2007 ( %) Απασχόληση ΑΠΑ

ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ ΕΕ των 
27

ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ ΕΕ των 
27

Γεωργία, θήρευση και αλιεία 13,7 4,8 2,4 5,8 4,1 2,6 1,4 1,8
Συνολική βιομηχανία, 
περιλαμβανομένης της ενέργειας

21,4 14,3 17,3 18,3 21,4 16,1 20,0 19,9

Κατασκευές 8,5 10,7 7,1 7,7 8,2 8,6 5,9 6,4
Εμπόριο, μεταφορές & επικοινωνίες 23,6 29,0 25,2 25,0 22,7 26,1 20,6 21,3
Χρηματοπιστωτικές και 
επιχειρηματικές υπηρεσίες

8,4 11,6 16,8 14,1 20,2 22,3 30,2 28,2

Άλλες υπηρεσίες 24,4 29,6 31,2 29,1 23,5 24,4 22,0 22,4
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Μέση ετήσια μεταβολή %,  
2000–2007

Απασχόληση ΑΠΑ

ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ ΕΕ των 
27

ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ ΕΕ των 
27

Γεωργία, θήρευση και αλιεία -5,6 -1,7 -1,2 -4,4 -0,6 -0,9 -0,2 -0,4
Συνολική βιομηχανία, 
περιλαμβανομένης της ενέργειας

0,5 -0,3 -1,3 -0,6 4,1 2,1 1,4 1,8

Κατασκευές 3,3 3,6 1,7 2,4 2,2 3,7 1,5 1,8
Εμπόριο, μεταφορές & επικοινωνίες 1,9 2,0 0,6 1,1 3,5 4,1 2,3 2,5
Χρηματοπιστωτικές και 
επιχειρηματικές υπηρεσίες

3,2 4,6 2,3 2,6 3,7 3,9 2,9 3,0

Άλλες υπηρεσίες 1,6 2,3 1,4 1,5 1,7 2,5 1,3 1,4
Σύνολο 0,4 2,0 0,6 0,6 2,9 3,1 2,0 2,2

Παραγωγικότητα  
(ΑΠΑ σε ΠΑΔ ανά εργαζόμενο)

Δείκτης (ΕΕ=100), 2007 Μέση ετήσια μεταβολή %, 
2000–2007

ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ ΕΕ των 
27

ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ ΕΕ των 
27

Γεωργία, θήρευση και αλιεία 20 52 64 34 6 0 1 5
Συνολική βιομηχανία, 
περιλαμβανομένης της ενέργειας

69 109 135 111 4 3 3 3

Κατασκευές 62 78 97 84 0 0 -0 0
Εμπόριο, μεταφορές & επικοινωνίες 64 89 95 86 3 2 2 2
Χρηματοπιστωτικές και 
επιχειρηματικές υπηρεσίες

151 189 207 196 1 -0 1 1

Άλλες υπηρεσίες 59 79 81 76 -0 0 -0 -0
Σύνολο 65 98 116 100 4 1 1 2

Πηγή: Eurostat
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ποσοστό των επιχειρηματικών και χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών είναι επίσης μεγάλο. Στις περιφέρειες της 
μετάβασης, το ποσοστό απασχόλησης στις διανομές, 
τις μεταφορές και τις επικοινωνίες είναι μεγαλύτερο απ’ 
ότι στις περιφέρειες της ΠΑΑ, ενώ οι επιχειρηματικές 
και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι πολύ λιγότερο 
ανεπτυγμένες. Στις περιφέρειες της σύγκλισης, το ποσοστό 
απασχόλησης και στους τρεις τομείς υπηρεσιών είναι 
χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο. Ειδικότερα, 
το ποσοστό απασχόλησης στις επιχειρηματικές και 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι μόνο το μισό από αυτό 
που ισχύει στις περιφέρειες της ΠΑΑ και το ποσοστό της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας είναι υψηλότερο κατά 
τα δύο τρίτα.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η κατάρτιση και η ανωτάτη μόρφωση μπορούν να 
αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η 
ανώτατη μόρφωση τείνει επίσης να αυξάνει το εισόδημα 
των ανθρώπων και την ικανοποίησή τους από τη ζωή, 
ανεξάρτητα από τα επίπεδα του εισοδήματος (βλ. επόμενη 
ενότητα). Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 25–64 
ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση διαφέρει σημαντικά από 
περιφέρεια σε περιφέρεια (χάρτης  1.17). Σε 9 περιφέρειες 
είναι πάνω από 40  % (Inner London, Brussels και οι δύο 
γύρω περιφέρειες, Ουτρέχτη και País Vasco, καθώς και 
οι περιφέρειες της πρωτεύουσας σε Δανία, Σουηδία και 
Φινλανδία). Όλες αυτές, εκτός από την País Vasco, είναι 
περιφέρειες πρωτευουσών ή συνορεύουν με περιφέρεια 
πρωτεύουσας. Σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Γερμανία 
και την Ισπανία, η περιφέρεια της πρωτεύουσας έχει το 
υψηλότερο ποσοστό ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(βλ. επίσης την ενότητα για τις μητροπολιτικές περιφέρειες).

Σε τέσσερις περιφέρειες, το ποσοστό ήταν μικρότερο από 
10  %: στην Severozápad της Τσεχικής Δημοκρατίας, τις 
Αζόρες και τις περιφέρειες Sud–Muntenia και Sud-Est της 

Ρουμανίας. Γενικότερα, οι περιφέρειες με μικρούς αριθμούς 
ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνονται 
στην Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τσεχική 
Δημοκρατία.

Το σχήμα 1.13 δείχνει το βαθμό στον οποίο η περιφερειακή 
διαφοροποίηση αποκρύπτεται από τους εθνικούς μέσους 
όρους. Για παράδειγμα, το Βέλγιο έχει μικρότερο μέσο όρο 
από την Ιρλανδία, αλλά στις Βρυξέλες και τις δύο γύρω 
περιφέρειες το ποσοστό είναι μεγαλύτερο απ’ ότι στην 
περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ιρλανδίας. Το ίδιο ισχύει 
και για τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Οι πιο μορφωμένοι 
έχουν επίσης την τάση να μετακινούνται περισσότερο. Η 
συγκέντρωσή τους στις περιφέρειες της πρωτεύουσας δεν 
οφείλεται μόνο στη δυσανάλογη, σε σχέση με τις άλλες 
περιφέρειες, κατανομή των πανεπιστημίων σε αυτήν, 
αλλά και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι μετακινούνται προς 
την πρωτεύουσα αφού ολοκληρώσουν την τριτοβάθμια 
εκπαίδευσή τους αλλού. 

Οι διαφορές στο ποσοστό των ατόμων με υψηλή μόρφωση 
είναι επίσης εμφανείς ανάμεσα στους τρεις τύπους 
περιφερειών. Στις περιφέρειες της ΠΑΑ και της μετάβασης, 
το 26–27 % των ατόμων ηλικίας 25–64 ετών είναι απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις περιφέρειες της σύγκλισης, 
το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 18 %. 

Η νεότερη γενιά σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σχεδόν διπλάσιες 
πιθανότητες να ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 55–64 ετών (31 % έναντι 
16  %). Ωστόσο, το ποσοστό της διαφοράς μεταξύ αυτών 
των δύο γενεών είναι μεγαλύτερο στην περιφέρειες της ΠΑΑ 
απ’ ότι στις περιφέρειες της σύγκλισης, που σημαίνει ότι το 
χάσμα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τύπους περιφερειών 
διευρύνθηκε τα τελευταία 30 χρόνια. 

Οι περιφέρειες με μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν σημαντικά υψηλότερα 
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1.19 Πληθυσμός ηλικίας 30–34 ετών με τριτοβάθμια μόρφωση το 2008 και απόσταση 
έως το στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30–34 
ετών με τριτοβάθμια μόρφωση είναι 40 %
ΕΕ των 27 = 31,1
ISCED επίπεδα 5 και 6

Πηγή: Eurostat, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια
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επίπεδα παραγωγικότητας από εκείνες με μικρότερα 
ποσοστά, γεγονός που αποτελεί και έναν από τους λόγους 
για τους οποίους η στρατηγική «Ευρώπη  2020» στοχεύει 
στο να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30–34 
ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον στο 40  % 
(χάρτης  1.19). Οι άνθρωποι με τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
και ειδικότερα οι ερευνητές, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παραγωγή, τη μεταβίβαση και την αξιοποίηση των νέων 
γνώσεων.  Το 2007 η μέση σχέση μεταξύ παραγωγικότητας 
και ποσοστού ατόμων ηλικίας 25–64 ετών με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση έδειχνε ότι η παραγωγικότητα ήταν 780 ΠΑΔ 
υψηλότερη για κάθε ποσοστιαία μονάδα ανόδου του 
ποσοστού αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω από 
τον μέσο όρο16. Αυτό δείχνει ότι η αύξηση του ποσοστού 
των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οδηγεί επίσης 
σε αύξηση του ΑΕΠ (αν και όχι αυτομάτως, καθώς ενδέχεται 
να συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες στη σχέση που 
παρατηρείται). Οι περισσότερες περιφέρειες θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν από αυτό (χάρτης 1.20). Βάσει της σχέσης, 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ, καθώς και στις περιφέρειες 
της μετάβασης και ΠΑΑ, θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 
3–4 % και στις περιφέρειες της σύγκλισης κατά 10 %.

Φυσικά, η αύξηση του ποσοστού ατόμων ηλικίας 25–64 
ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να 
γίνει μέσα σε ένα βράδυ. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε 
ολόκληρη την ΕΕ αποκτούν το πανεπιστημιακό πτυχίο τους 
μέχρι την ηλικία των 25 ετών και σχεδόν όλοι μέχρι την 
ηλικία των 35 ετών. Στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού δείχνουν ότι ελάχιστοι άνθρωποι που ξεκίνησαν 
να εργάζονται διακόπτουν την καριέρα τους για να 
αφιερώσουν 3–4 έτη στην ολοκλήρωση ενός προγράμματος 
σπουδών για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου. Αυτό 
υπογραμμίζει τη σημασία της δια βίου μάθησης, η οποία 
περιλαμβάνει πρόσβαση σε διάφορα είδη εκπαίδευσης 
καθώς και σε πανεπιστημιακές σπουδές. Ως εκ τούτου, 
το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του ποσοστού του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας που είναι απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προέρχεται από άτομα ηλικίας 
κάτω των 35 ετών, που είναι και ένας από τους λόγους για 

16 Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στο συσχετισμό μεταξύ περιφερειακής 
παραγωγικότητας και περιφερειακών ποσοστών των ατόμων 
ηλικίας 25–64 με τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2007. 

τους οποίους αυτά τα άτομα αποτελούν το επίκεντρο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Προς το παρόν, μόνο στο ένα πέμπτο των περιφερειών της 
ΕΕ το ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον 
πληθυσμό ηλικίας 25–64 ετών είναι 30  % ή μεγαλύτερο. 
Εάν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, μόνο οι μισές από τις 
περιφέρειες της ΕΕ θα φτάσουν το 30  % έως το 2020. 
Προσομοιώσεις δείχνουν ότι το ποσοστό των αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον πληθυσμό ηλικίας 25–64 
ετών θα αυξανόταν σε σχεδόν 30  % εάν το ποσοστό των 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον πληθυσμό 
ηλικίας 25–34 αυξανόταν στο 40  %. Ωστόσο, ακόμα και 
εάν αυτός ο στόχος επρόκειτο να επιτευχθεί σε όλες τις 
περιφέρειες από το 2010 κι έπειτα, θα σήμαινε και πάλι 
ότι μια στις τρεις περιφέρειες θα είχε ποσοστό αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον πληθυσμό ηλικίας 25–64 
ετών κάτω του 30 % το 2020. Γι' αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να δοθεί ώθηση σε αυτήν την τάση.

Εντούτοις, η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι ούτε 
η μοναδική ούτε μια αυτόματη πηγή εργαζομένων με 
υψηλά προσόντα. Η αναβάθμιση των προσόντων σε όλα 
τα επίπεδα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των 
εργαζομένων με υψηλά προσόντα, ειδικά εάν συνδεθεί με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας — και αυτή η σύνδεση 
μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα σε περιφερειακό επίπεδο17 
(χάρτης 1.21). 

Ο ακριβής αριθμός και η φύση των εργασιών στο μέλλον 
— καθώς και των προσόντων που θα απαιτούνται — 
θα εξαρτηθεί από μακροπρόθεσμους διαρθρωτικούς 
παράγοντες, όπως η έρευνα, η καινοτομία, η τεχνολογική 
αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι δημογραφικές τάσεις, 
αλλά και από το βαθμό και το ρυθμό ανάκαμψης από την 
τρέχουσα οικονομική ύφεση. 

Οι προβλέψεις μέχρι το 2020 δείχνουν ότι το ποσοστό των 
εργασιών που απασχολούν άτομα με προσόντα ανώτερης 
δευτεροβάθμιας (δηλ., μεσαίου επιπέδου) εκπαίδευσης 
είναι πιθανό να παραμείνει σημαντικό, γύρω στο 50  %18. 

17 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη 
(ΑΠΣΠΟΑ) επιστημονική επιτελική σύνοψη, 2010.

18 Cedefop (2010) Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη. 
Μεσοπρόθεσμες προβλέψεις μέχρι το 2020.

1.7 Πιθανή αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για το ποσοστό απασχόλησης και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 2007

 % μεταβολής
ΕΕ των 27 ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ

1 Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ηλικίας 20–64 ετών σε 75 % 6 17 11 3
2 Αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ηλικίας 25–34 ετών σε 40 %
4 10 4 3

3 1 και 2 ταυτόχρονα 11 29 16 6
 Πηγή: Eurostat, υπολογισμοί ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
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Όσοι εργάζονται θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν και να 
αναβαθμίσουν τα προσόντα τους, ιδιαίτερα εκείνοι με 
χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, καθώς έχουν πολύ 
λιγότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν στη δια βίου 
μάθηση από εκείνους που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης (όπως αναφέρεται 
στην ενότητα 1.2.2) ή του ποσοστού αποφοίτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από μόνη της μπορεί να έχει 
σημαντικά οφέλη για την οικονομία, ειδικά στις περιφέρειες 
που υστερούν, αλλά η επίπτωση είναι μεγαλύτερη και 
διαρκεί περισσότερο εάν αυξηθούν και τα δύο ταυτόχρονα 
(Πίνακας  1.7). Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
ταυτόχρονα με την αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πιθανό να σημαίνει ότι 
στις πρόσθετες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται η 
παραγωγικότητα θα είναι υψηλότερη από την τρέχουσα. 
Με άλλα λόγια, οι περιφέρειες όχι μόνο θα δημιουργήσουν 
θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργήσουν εκείνα τα είδη 
εργασίας που αυξάνουν την παραγωγικότητα και το βιοτικό 
επίπεδο. Αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ κατά 11 % στην ΕΕ και κατά το ένα τρίτο σχεδόν στις 
περιφέρειες της σύγκλισης. Όπως δείχνει ο πίνακας, ενιαία 
προσέγγιση αναφορικά με τις επενδύσεις στην απασχόληση 
και την εκπαίδευση, κυρίως στις περιφέρειες με χαμηλά 
ποσοστά απασχόλησης, καθώς και σε πολλές από τις 
περιφέρειες της σύγκλισης και της μετάβασης, σημαίνει 
ότι το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των 
σχετικών επιμέρους επενδύσεων. Επιπλέον, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η αύξηση των μορφωτικών επιπέδων στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες όχι μόνο θα ωφελήσει 
την οικονομία, αλλά θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση των 
τοπικών θεσμών.

Το ποσοστό ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο — οι 
οποίοι στην καλύτερη περίπτωση έχουν ολοκληρώσει μόνο 
την υποχρεωτική εκπαίδευση — είναι υψηλό σε όλα τα 

κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης εκτός από την Κύπρο και 
κυμαίνεται κατά μέσο όρο ανάμεσα στο 40 % και το 75 % των 
ατόμων ηλικίας 25–64 ετών (χάρτης 1.18 και σχήμα 1.14). Και 
στις πέντε χώρες υπάρχουν περιφέρειες όπου μόνο το ήμισυ 
του δυνητικού εργατικού δυναμικού έχει στην καλύτερη 
περίπτωση ολοκληρώσει τις σπουδές του στην κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι άνθρωποι με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν 
δουλειά και περισσότερες πιθανότητες να έχουν χαμηλό 
εισόδημα και χαμηλό προσδόκιμο ζωής. Επομένως, το να 
ενθαρρύνονται περισσότεροι άνθρωποι να ολοκληρώσουν 
τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν 
είναι ευεργετικό μόνο για την οικονομική ανάπτυξη.

Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη  2020» να μειωθεί 
το ποσοστό όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο το 
πολύ στο 10 % των ατόμων ηλικίας 18–24 ετών χωρίς άλλη 
εκπαίδευση πέρα από τη βασική σχολική επιτεύχθηκε σε 
73 περιφέρειες NUTS 2, δηλαδή σε μία στις τέσσερις, αλλά 
πολλές περιφέρειες πρέπει να καταβάλλουν σημαντική 
προσπάθεια για να πετύχουν αυτό το στόχο, ιδίως η Μάλτα 
και οι 17 περιφέρειες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, 
όπου το ποσοστό εξακολουθεί να υπερβαίνει το 30  % 
(χάρτης 1.22).

Η ποιότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όμως, 
είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα. Έρευνες που 
διεξήχθησαν επί τούτου από τον ΟΟΣΑ (χάρτης  1.23) 
δείχνουν ότι το ποσοστό όσων είχαν χαμηλές επιδόσεις στα 
μαθηματικά, την ανάγνωση και τη φυσική διαφέρει επίσης 
σημαντικά ανάμεσα στα κράτη μέλη. Στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις 
παραμένει σταθερά πάνω από 30 % σε αυτά τα πεδία. Στην 
Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία το ποσοστό των 
ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά είναι πάνω 
από 30 %, αλλά στους άλλους δύο τομείς οι επιδόσεις είναι 
λίγο καλύτερες.
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Συστήματα περιφερειακής καινοτομίας

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα έχουν πολλές πηγές, 
από την πολιτιστική ποικιλομορφία και ανοχή μέχρι την 
επιχειρηματικότητα και τη δημιουργική τάξη19. Η παρούσα 
ενότητα εστιάζει κυρίως στην τεχνολογική καινοτομία, τη 
διάδοσή της και την απορρόφησή της.

Οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν στα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες όσον αφορά την ικανότητα καινοτομίας. 
Σύμφωνα με τον συνοπτικό δείκτη καινοτομίας (ΣΔΚ) του 
ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας (ΕΠΑΚ)20, 
η υψηλότερη ικανότητα ια καινοτομία βρέθηκε στις 
Σκανδιναβικές χώρες, με τη Σουηδία και τη Φινλανδία να 
έχουν υψηλότερη ικανότητα από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. 
Η απόδοση είναι γενικά χαμηλότερη από το μέσο όρο στις 
χώρες της ΕΕ των 12, αν και ορισμένες από αυτές (Κύπρος, 
Εσθονία και Τσεχική Δημοκρατία) έχουν καλύτερες 
επιδόσεις απ’ ότι τα νότια κράτη μέλη της ΕΕ των 15.

Ο ΕΠΑΚ διακρίνει τέσσερις ομάδες χωρών:

 • Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Σουηδία και ΗΒ με 
επιδόσεις στην καινοτομία πολύ πιο πάνω από τον 
κοινοτικό μέσο όρο·

 • Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και 
Κάτω Χώρες με επιδόσεις στην καινοτομία ελάχιστα πιο 
πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο·

 • Κύπρος, Εσθονία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, με επιδόσεις 
ελάχιστα πιο κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο·

 • Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, 
Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία με επιδόσεις αρκετά 
πιο κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Οι μεταβολές που συνέβησαν στις επιδόσεις της 
καινοτομίας τα τελευταία χρόνια παραπέμπουν σε μια 

19 COM(2009) 295.

20 Ο ΣΔΚ παρέχει μια επισκόπηση της συνολικής εθνικής 
επίδοσης στην καινοτομία. Υπολογίζεται ως σύνθετος δείκτης, 
αποτελούμενος από τους 29 δείκτες που ομαδοποιούνται σε 7 
διαφορετικές διαστάσεις καινοτομίας και σε 3 μεγάλες ομάδες 
διαστάσεων: (i) ‘Στοιχεία διευκόλυνσης’, δηλαδή οι κύριοι, εξωγενείς 
για την εταιρεία, παράγοντες ώθησης της καινοτομίας. Χωρίζεται 
στις διαστάσεις ‘ανθρώπινοι πόροι’ και ‘χρηματοδότηση και 
υποστήριξη’, (ii) ‘εταιρικές δραστηριότητες’, δηλαδή προσπάθειες 
καινοτομίας που αναλαμβάνουν οι εταιρείες. Καλύπτει 3 διαστάσεις: 
‘Εταιρικές επενδύσεις’ (μια σειρά διαφόρων επενδύσεων που 
πραγματοποιούν οι εταιρείες για να παράγουν καινοτομίες), 
‘δεσμοί & επιχειρηματικότητα’ (αποτύπωση των επιχειρηματικών 
προσπαθειών και των σχετικών προσπαθειών συνεργασίας) 
και ‘παράγωγα’ (αποτύπωση, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργούνται ως ενδιάμεσα 
παράγωγα της διαδικασίας καινοτομίας), (iii) ‘αποτελέσματα’, 
δηλαδή τα αποτελέσματα των εταιρικών δραστηριοτήτων. 
Χωρίζεται σε 2 διαστάσεις: ‘Καινοτόμοι’ (ο αριθμός των εταιρειών 
που εισήγαγαν καινοτομίες στην αγορά ή εντός της επιχείρησης 
τους) και ‘οικονομικά αποτελέσματα’ (η επιτυχία της καινοτομίας σε 
θέματα απασχόλησης, εξαγωγών και πωλήσεων λόγω καινοτόμων 
δραστηριοτήτων).

διαδικασία σύγκλισης. Με εξαίρεση την Ιταλία, τη Λιθουανία 
και την Ισπανία, τα κράτη μέλη με ικανότητα για καινοτομία 
χαμηλότερη από τον κοινοτικό μέσο όρο σημείωσαν 
υψηλότερες από το μέσο όρο αυξήσεις στις επιδόσεις τους. 
Παράλληλα, με εξαίρεση την Αυστρία και την Ιρλανδία, 
στα κράτη μέλη με ικανότητα για καινοτομία υψηλότερη 
από τον κοινοτικό μέσο όρο, οι επιδόσεις στην καινοτομία 
αυξήθηκαν σχεδόν έως τον κοινοτικό μέσο όρο ή κάτω από 
αυτόν. 

Σύμφωνα με τον περιφερειακό πίνακα αποτελεσμάτων 
καινοτομίας21 οι πιο καινοτόμες περιφέρειες βρίσκονται 
συνήθως στις πιο καινοτόμες χώρες. Σχεδόν όλες αυτές 
βρίσκονται στην ομάδα των ‘πρωτοπόρων στην καινοτομία’ 
χωρών που προσδιορίζονται στον ευρωπαϊκό πίνακα 
αποτελεσμάτων καινοτομίας (ΕΠΑΚ). Ομοίως, όλες οι 
περιφέρειες ‘χαμηλού επιπέδου καινοτομίας’ βρίσκονται σε 
χώρες με απόδοση κάτω από το μέσο όρο σύμφωνα με τον 
ΕΠΑΚ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν επίσης 
περιφέρειες που υπερβαίνουν το επίπεδο της χώρας τους: 

 • Η Noord-Brabant είναι μια ιδιαίτερα καινοτόμα 
περιφέρεια που βρίσκεται σε μια χώρα που αποτελεί 
‘ακόλουθο στην καινοτομία’ (τις Κάτω Χώρες). 

 • Η Πράγα στην Τσεχική Δημοκρατία, η País Vasco, η 
κοινότητα της Ναβάρας, η κοινότητα Μαδρίτης και 
η Καταλονία στην Ισπανία, η Λομβαρδία και η Εμίλια-
Ρομάνια στην Ιταλία και η Zahodna Slovenija στη 
Σλοβενία είναι όλες περιφέρειες με μεσαίες έως υψηλές 
επιδόσεις στην καινοτομία σε μέτρια καινοτόμες ή 
ανερχόμενες καινοτόμες χώρες. 

 • Οι περιφέρειες των πρωτευουσών της Ουγγαρίας και 
της Σλοβακίας παρουσιάζουν επίπεδο καινοτομίας 
κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο, αλλά βρίσκονται σε 
ανερχόμενες καινοτόμες χώρες των οποίων η συνολική 
απόδοση στην καινοτομία είναι αρκετά χαμηλότερη 
από τον μέσο όρο. 

Οι περιφέρειες έχουν διαφορετικά δυνατά και αδύναμα 
σημεία. Σύμφωνα με λεπτομερέστερη ανάλυση των 
περιφερειών για τις οποίες υπάρχουν επαρκή δεδομένα, 
οι περιφέρειες αποδίδουν σε διαφορετικούς βαθμούς 
στις τρεις διαστάσεις της καινοτομίας που περιλαμβάνει 
ο ΕΠΑΚ: στοιχεία διευκόλυνσης καινοτομίας, εταιρικές 
δραστηριότητες και καινοτόμα αποτελέσματα. Παρόλο που 
η σχέση μεταξύ των βαθμών επίδοσης και των σχετικών 
δυνατών σημείων δεν είναι άμεση, πολλές από τις χώρες 
‘χαμηλού επιπέδου καινοτομίας’ έχουν μια σχετική αδυναμία 
όσον αφορά τα στοιχεία διευκόλυνσης καινοτομίας, τα 
οποία περιλαμβάνουν τους ανθρώπινους πόρους. 

Η επίδοση των περιφερειών δείχνει σχετικά σταθερή από 
το 2004. Το μοντέλο καινοτομίας έμεινε κατά κύριο λόγο 
απαράλλαχτο από το 2004 έως το 2006, με ελάχιστες μόνο 
αλλαγές στα μέλη των διαφόρων ομάδων. Ειδικότερα, οι 

21 http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-
scoreboard

http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-scoreboard
http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-scoreboard
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Παράγοντες ανάπτυξης

Όπως επισημαίνεται από τον ΟΟΣΑ1, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη 
την ΕΕ άρχισαν να δίνουν προοδευτικά έμφαση στην περιφερειακή διάσταση της οικονομικής πολιτικής. 
Στο κέντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η πρόκληση σχεδιασμού πολιτικών κατάλληλων για το 
τοπικό επίπεδο. 

Ωστόσο, η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μιας τέτοιας πολιτικής είναι η ικανότητα 
προσδιορισμού των καθοριστικών παραγόντων της ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτός 
ακριβώς είναι ο στόχος μιας συνεχιζόμενης μελέτης κατ’ εντολή της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, με την 
οποία επιχειρείται η εμβάθυνση στην κατανόηση της οικονομικής ανάπτυξης στις περιφέρειες της ΕΕ 
και η ανάλυση των παραγόντων που βρίσκονται πίσω από την ποικιλομορφία της απόδοσης.

Η βιβλιογραφία έχει την τάση να ομαδοποιεί τους καθοριστικούς παράγοντες της ανάπτυξης στις 
ακόλουθες ευρείες κατηγορίες2:

Συσσώρευση των παραγόντων της παραγωγής, συνήθως υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και 
τεχνολογία. Η εν λόγω συσσώρευση θεωρείται ότι διευκολύνεται από χρηματοπιστωτικές και εργασιακές 
αγορές που λειτουργούν καλά και επηρεάζεται από διάφορα άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι:

 • η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού· 

 • η φυσική γεωγραφία, που περιλαμβάνει τον πλούτο φυσικών πόρων αλλά και την τοπογραφία της 
περιφέρειας·

 • η οικονομική γεωγραφία που εστιάζει σε πτυχές όπως η πρόσβαση σε μεγάλες αγορές προϊόντων ή 
παραγόντων ή η πυκνότητα της οικονομικής δραστηριότητας εντός της περιφέρειας·

 • το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει πτυχές όπως η ποιότητα της διακυβέρνησης ή το 
μακροοικονομικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει η περιφερειακή οικονομία.

Σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί ποιοι από τους 
πολυάριθμους (άνω των 60) δυνητικούς παράγοντες ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στις παραπάνω 
κατηγορίες αποτελούν τις ισχυρότερες κινητήριες δυνάμεις της περιφερειακής ανάπτυξης: 

 • τα μορφωτικά επίπεδα (ή ανθρώπινο κεφάλαιο) φαίνονται να είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς 
παράγοντες της ανάπτυξης, ειδικά στο ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Αυτό επίσης συνδέεται με την καινοτομία, καθώς το εργατικό δυναμικό με ανώτερη 
μόρφωση και προσόντα διευκολύνει τη γρήγορη διάδοση των γνώσεων και των νέων τεχνικών. Οι 
εκτιμήσεις δείχνουν ότι αύξηση της τάξης του 10 % στο ποσοστό των υψηλά μορφωμένων στον 
πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας τείνει κατά μέσο όρο να ανεβάζει την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο·

 • οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επίσης προσδιορίζονται ως σημαντικός παράγοντας. 
Αυτό επηρεάζει άμεσα την παραγωγική ικανότητα των περιφερειών αυξάνοντας το απόθεμα σε 
υλικό κεφάλαιο, αλλά κυρίως αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τη διάδοση της καινοτομίας, 
καθώς το κεφάλαιο τείνει να ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία· 

 • τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας, που αντικατοπτρίζουν την υγιή λειτουργία των εργασιακών αγορών, 
καθώς και η συσσώρευση παραγόντων, η ευελιξία των περιφερειών και η κοινωνική συνοχή 
ευνοούν επίσης την ανάπτυξη· 

 • οι επιπτώσεις των γειτόνων είναι σημαντικές, με την έννοια ότι η απόδοση μιας περιφέρειας όσον 
αφορά την ανάπτυξη εξαρτάται από την ανάπτυξη των γύρω περιφερειών. 

Οι περιφέρειες με πρωτεύουσες τείνουν επίσης να παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά ανάπτυξης 
σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες. Γενικά η πυκνότητα της απασχόλησης (αντί για την πυκνότητα 
του πληθυσμού) έχει θετική επίπτωση στην ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι η υψηλή 
πυκνότητα των εργασιών οδηγεί σε πυκνή κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία αυξάνει το φάσμα 
διάδοσης των γνώσεων, παρέχοντας κατ’ επέκταση ώθηση στις καινοτομίες και την ανάπτυξη.

1 ΟΟΣΑ (2009), Επενδύοντας για Ανάπτυξη: Δημιουργώντας καινοτόμες περιφέρειες, προπαρασκευαστική 
έκθεση για τη συνάντηση της επιτροπής της πολιτικής εδαφικής ανάπτυξης σε υπουργικό επίπεδο.

2 Εκτός από το αρχικό επίπεδο ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί τη βάση της διαδικασίας κάλυψης της 
υστέρησης.
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περισσότερες από τις αλλαγές είναι θετικές και αφορούν 
την Καταλονία, την κοινότητα της Βαλένθιας, τις Βαλεαρίδες 
Νήσους και τη Θέουτα (Ισπανία), την Bassin Parisien καθώς και 
την Est και Sud-Ouest (Γαλλία), την Unterfranken (Γερμανία), 
την Közép-Dunántúl (Ουγγαρία) και την Αλγκάρβε 
(Πορτογαλία). Χρειάζονται δεδομένα περισσότερων ετών 
για να αναλυθεί η δυναμική των περιφερειακών επιδόσεων 
στην καινοτομία και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να 
συσχετιστεί με άλλους παράγοντες, όπως αλλαγές στο ΑΕΠ, 
βιομηχανική διάρθρωση και δημόσιες πολιτικές. 

Δαπάνες Ε&Α στις περιφέρειες της ΕΕ

Οι ανισότητες είναι πολύ μεγαλύτερες ανάμεσα στις 
περιφέρειες της ΕΕ. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα δεδομένα, οι δαπάνες για Ε&Α στην ΕΕ 
κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στο 1,9  % του ΑΕΠ το 2007. 
Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές κυμάνθηκαν από 5–6  % του 
ΑΕΠ στην Braunschweig και τη Στουτγάρδη της Γερμανίας 
και στη Västsverige της Σουηδίας έως κάτω από 0,1 % στη 
Severen tsentralen της Βουλγαρίας και στη Lubuskie της 
Πολωνίας.

Οι δαπάνες υπερβαίνουν το στόχο του 3 % της στρατηγικής 
«Ευρώπη  2020» σε μόνο μια στις 10 περιφέρειες, ενώ 
το ποσοστό είναι μικρότερο από 1  % στις μισές σχεδόν 
(48  %) περιφέρειες (χάρτης  1.24). Από τις 20 περιφέρειες 
με τις υψηλότερες δαπάνες για Ε&Α, οι 17 είναι υψηλά 
ανεπτυγμένες (με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του κοινοτικού 
μέσου όρου) και 3 από αυτές είναι περιφέρειες της 
πρωτεύουσας (στην Αυστρία, τη Σουηδία και τη Δανία). 
Με εξαίρεση την Åland στη Φινλανδία, οι περιφέρειες 
που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα δαπανών για Ε&Α 
βρίσκονται κυρίως στην ΕΕ των 12 ή είναι περιφέρειες της 
ΕΕ των 15 με σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Η συγκέντρωση των δαπανών για Ε&Α σε περιφέρειες με 
υψηλά επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταδεικνύεται επίσης 
από την εξέταση των δαπανών για Ε&Α του ιδιωτικού τομέα. 
Το 2007 σχεδόν καμία από τις υστερούσες περιφέρειες 
δεν παρουσίασε επίπεδα δαπανών για Ε&Α άνω του 2  % 
(ο στόχος της Βαρκελώνης για την επιχειρηματική Ε&Α). Η 
μόνη εξαίρεση είναι το Stredni Cechy (η περιφέρεια γύρω 
από την Πράγα) όπου οι δαπάνες για επιχειρηματική Ε&Α 
ανέρχονται σχεδόν στο 2,5 % του ΑΕΠ.

Ανθρώπινοι πόροι στην επιστήμη και την 
τεχνολογία

Ένας άλλος κοινός δείκτης της ικανότητας για καινοτομία 
είναι το ποσοστό εργατικού δυναμικού με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επιστήμη και την 
τεχνολογία, οι οποίοι εργάζονται σε δουλειές που απαιτούν 
συνήθως προσόντα αυτού του είδους (HRSTC).

Οι περιφερειακές ανισότητες από αυτή την άποψη είναι 
εξίσου μεγάλες. Το 2008 το ποσοστό HRSTC (ανθρώπινο 
δυναμικό στον πυρήνα επιστήμης και τεχνολογίας) ήταν 
30  % ή μεγαλύτερο στο Brabant Wallon του Βελγίου, 

στη Στοκχόλμη, στο Inner London και στο Βερολίνο. Το 
ποσοστό αυτό ήταν κάτω από 8 % στην Κορσική, στη Sud-
Muntenia της Ρουμανίας, στις Αζόρες της Πορτογαλίας 
και στη Severozapad της Βουλγαρίας (χάρτης  1.25). Και 
πάλι, οι περιφέρειες που είναι ιδιαίτερα προικισμένες με 
μορφωμένο εργατικό δυναμικό έχουν γενικά υψηλότερα 
επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ και είναι συνήθως περιφέρειες 
πρωτευουσών. Μόνο 4 από τις πρώτες 20 περιφέρειες κατά 
τον HRSTC έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον 
κοινοτικό μέσο όρο και 12 από αυτές είναι περιφέρειες 
πρωτευουσών.

Απασχόληση στην υψηλή τεχνολογία

Ο σχετικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται 
σε τομείς υψηλής τεχνολογίας αποτελεί επίσης ένα 
μέτρο εισροής της Ε&Α (χάρτης  1.26). Σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα δεδομένα (2007–2008), το μεγαλύτερο 
ποσοστό (9–11  %) βρίσκεται στην ΕΕ των 15, στο 
Berkshire, το Buckinghamshire και το Oxfordshire του ΗΒ, 
στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και στην Καρλσρούη της 
Γερμανίας. Το ποσοστό είναι επίσης υψηλό (7–8  %) σε 
ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ των 12, στις περιφέρειες των 
πρωτευουσών της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας 
και της Σλοβακίας. Το ποσοστό τείνει να είναι μικρότερο σε 
περιφέρειες με χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Μόνο 
4 από τις 20 περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά έχουν 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από το 75 % του κοινοτικού μέσου 
όρου.

Οι αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης σε τομείς 
υψηλής τεχνολογίας συμβαίνουν επίσης συχνότερα 
στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες απ’ ότι 
στις περιφέρειες που υστερούν, με μόνο 3 από τις 20 
περιφέρειες όπου η αύξηση ήταν υψηλότερη την περίοδο 
2000 έως 2007 να έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 
75 % του κοινοτικού μέσου όρου (η Vest στη Ρουμανία, η 
Západné Slovensko στη Σλοβακία και η Moravskoslezsko 
στην Τσεχική Δημοκρατία).

Ευρεσιτεχνίες

Οι μεγάλες περιφερειακές διαφοροποιήσεις, που ακολου-
θούν το ίδιο μοντέλο, είναι συνήθως εμφανείς στους δεί-
κτες εκροών της Ε&Α, ειδικότερα στις καταθέσεις αιτήσε-
ων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Στις περιφέρειες της σύγκλι-
σης, οι αιτήσεις αυτές αποτέλεσαν μόνο το 11  % του κοι-
νοτικού μέσου όρου την περίοδο 2005–2006 (πλέον πρό-
σφατα διαθέσιμα δεδομένα), ενώ στις περιφέρειες της ΠΑΑ 
ήταν 53 % πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Οι αιτήσεις 
επικεντρώνονται δυσανάλογα στις πιο ανεπτυγμένες περι-
φέρειες, με το 87 % των περιφερειών με αιτήσεις πάνω από 
τον κοινοτικό μέσο όρο να έχουν επίσης κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
πάνω από τον μέσο όρο.

Η κουλτούρα της καινοτομίας διαφέρει σημαντικά μετα-
ξύ ΕΕ και ΗΠΑ, όπου η κατάθεση αιτήσεων για διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας είναι πολύ συχνότερες. Αυτό, ωστόσο, εξη-
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γεί μόνο εν μέρει τη δια-
φορά στη συχνότητα από-
κτησης διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνίας μεταξύ ΕΕ και 
ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ, την περίοδο 
2007–2008 οι αιτήσεις που 
κατατέθηκαν για απόκτηση 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
ήταν 262 ανά εκατομμύριο 
κατοίκους. Οι αντίστοιχες αι-
τήσεις ήταν 139 στην ΕΕ των 
15 και 111 στην ΕΕ των 27 
(την περίοδο 2006–2007), 
αν και στη Γερμανία, η οποία 
αντικατοπτρίζει την εξειδί-
κευση στις παραγωγές με-
σαίας-υψηλής τεχνολογί-
ας, κατατέθηκαν 280 αιτή-
σεις, δηλαδή περισσότερες 
απ’ ότι στις ΗΠΑ, ενώ στη 
Σουηδία και τη Φινλανδία οι 
αιτήσεις ήταν ελάχιστα λιγό-
τερες (251 και 248 αντίστοι-
χα).

Οι καταθέσεις αιτήσεων για 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
διαφέρουν κατά πολύ από 
περιφέρεια σε περιφέρεια, 
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ (χάρτης 1.27 και χάρτης 1.28). 
Στις ΗΠΑ τείνουν να είναι περισσότερες στην Ανατολική 
και τη Δυτική Ακτή, στην Καλιφόρνια, τη Μασαχουσέτη, 
το Όρεγκον, το Βερμόντ και την Ουάσινγκτον, όπου 
κατατίθενται περισσότερες από 400 αιτήσεις ανά 1 
εκατομμύριο κατοίκους. Στην ΕΕ ο μεγαλύτερος αριθμός 
αιτήσεων παρατηρείται στο Noord-Brabant των Κάτω 
Χωρών (723), στη Στουτγάρδη (630), καθώς και στο 
Oberbayern (572) και το Tübingen (524) της Γερμανίας. Οι 
αριθμοί στο άλλο άκρο του φάσματος είναι πολύ μικρότεροι 
και στις δύο περιοχές. Στις ΗΠΑ ο αριθμός των αιτήσεων 
ήταν κάτω από 100 στη Λουϊζιάνα, τον Μισσισιπή και την 
Αλαμπάμα, ενώ στην ΕΕ δεν καταγράφηκαν διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας στα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο της 
Ελλάδας, στις Αζόρες της Πορτογαλίας και στη Θέουτα και 
τη Μελίγια της Ισπανίας.

Δείκτης περιφερειακής απόδοσης στην 
καινοτομία

Αυτή η γενική εικόνα επικέντρωσης της καινοτομικής 
ικανότητας στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ 
επιβεβαιώνεται από τον δείκτη περιφερειακής απόδοσης 
στην καινοτομία (ΔΠΑΚ), έναν σύνθετο δείκτη ο οποίος 
περιλαμβάνει 16 από τους 29 δείκτες που χρησιμοποιούνται 
στον ΕΠΑΚ22. Ο δείκτης αυτός καλύπτει 201 περιφέρειες 

22 Hollanders, H., Tarantola, S. and Loschky, A. (2009), Περιφερειακός 
πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 2009, INNO Metrics Thematic 

(χάρτης 1.29) σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα, ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα των δεδομένων23. 

Όπως φαίνεται από τα προαναφερθέντα, ο δείκτης 
υποδεικνύει ότι οι πιο καινοτόμες περιφέρειες βρίσκονται 
γενικότερα στις πιο καινοτόμες χώρες και αντιστρόφως. 

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες περιφέρειες των οποίων 
οι επιδόσεις ήταν πάνω από το μέσο όρο, όπως η Noord-
Brabant, η Πράγα, η País Vasco, η Κοινότητα της Ναβάρας, 
η Κοινότητα της Μαδρίτης και η Καταλονία στην Ισπανία, 
η Λομβαρδία και η Εμίλια-Ρομάνια στην Ιταλία, η Zahodna 
Slovenija και οι περιφέρειες της πρωτεύουσας στην 
Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Paper, Brussels: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας.

23 Για λόγους διαθεσιμότητας των δεδομένων, ο ΔΠAK υπολογίζεται σε 
επίπεδο NUTS 1 για 3 περιφέρειες από την Αυστρία, 3 περιφέρειες 
από το Βέλγιο, 2 περιφέρειες από τη Βουλγαρία, 9 περιφέρειες 
από τη Γαλλία, 9 περιφέρειες από τη Γερμανία, 3 περιφέρειες από 
την Ελλάδα, 1 περιφέρεια από την Ουγγαρία, 2 περιφέρειες από 
την Ισπανία και 12 περιφέρειες από το ΗΒ. Ο υπολογισμός αυτός 
γίνεται επίσης για 1 συγχωνευμένη περιφέρεια της Ελλάδας 
(Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία), 
2 συγχωνευμένες περιφέρειες της Ιταλίας (Κοιλάδα Αόστης· και 
Πιεμόντε, Μολίζε και Αμπρούτσο) και 1 συγχωνευμένη περιφέρεια 
της Πορτογαλίας (Αυτόνομη Περιφέρεια των Αζόρων και Αυτόνομη 
Περιφέρεια της Μαδέρας). Οι Δανία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, 
Λιθουανία, Λουξεμβούργο και Μάλτα περιλαμβάνονται σε επίπεδο 
χώρας.

1.8 Απόδοση περιφερειακής καινοτομίας
ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ ΕΕ των 

27
Επίπεδα

Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο ΕΓΔΕ, 
2006–2007  
(αιτήσεις ανά κάτοικο, δείκτης 
της ΕΕ των 27=100)

11,3 32,7 153 100

Συνολικές δαπάνες για Ε&Α, 2007  
( % του ΑΕΠ)

0,89 0,99 2,08 1,85

Ανθρώπινοι πόροι στην Ε&Τ, 2008  
( % της συνολικής απασχόλησης)

14,7 17,8 18,8 17,6

Απασχόληση σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, 
2008  
( % της συνολικής απασχόλησης)

3,1 3,4 5,1 4,4

Μεταβολή σε ποσοστιαίες 
μονάδες

Ανθρώπινοι πόροι στην Ε&Τ, 2000–2008  
( % της συνολικής απασχόλησης)

3,9 2,8 3 3,3

Απασχόληση σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, 
2000–2008  
( % της συνολικής απασχόλησης)

1,1 0,5 -0,2 0,3

Πηγή: Eurostat
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Πηγή: ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, MERIT
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1.30 Παραγωγικότητα εργαζομένων στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, 2007
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Η καινοτομία ανά τύπο περιοχής

Από τα παραπάνω είναι επίσης εμφανές ότι οι περιφέρειες 
της σύγκλισης αποδίδουν πολύ λιγότερο από τις περιφέρειες 
της μετάβασης και της ΠΑΑ σε όλα τα εξεταζόμενα μέτρα 
υπολογισμού των επιδόσεων (πίνακας  1.8). Τα δεδομένα, 
όμως, δείχνουν επίσης μια διαδικασία κάλυψης της 
υστέρησης, με τις περιφέρειες της σύγκλισης να σημειώνουν 
μεγαλύτερες αυξήσεις από τις άλλες δύο ομάδες. Αυτό είναι 
αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως η μεταφορά 
τεχνολογίας από άλλες περιφέρειες (κυρίως μέσω των 
άμεσων επενδύσεων), οι αλλαγές στη διάρθρωσή τους 
προς τομείς μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και η 
αυξημένη πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ που αυξάνει την 
αναμενόμενη ανταπόδοση της καινοτομίας.

Παραγωγικότητα

Παρότι οι δείκτες που περιγράφονται παραπάνω βοη-
θούν στην καταμέτρηση των περιφερειακών επιδόσεων 
στην καινοτομία, θέτουν επίσης σοβαρούς περιορισμούς24. 
Ειδικότερα, αποτυγχάνουν κυρίως στο να συλλάβουν ορι-
σμένα σημαντικά στοιχεία που υπεισέρχονται στη διαδικα-

24 Βλ. για παράδειγμα: Kleinkecht, A., Van Monfort,  K. and Brouwer, 
E. (2002),The non-Trivial Choice Between Innovation Indicators, 
Economics of Innovation and New Technology, Volume 11, Issue 2, 
pp. 109–121.

σία της καινοτομίας, όπως ο σχε-
διασμός του προϊόντος, η ανά-
λυση της αγοράς, η εκπαίδευ-
ση των εργαζομένων ή η επέν-
δυση στην ερευνητική υποδο-
μή. Παραλείπουν επίσης τις συνή-
θως ανεπίσημες καινοτόμες δρα-
στηριότητες μικρότερων εταιρει-
ών. Επιπροσθέτως, η περιφερεια-
κή διάσπαση των δεδομένων απο-
τελεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς το 
σύνολο της καινοτόμας δραστηρι-

ότητας μιας εταιρείας μπορεί να αναφερθεί από τα κεντρικά 
γραφεία της, ενώ στην πραγματικότητα πραγματοποιείται 
σε πολλά διαφορετικά μέρη. Επιπλέον, πολλές καινοτομίες 
δεν διαθέτουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ούτε υπάρχει δυνα-
τότητα να αποκτήσουν, όπως τα νέα λογισμικά συστήματα.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
δείκτες εστιάζουν στην τεχνολογική καινοτομία και αγνοούν 
άλλες μορφές της, όπως η επεξεργασία, το μάρκετινγκ ή η 
οργάνωση. Αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για 
τους παραγωγούς στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
οι οποίες καινοτομούν κυρίως απορροφώντας τεχνολογίες 
που αναπτύσσονται αλλού, προσαρμόζοντας το προϊόν 
τους στις ανάγκες των νέων αγορών ή υιοθετώντας 
αποτελεσματικότερες μεθόδους οργάνωσης των εργασιών 
τους.

Η καινοτομία είναι πρωτίστως ένα μέσο αύξησης της 
παραγωγικότητας, ιδίως της παραγωγικότητας των 
εργαζομένων. Συνεπώς θα πρέπει να εξεταστούν οι αλλαγές 
στην παραγωγικότητα των περιφερειακών εργαζομένων 
στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες ως ένα γενικό μέτρο 
υπολογισμού του αποτελέσματος διαφόρων μορφών 
καινοτομίας.

Η παραγωγικότητα των εργαζομένων στη βιομηχανία και 

1.9 Παραγωγικότητα εργαζομένων στη βιομηχανία και τις 
υπηρεσίες, 2007

ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ ΕΕ των 27
ΑΕΠ ανά εργαζόμενο σε ΠΑΔ, 2007 65, 97,6 115,9 100
Μέση ετήσια μεταβολή %, 2000–2007 3,5 1,3 1,2 1,9
Πηγή: Eurostat, υπολογισμοί ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
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Οι περιφέρειες είναι σημαντικές για την πολιτική για την καινοτομία1

Ο ρόλος της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι άλλες πηγές 
ανάπτυξης μειώνονται στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η πρόκληση για τις εθνικές και περιφερειακές 
κυβερνήσεις είναι να καθορίσουν τις καταλληλότερες πολιτικές μοχλεύσεις για τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας της καινοτομίας — από τη δημιουργία γνώσεων και τις εφευρέσεις μέχρι την καινοτομία 
και την εμπορικοποίηση — κάθε μια εκ των οποίων μπορεί να έχει διαφορετική χωρική διάσταση. Από 
αυτή την άποψη, ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής) συνεργάζονται για να καθορίσουν πώς 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση για την πολιτική καινοτομίας πιο αποτελεσματικά 
για τις περιφέρειες.

Όπως και στην ΕΕ, η ικανότητα για καινοτομία διαφέρει σημαντικά στις περιφέρειες του ΟΟΣΑ. Μόνο 
το 13 % των περιφερειών ευθύνονται για πάνω από το μισό των δαπανών για Ε&Α στο χώρο του ΟΟΣΑ 
και οι πρώτες 10 % περιφέρειες παράγουν κατά μέσο όρο περίπου 280 ευρεσιτεχνίες ανά εκατομμύριο 
κατοίκους, ενώ το 40 % παράγουν λιγότερες από 20. Η διαφορά αυτή δημιουργείται από διάφορους 
παράγοντες. Αρκετές από τις πρώτες περιφέρειες με υψηλά επίπεδα δαπανών για Ε&Α σε σχέση με το 
ΑΕΠ τους είναι περιφέρειες πρωτευουσών ή διαθέτουν μεγάλα κρατικά ερευνητικά κέντρα. 

Η χωρική εγγύτητα συνεχίζει να παίζει ρόλο. Πολλές από τις ισχυρές στη βιοτεχνολογία περιφέρειες, 
όπως φαίνεται από τον αριθμό των ευρεσιτεχνιών, τείνουν επίσης να είναι οι ισχυρότερες στη 
νανοτεχνολογία, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις. Εντούτοις, η πρόσβαση σε παγκόσμια κανάλια 
δημιουργίας και εκμετάλλευσης της γνώσης παραμένει σημαντική για κάθε τύπο περιφέρειας, καθώς 
οι διαδικασίες της καινοτομίας γίνονται ολοένα και πιο ανοιχτές, επεκτείνονται σε περισσότερους 
τομείς και περιλαμβάνουν πολλούς φορείς.

Πολλές καινοτομίες, ωστόσο, πραγματοποιούνται χωρίς Ε&Α. Το ποσοστό των εταιρειών που 
παρουσιάζουν στην αγορά νέα προϊόντα χωρίς να έχουν επενδύσει στην Ε&Α είναι τουλάχιστον 30 % 
σε αρκετές χώρες, όπως στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. 
Σύμφωνα με μια άλλη ανάλυση εκτιμάται ότι το 52 % των καινοτόμων εταιρειών δεν πραγματοποιούν 
Ε&Α για τις καινοτομίες τους2. Οι ‘τεχνολογικές’ μορφές της καινοτομίας (σε προϊόντα ή διαδικασίες) 
συνήθως παρουσιάζονται στις ίδιες εταιρείες που αναφέρουν επίσης ‘μη τεχνολογικές’ μορφές 
(καινοτομίες στο μάρκετινγκ ή την οργάνωση). Επομένως, δεν υπάρχει απαραίτητα μια άμεση 
χαρτογράφηση μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας και των πρωτοπόρων περιφερειών ή μεταξύ της 
μη τεχνολογικής καινοτομίας και των υστερούντων περιοχών.

Η σχέση μεταξύ περιφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας δεν είναι πάντα γραμμική. Ωστόσο, είναι 
γνωστό ότι απαιτείται ανθρώπινο κεφάλαιο για να αποκομιστούν τα οφέλη των επενδύσεων στις 
υποδομές και τον εξοπλισμό και, μεταξύ των πρωτοπόρων περιοχών του ΟΟΣΑ που βρίσκονται 
πλησιέστερα στο ‘τεχνολογικό σύνορο’, εκείνες που αναπτύσσονται ταχύτερα έχουν υψηλότερες τιμές 
για τους κλασσικούς δείκτες καινοτομίας σε σχέση με εκείνες που αναπτύσσονται με βραδύτερους 
ρυθμούς. Συνεπώς, για να υπάρξει θετική απόκριση σε αυτές τις μεμονωμένες διόδους ανάπτυξης, 
απαιτούνται περιφερειακές προσεγγίσεις με διάφορα μείγματα πολιτικών οι οποίες θα είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας.

Οι περιφερειακές κυβερνήσεις στον ΟΟΣΑ καθορίζουν επίσης τις δικές τους πολιτικές για την 
καινοτομία. Κατά μέσο όρο, το 64  % όλων των κεφαλαιουχικών δαπανών στις χώρες του ΟΟΣΑ 
προέρχεται από περιφερειακές ή τοπικές κυβερνήσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σε αυτό το 
επίπεδο συγκρίσιμα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για επενδύσεις και τις δαπάνες στην καινοτομία, 
αλλά σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, εφαρμόζεται μια ευρεία σειρά μέτρων στήριξης της καινοτομίας 
σε περιφερειακό επίπεδο, με σημαντικούς προϋπολογισμούς. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι στη Γερμανία, 
για παράδειγμα, το ομόσπονδο κράτος χρηματοδοτεί τις δημόσιες επενδύσεις για Ε&Α σε ποσοστό 
λίγο πιο πάνω από το 50 %.

1 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΟΟΣΑ, Οι περιφέρειες είναι σημαντικές στην πολιτική για την 
καινοτομία (επερχόμενο), 2011· ΟΟΣΑ, Μέτρηση και παρακολούθηση της καινοτομίας, 2010· ΟΟΣΑ, Οι 
περιφέρειες είναι σημαντικές: Οικονομική ανάκαμψη, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη· 2009, ΟΟΣΑ, Οι 
περιφέρειες με μια ματιά 2009· ΟΟΣΑ, Πως αναπτύσσονται οι περιφέρειες: Τάσεις και ανάλυση, 2009.

2 Θεματική βίβλος για τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας 2007, Παραμελημένοι καινοτόμοι: 
Πως καινοτομούν οι καινοτόμες εταιρείες που δεν πραγματοποιούν Ε&Α;, http://www.proinno-europe.eu/
page/thematic-papers-2
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τις υπηρεσίες είναι γενικά υψηλότερη στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες (χάρτης 1.30). Το μέσο επίπεδο 
στις περιφέρειες της ΠΑΑ είναι σχεδόν διπλάσιο από 
το επίπεδο στις περιφέρειες της σύγκλισης. Καμία από 
τις περιφέρειες της σύγκλισης και της μετάβασης δεν 
διαθέτει επίπεδο παραγωγικότητας υψηλότερο από τον 
κοινοτικό μέσο όρο, όπως συμβαίνει στο 69 % περίπου των 
περιφερειών της ΠΑΑ. 

Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγικότητας έτεινε να είναι 
υψηλότερη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 
Το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης στις περιφέρειες της 
σύγκλισης ήταν διπλάσιο απ’ ότι στις περιφέρειες της 
ΠΑΑ την περίοδο 2000–2007 (πίνακας  1.9). Επίσης, το 
36  % περίπου των περιφερειών της ΠΑΑ παρουσίασαν 
υψηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας από τον 
κοινοτικό μέσο όρο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις 
περιφέρειες της μετάβασης ήταν 24 %.

Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καινοτομία με 
την ευρύτερη έννοια25 επικεντρώνεται λιγότερο στις 
ανεπτυγμένες περιοχές απ’ ότι η τεχνολογική καινοτομία. 
Όπως φαίνεται στο σχήμα  1.15, η υψηλή αύξηση της 
παραγωγικότητας των εργαζομένων στη βιομηχανία και 
τις υπηρεσίες, η οποία οφείλεται εν μέρει στην καινοτομία, 
σημειώθηκε σε ορισμένες περιφέρειες της ΠΑΑ αλλά και σε 
αρκετές περιφέρειες της σύγκλισης. 

Η υψηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας στις περιφέρει-
ες της ΠΑΑ (περίπου 4 % το χρόνο στην Övre Norrland της 
Σουηδίας) στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ χαμηλότε-
ρη από την υψηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας στις 
περιφέρειες της σύγκλισης (4,4 % στη Λετονία).

Δυνατότητες για καινοτομία και 
ανασταλτικοί παράγοντες

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις περιφέρειες 
της ΕΕ όσον αφορά τις επιδόσεις στην καινοτομία και τη 
διαδικασία της ανάπτυξης αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους και ειδικότερα το κατά πόσο 
διαθέτουν τους βασικούς παράγοντες που είναι σημαντικοί 
για την καινοτομία. 

Αυτό διαπιστώνεται από έναν συνθετικό δείκτη ο οποίος 
αναπτύχθηκε από την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και πε-
ριλαμβάνει διάφορες πτυχές, οι οποίες είναι βασικές για 
την τεχνολογική καινοτομία (όπως οι δαπάνες για Ε&Α), την 
απορρόφηση της καινοτομίας (όπως η εκπαιδευτική κα-
τάρτιση) ή τη διάδοση της καινοτομίας (όπως η δυνατό-
τητα διασύνδεσης των περιφερειών με τον υπόλοιπο κό-
σμο). Ο δείκτης βοηθάει στο να εντοπιστούν τα δυνατά και 
αδύναμα σημεία των περιοχών της ΕΕ στους εν λόγω το-
μείς. Διακρίνονται τρεις κύριες ομάδες περιφερειών (χάρ-
της 1.31).

25 Η 6η έκθεση προόδου για την οικονομική και κοινωνική συνοχή 
ορίζει την καινοτομία ως ‘εφαρμογή μιας νέας και χρήσιμης ιδέας’, 
όπου το νέα και χρήσιμη ορίζεται ως ‘νέα και χρήσιμη για την 
περιφέρεια’. 

Η πρώτη ομάδα (που χαρακτηρίζεται ως ισχυροί δημιουργοί 
καινοτομίας) περιλαμβάνει τις περιφέρειες που βρίσκονται 
οριακά στην τεχνολογία αιχμής παγκοσμίως, οι οποίες 
βρίσκονται κυρίως στα υψηλά ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
της βορειοδυτικής Ευρώπης. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
τους είναι η ικανότητα παραγωγής νέων τεχνολογιών και 
τα εφαλτήριά τους στη διαδικασία ανάπτυξης της Ε&Α και 
της καινοτομίας, καθώς και της συγκέντρωσης ανθρώπινου 
κεφαλαίου με σκοπό τη διεύρυνση του τεχνολογικού ορίου.

Η δεύτερη ομάδα (που χαρακτηρίζεται ως αδύναμοι 
απορροφητές) είναι περιφέρειες που προσπαθούν να 
καλύψουν την απόστασή τους από την πρώτη ομάδα μέσω 
διαδικασίας απορρόφησης της τεχνολογίας, η οποία απαιτεί 
υψηλά επίπεδα ανθρώπινου κεφαλαίου. Επομένως η κύρια 
πρόκληση γι' αυτές τις περιφέρειες είναι να αυξήσουν το 
μορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού τους. Αυτές 
οι περιφέρειες αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο στις μέτρια 
ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ.

Η τρίτη ομάδα (που χαρακτηρίζεται ως αδύναμοι 
διασπορείς) περιλαμβάνει περιφέρειες που βρίσκονται 
κυρίως στις χώρες της ΕΕ των 12 και που καλύπτουν την 
απόστασή τους από την πρώτη ομάδα με ταχύτερους 
ρυθμούς. Αυτή η διαδικασία βασίζεται γενικότερα στην 
αναδιάρθρωση των οικονομιών τους και εξαρτάται κατά 
πολύ από την ικανότητά τους να επωφελούνται από τη 
διάδοση της τεχνολογίας. Για τις περιφέρειες εκείνες όπου 
το μορφωτικό επίπεδο είναι συνήθως σχετικά υψηλό, ο 
κύριος περιοριστικός παράγοντας είναι η χαμηλή υποδομή 
τους και η φύση του επιχειρηματικού περιβάλλοντός τους.

Αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση στις πορείες ανάπτυξης και 
στις τροχιές της καινοτομίας από περιφέρεια σε περιφέρεια 
επιβεβαιώνεται επίσης από μια πρόσφατη μελέτη26. Τα 
κύρια ευρήματα αναδεικνύουν τις πολυδιάστατες πλευρές 
της περιφερειακής οικονομίας που βασίζεται στη γνώση. 
Αυτή περιλαμβάνει ποικιλία γνωστικών δραστηριοτήτων 
και πολλαπλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων 
συντελεστών, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, εργαζόμενοι γνώσης και θεσμοί.

Επομένως, τα χωρικά μοντέλα και οι τάσεις όσον αφορά 
τις διάφορες πλευρές της οικονομίας που βασίζεται 
στη γνώση διαφέρουν σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Ωστόσο, η περιφερειακή καινοτομία είναι συναφής για 
όλες τις περιφέρειες: στις τεχνολογικά πρωτοπόρες 
περιφέρειες για να διατηρήσουν την πρωτιά, και στις 
περιφερειακές περιφέρειες για να καλύψουν την απόσταση, 
αν και οι στρατηγικές καινοτομίας διαφέρουν. Σε όλες τις 
περιφέρειες πρέπει να πραγματοποιηθεί μετάβαση από 
τις πολιτικές ώθησης της τεχνολογίας σε πολιτικές που 
εστιάζουν στην προσέλκυση της ζήτησης. Η προώθηση 
εφαρμογών, η καινοτομία που ωθείται από τον χρήστη, 
η καινοτομία στις υπηρεσίες και το δημόσιο τομέα και η 
αντιμετώπιση των κοινωνιολογικών προκλήσεων έχουν 

26 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ο αντίκτυπος της τεχνολογικής αλλαγής στις 
περιφέρειες το 2020, Αναφορά σύνθεσης, 2010.
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διαμορφώσει προοδευτικά το πρόγραμμα της πολιτικής για 
την καινοτομία.

1.4 Υποδομή για τον 21ο αιώνα

Οι προοπτικές για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα 
και ανάπτυξη επηρεάζονται επίσης από τις διαθέσιμες 
υποδομές, όπως τα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών. 
Όπως υποδεικνύεται από πολλές μελέτες, η παροχή 
δημόσιων υποδομών έχει θετικό και σημαντικό αντίκτυπο 
στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη27. 

Μεταφορές

Ένα καλό σύστημα μεταφορών είναι σημαντικό για την ανά-
πτυξη της περιφερειακής οικονομίας. Μειώνει τους χρόνους 
διαδρομής και, κατ' επέκταση, τα κόστη παραγωγής, αυξά-
νοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα. Βελτιώνει την πρόσβα-
ση των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρή-
σεων στις αγορές και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της 
ελκυστικότητας που παρουσιάζει μια περιφέρεια για τους 
επενδυτές.

Ωστόσο, ένα καλό σύστημα μεταφορών δεν εξασφαλίζει 
από μόνο του την οικονομική ανάπτυξη. Η επίπτωση των 
επενδύσεων στις μεταφορές και τις άλλες υποδομές στην 
οικονομική επίδοση εξαρτάται επίσης από την ικανότητα 
της περιφέρειας να τις χρησιμοποιεί αποτελεσματικά, 
καθώς και από τις επενδύσεις σε άλλους παράγοντες 
οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη, όπως το 
ανθρώπινο κεφάλαιο και η καινοτομία. Αυτό εξηγεί εν μέρει 
γιατί η απόδοση των επενδύσεων στις υποδομές μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Οι βελτιωμένες μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ περιφερει-
ών και χωρών διευκολύνουν την πρόσβαση στις ενδοκοι-
νοτικές αγορές, κάτι που είναι πιθανό να δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες για ανάπτυξη. Αυξάνει, όμως, παράλληλα τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των περιφερειών, γεγονός που μπο-
ρεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 
τους εργαζομένους. Η συνολική επίπτωση εξαρτάται από 
την ικανότητα μιας περιφέρειας να εκμεταλλεύεται και να 
αναπτύσσει περαιτέρω το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Η κατάσταση των περιφερειών της ΕΕ σε 
σχέση με την υποδομή των μεταφορών

Το επίπεδο της υποδομής των μεταφορών διαφέρει 
σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ, ειδικά όσον αφορά τους 
δρόμους. Η πυκνότητα των αυτοκινητόδρομων28 είναι 

27 Οι υλικές υποδομές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το 
περιβάλλον, κυρίως οι βαριές και ανθεκτικές στο χρόνο υποδομές, 
όπως δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές και 
διαμορφώσεις των υδάτινων ρευμάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 
αντίστροφη αναλογία μεταξύ του οικονομικού και περιβαλλοντικού 
κόστους και οφέλους πρέπει να λαμβάνεται ρητά και ορθά υπόψη.

28 Η πυκνότητα των αυτοκινητόδρομων ορίζεται ως το μήκος του 
αυτοκινητόδρομου ανά κάτοικο ή ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 
Ο δείκτης που χρησιμοποιείται εδώ είναι ο μέσος όρος των 
πυκνοτήτων ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

τριπλάσια από τον κοινοτικό μέσο όρο στις Κάτω Χώρες 
και το Λουξεμβούργο, αλλά κάτω από το 10 % του μέσου 
όρου στη Ρουμανία, ενώ η Λετονία και η Μάλτα δεν έχουν 
καθόλου αυτοκινητόδρομους. Σε 7 κράτη μέλη, εκ των 
οποίων τα 6 είναι χώρες της ΕΕ των 12, η πυκνότητα είναι 
μικρότερη από το ήμισυ του κοινοτικού μέσου όρου.

Οι διαφορές είναι πολύ πιο έντοντες μεταξύ των περιφερειών 
της ΕΕ που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στην πυκνότητα 
των αυτοκινητόδρομων. Πολλές ανατολικές περιφέρειες 
δεν έχουν καθόλου αυτοκινητόδρομους. Για παράδειγμα, 
στην Πολωνία 7 από τις 16 περιφέρειες και στη Ρουμανία 6 
από τις 8 περιφέρειες δεν έχουν αυτοκινητόδρομους. 

Ένας νέος τρόπος για να φανεί η διαφορά στην ποιότητα 
των υποδομών μεταξύ των περιφερειών είναι να συγκριθεί 
η τρέχουσα δυνατότητα πρόσβασης με σενάρια χαμηλής 
και υψηλής ταχύτητας29 (χάρτης 1.32 και χάρτης 1.33). Μια 
σύγκριση με το σενάριο χαμηλής ταχύτητας επισημαίνει 
τις περιφέρειες που επωφελούνται από τους υπάρχοντες 
αυτοκινητόδρομους. Οι περισσότερες γερμανικές, 
αυστριακές και γαλλικές περιφέρειες επωφελούνται 
από ένα εκτενές δίκτυο αυτοκινητόδρομων, ενώ μια πιο 
ομοιόμορφη κατανομή δρόμων υψηλής ταχύτητας θα 
αύξανε σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης της Βόρειας 
και Νότιας Πολωνίας και ολόκληρης της Ρουμανίας 
(χάρτης 1.34). 

Την περίοδο μεταξύ 2000 και 2008, οι νέες επενδύσεις σε 
αυτοκινητόδρομους επικεντρώνονταν κυρίως στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ. Στα τρία τέταρτα σχεδόν 
των περιφερειών της σύγκλισης η πυκνότητα αυξήθηκε σε 
σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο, ενώ μόνο στο ένα τέταρτο 
των περιφερειών της ΠΑΑ σημειώθηκε αύξηση. Στην ΕΕ των 
15 οι επενδύσεις ήταν ιδιαίτερα μεγάλες σε περιφέρειες της 
Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γερμανίας. Στην ΕΕ των 
12 δεν υπήρξε σαφής σύνδεση ανάμεσα στην κατασκευή 
νέων αυτοκινητόδρομων και στην αρχική υποδομή.

Οι διαφοροποιήσεις στην ποιότητα του οδικού δικτύου 
αντικατοπτρίζονται έως ένα βαθμό στις διαφορές στον 
αριθμό ατυχημάτων και θανάτων από τροχαία, αν και, όπως 
φαίνεται παρακάτω, υπάρχουν και άλλοι εξίσου σημαντικοί 
παράγοντες. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εξακολουθούν να 
είναι μεγάλες στις περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ των 
12, καθώς και στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και 
τη Γαλλία. Είναι όμως πολύ μικρότερες στη Γερμανία, τις 
Σκανδιναβικές χώρες και το ΗΒ. 

29 Το σενάριο υψηλής ταχύτητας αυξάνει την ταχύτητα στα 90  km. 
την ώρα σε όλους τους δρόμους, μιμούμενο μια πιο ομοιόμορφη 
και ενιαία κατανομή των οδικών αρτηριών. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιφέρειες τέτοιες ταχύτητες ίσως να μην είναι εφικτές λόγω του 
τύπου του εδάφους. Επιπλέον, δεν είναι ρεαλιστικό το σενάριο 
αύξησης της πραγματικής μέσης ταχύτητας στα 90  km παντού. 
Ως εκ τούτου, ορισμένα από τα οφέλη που παρουσιάζονται 
ίσως να μην είναι στην πραγματικότητα εφικτό να επιτευχθούν 
με τρόπο που να αποδίδει ικανοποιητική συνάρτηση κόστους-
αποτελεσματικότητας, κυρίως στις περιφέρειες με λίγο και 
διάσπαρτο πληθυσμό.
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Η κατάσταση στην ΕΕ των 15 και στην ΕΕ των 12 διαφέρει 
ριζικά όσον αφορά το βαθμό στον οποίο το οδικό δίκτυο 
συνδέει αστικά κέντρα και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
πρόσβασης. Το εξαιρετικά πυκνό οδικό δίκτυο στον πυρήνα 
της ΕΕ που ξεκινάει από το South East του ΗΒ και διασχίζει 
το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη νοτιοδυτική Γερμανία 
κατορθώνει και τα δύο. Η οδική σύνδεση είναι επίσης καλή 
στη Γαλλία (κυρίως γύρω από την Ile de France), την Ισπανία 
και τη Βόρεια Ιταλία. Στην ΕΕ των 12 το οδικό δίκτυο είναι 
γενικά περιορισμένο και κατακερματισμένο.

Η σημασία των δικτύων μεταφορών για την περιφερειακή 
ανάπτυξη επισημαίνεται από την αξιολόγηση του εδαφικού 
αντίκτυπου με ένα σενάριο βελτιωμένης υποδομής30. Από 
αυτό διαφαίνεται γενικό οικονομικό όφελος για ολόκληρη 
την ΕΕ και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για την ΕΕ των 
12, το οποίο οφείλεται στην αύξηση του δυναμικού της 
αγοράς, της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα 
και στην εμφάνιση νέας περιοχής οικονομικής ανάπτυξης 
που θα καλύπτει την Πράγα, την Κρακοβία, τη Βουδαπέστη 
και τη Βιέννη.

Σημαντικά δυνητικά οφέλη εντοπίζονται και για την ΕΕ 
των 15, ιδίως μέσω καλύτερων συνδέσεων μεταξύ των 
περιφερειών μιας χώρας, κυρίως της Ισπανίας και της 
Γερμανίας, ώστε η ανάπτυξη να μπορεί να εξαπλωθεί από 
τα μεγάλα κέντρα στις μικρότερες πόλεις. Στην ΕΕ των 12 οι 
διαπεριφερειακές συνδέσεις κατά κύριο λόγο απουσιάζουν, 
ενώ ακόμα και οι πρωτεύουσες δεν διαθέτουν καλή μεταξύ 
τους σύνδεση.

Οι περιφερειακές ανισότητες είναι μικρότερες όσον 
αφορά τους σιδηρόδρομους, τουλάχιστον σε θέματα 
πυκνότητας των σιδηροτροχιών, αλλά όχι σε θέματα 
αποτελεσματικότητας (χάρτης  1.35). Περίπου το 37  % 
των περιφερειών της σύγκλισης διαθέτουν πυκνό 
σιδηροδρομικό δίκτυο, ποσοστό μικρότερο από το ήμισυ 
του κοινοτικού μέσου όρου, σε σύγκριση με το 25  % των 
περιφερειών της ΠΑΑ. Στην ΕΕ των 12, η πυκνότητα του 
σιδηροδρομικού δικτύου είναι πολύ υψηλότερη από αυτή 
του οδικού. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές επενδύσεις στον 
εκσυγχρονισμό του δικτύου, το μεγαλύτερο μέρος αυτού 
παραμένει απαρχαιωμένο και σε κακή επισκευαστική 
κατάσταση. Πολλές γραμμές έχουν μονή σιδηροτροχιά 
και στις περισσότερες χώρες ελάχιστες ηλεκτροδοτούνται. 
Επομένως, η διαφορά στην ΕΕ των 15 έγκειται κυρίως στη 
μέση ταχύτητα του δικτύου. 

Η διαφορά στην ταχύτητα προκύπτει επίσης συγκρίνοντας 
την τρέχουσα κατάσταση με ένα σενάριο χαμηλής και 

30 Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί μέρος του προγράμματος TIPTAP 
ESPON. Το πρόγραμμα εξέτασε ειδικότερα ένα σενάριο το 
οποίο αναφέρεται ως ενίσχυση υποδομών, όπου οι πολιτικές 
προσανατολίζονται προς μια νέα πρόβλεψη για τις υποδομές. Αυτή 
βασίζεται στο σενάριο υψηλή ανάπτυξη 2030 όπως ορίζεται στη 
μελέτη TRANSVisions. Πρόγραμμα ESPON 2013, TIPTAP: Πακέτο 
χωρικών επιπτώσεων για τις μεταφορές και τις γεωργικές πολιτικές, 
πρόγραμμα εφαρμοσμένων ερευνών 2013/1/6, 2010.

ένα υψηλής ταχύτητας (χάρτης  1.36 και χάρτης  1.37). Οι 
υπάρχουσες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας 
ωφελούν τις περισσότερες περιφέρειες της Γαλλίας και της 
Γερμανίας, αλλά και ορισμένες περιφέρειες της Ισπανίας, της 
Ιταλίας, του ΗΒ, του Βελγίου και της Αυστρίας. Το σενάριο 
υψηλής ταχύτητας31 δείχνει ότι οι περιφέρειες των κρατών 
της Βαλτικής, της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας 
και της Βουλγαρίας, ειδικά όσες δεν περιλαμβάνουν 
κάποια μεγάλη πόλη αλλά βρίσκονται κοντά σε μία, θα 
επωφελούνταν σημαντικά από την αύξηση της ταχύτητας 
του σιδηροδρομικού δικτύου σε τουλάχιστον 90  km. την 
ώρα.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις συνέχισαν να αυξάνονται τα 
τελευταία λίγα χρόνια μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης το 
2008. Η υψηλότερη αύξηση στην κυκλοφορία σημειώθηκε 
σε δευτερεύοντα αεροδρόμια, τα οποία χρησιμοποιούνται 
κυρίως από οικονομικές αερογραμμές, καθώς και σε 
αεροδρόμια στις πρωτεύουσες των χωρών της ΕΕ των 12. 
Ωστόσο, η πυκνότητα της εναέριας κυκλοφορίας στην 
τελευταία είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτή στην ΕΕ των 15 
(το μεγαλύτερο αεροδρόμιο από άποψη κυκλοφορίας, το 
Praha/Ruzyne, κατατάχθηκε μόλις στην 30η θέση στην ΕΕ το 
2008).

Η πρόσβαση στα αεροδρόμια διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των περιφερειών (χάρτης 1.38). Μόνο το 5 % περίπου του 
πληθυσμού της ΕΕ ζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 90 
λεπτών από κάποιο αεροδρόμιο και το 51  % μπορεί να 
έχει πρόσβαση σε 10 έως 500 πτήσεις την ημέρα μέσα 
σε 90 λεπτά. Ωστόσο, η πρόσβαση είναι πολύ πιο υψηλή 
στην ΕΕ των 15, ιδιαίτερα στον πυρήνα της. Οι άνθρωποι 
σε πολλές περιφέρειες της ΕΕ των 12 έχουν πρόσβαση σε 
μόνο 10 πτήσεις την ημέρα μέσα σε 90 λεπτά και πολλοί 
ζουν μακρύτερα από απόσταση 90 λεπτών οδήγησης. 
Στην Ισπανία επίσης ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων ζουν 
μακρύτερα από απόσταση 90 λεπτών οδήγησης μέχρι το 
πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Η κατάσταση στην ΕΕ των 12 αναμένεται να βελτιωθεί καθώς 
η ποιότητα του οδικού δικτύου και οι συνδέσεις μεταξύ 
πόλεων και αεροδρομίων συνεχίζουν να βελτιώνονται.

Δίκτυα ΤΠΕ

Η πρόσβαση σε δίκτυα ΤΠΕ υψηλής ταχύτητας θεωρείται 
ολοένα και περισσότερο βασικός παράγοντας της 
ανταγωνιστικότητας, καθώς προσδιορίζει την ικανότητα 

31 Το σενάριο υψηλής ταχύτητας δεν εξετάζει εάν όλες οι 
σιδηροδρομικές συνδέσεις μπορούν να βελτιωθούν στην πράξη 
ώστε να αντέχουν υψηλές ταχύτητες, κάτι που μπορεί να είναι 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί, ειδικά στις ορεινές περιοχές. 
Επομένως, οι υποθετικές αυξήσεις στη δυνατότητα πρόσβασης 
για περιφέρειες όπως η Κορσική ή για τις περιφέρειες στη Massif 
Central της Γαλλίας ίσως να μην είναι ρεαλιστικές. Όπως συμβαίνει 
και με το σενάριο υψηλής ταχύτητας, το εν λόγω σενάριο δεν είναι 
ρεαλιστικό και οι επενδύσεις για αύξηση της ταχύτητας ορισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών ίσως να μην έχουν ικανοποιητική 
συνάρτηση κόστους-αποτελεσματικότητας, ειδικά εάν ο 
πληθυσμός της περιφέρειας είναι λίγος και διάσπαρτος.
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ανταγωνισμού και άντλησης οφέλους στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας αγοράς. Αποτελεί επίσης καθοριστικό 
παράγοντα στην ευκολία υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, που 
είναι βασική για την εξέλιξη των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιοχών. Παράλληλα, είναι ζωτική για την ανάπτυξη των 
δημόσιων ή ιδιωτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την Ψηφιακή 
Ανταγωνιστικότητα32, η μέση εθνική κάλυψη των δικτύων 
DSL33 στην ΕΕ αυξήθηκε από το 87 % του πληθυσμού που 

32 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης, κύρια επιτεύγματα της στρατηγικής i2010 για την 
περίοδο 2005–2009, 2010.

33 Η κάλυψη των σύγχρονων καλωδιακών και δικτύων DSL 
συνοψίζει ορθά την ευρυζωνική κάλυψη. Καθώς τείνει να υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη αυτών των δύο δικτύων, η κάλυψη DSL 
χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο μέτρο υπολογισμού της 

ήταν το 2005 στο 94 % το 2009. Το χάσμα μεταξύ των κρατών 
μελών μίκρυνε σημαντικά καθώς τα ποσοστά κάλυψης 
αυξήθηκαν σε χώρες στις οποίες ήταν χαμηλότερα. Για 
παράδειγμα, στην Ελλάδα η κάλυψη αυξήθηκε από 12  % 
σε 91  % μέσα σε αυτό το διάστημα, ενώ στη Σλοβενία 
αυξήθηκε από 55 % σε 93 %, στην Κύπρο από 70 % σε 96 %, 
στην Πολωνία από 55 % σε 75 % και στη Σλοβακία από 61 % 
σε 82 %.

Η ευρυζωνική κάλυψη στις αραιοκατοικημένες περιοχές 
γενικά υστερεί σε σύγκριση με τις πυκνοκατοικημένες 
περιοχές. Σε τρεις χώρες, στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και 
την Κύπρο, η ευρυζωνική σύνδεση καλύπτει λιγότερο από 
το 50 % του πληθυσμού στις αραιοκατοικημένες περιοχές. 
Σε ορισμένες χώρες, όπως στη Σλοβενία, την Ιταλία, τη 

ευρυζωνικής κάλυψης στην Ευρώπη.
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Γερμανία και τη Σουηδία, οι προσπάθειες επικεντρώνονται 
στη μείωση του χάσματος μεταξύ αραιοκατοικημένων 
και πυκνοκατοικημένων περιοχών, σημειώνοντας κάποια 
επιτυχία. Στην Αυστρία, την Εσθονία και την Ιρλανδία, οι 
κινητές τεχνολογίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο κλείσιμο 
του χάσματος. Περισσότερες προσπάθειες, ωστόσο, πρέπει 
να καταβληθούν στην Ελλάδα, τη Σλοβακία, την Πολωνία, 
τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όπου το 48 με 67  % του 
πληθυσμού στις αραιοκατοικημένες περιοχές δεν έχει 
ακόμα πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση. Η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»34 και το Ψηφιακό Θεματολόγιο της ΕΕ35 έχουν 
σαν στόχο να υπάρξει παγκόσμια κάλυψη ευρυζωνικού 
διαδικτύου έως το 2013 και να αυξηθεί η ταχύτητα στα 
30Mbps έως το 2020 για όλους και στα 100Mbps για ένα 
στα δύο νοικοκυριά. Αυτό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις.

Τα δεδομένα από τις περιφέρειες για τα επίπεδα γνώσεων 
ψηφιακής τεχνολογίας ή γνώσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή 
δείχνουν επίσης ότι, παρά την πρόσφατη πρόοδο, τα 
επίπεδα είναι συχνά χαμηλότερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες απ’ ότι στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. Τα χαμηλότερα επίπεδα παρατηρούνται σε 
περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης, κυρίως στην Ελλάδα, την 
Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία, καθώς και στη Λετονία 
και την Ιρλανδία. Επιπλέον, καθώς οι κεντρικές και πιο 
προηγμένες περιφέρειες της ΕΕ επενδύουν σε δίκτυα της 
επόμενης γενιάς, αυξάνεται ο κίνδυνος να μείνουν πίσω οι πιο 
περιφερειακές και αραιοκατοικημένες περιοχές. Η έλλειψη 
ιδιωτικών επενδύσεων σε Δίκτυα Επόμενης Γενιάς εκτός 
μεγάλων αστικών προαστίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
έναν άλλο ψηφιακό διαχωρισμό μεταξύ των περισσότερο 
ανεπτυγμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών 
της ΕΕ. 

Η πραγματική χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών από τα 
νοικοκυριά (δηλ. η κατανάλωση) αυξήθηκε επίσης ραγδαία 
τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την πρόσβαση. Το 
2009, περίπου το 55 % των νοικοκυριών στην ΕΕ διέθεταν 
ευρυζωνική σύνδεση36. Στη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και τη 
Δανία, αυτό το ποσοστό ήταν γύρω στο 77–79 %. Στο άλλο 
άκρο, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία μόνο το ένα τέταρτο 
ή και λιγότερο των νοικοκυριών διέθεταν ευρυζωνική 
σύνδεση, στην Ελλάδα το 34 %, στην Ιταλία το 39 % και στην 
Πορτογαλία το 46 %.

Γενικά εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ 
των αραιοκατοικημένων και των πιο πυκνοκατοικημένων 
περιοχών, αν και είναι σχετικά μικρές στο ΗΒ, τη Σουηδία, 
τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, και μεγάλες στη Ρουμανία, 
τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία 
(σχήμα 1.16).

Η κατάσταση, όμως, αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Το 

34 COM(2010) 2020.

35 COM(2010) 245.

36 Οι ευρυζωνικές πλατφόρμες που ελήφθησαν υπ' όψιν είναι κυρίως 
η ADSL, η καλωδιακή και η FTTx (συμπεριλαμβανομένης της VDSL), 
η WLL/WLAN, η δορυφορική και η πλατφόρμα των Η/Υ.

ποσοστό των νοικοκυριών με ευρυζωνική σύνδεση στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 23 % που ήταν το 2005 σε 56 % το 2009, 
με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται γενικά σε 
χώρες όπου αυτό το ποσοστό ήταν αρχικά το χαμηλότερο 
(σχήμα 1.17). 

Οι περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ είναι πολύ 
μεγαλύτερες από τις ανισότητες μεταξύ των χωρών. Στο 
Χρόνινχεν και τη Βόρεια Ολλανδία στις Κάτω Χώρες το 79 % 
περίπου των νοικοκυριών διαθέτουν ευρυζωνική σύνθεση, 
σε αντίθεση με το χαμηλό 12  % στο Severozapaden της 
Βουλγαρίας και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 
της Ελλάδας (χάρτης 1.39).

Ενέργεια

Η τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,4  % 
περίπου το χρόνο στην ΕΕ την περίοδο 1996 έως 2007. Η 
αύξηση αυτή, ωστόσο, ήταν πολύ υψηλότερη στη Μάλτα, 
την Ισπανία και την Ιρλανδία (ανάμεσα στο 3 και το 4  % 
το χρόνο), καθώς και στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και 
την Κύπρο (κατά 2,5 % περίπου). Από την άλλη πλευρά, η 
κατανάλωση μειώθηκε στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 
(κατά 1–2  % περίπου το χρόνο), αντικατοπτρίζοντας εν 
μέρει τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του συστήματος 
παραγωγής και το κλείσιμο των μη αποδοτικών μονάδων 
παραγωγής οι οποίες παρήγαγαν υψηλά επίπεδα ρύπανσης.

Αν και το ποσοστό του πετρελαίου στην κατανάλωση 
ενέργειας παρέμεινε σχετικά σταθερό στο 42 % στο σύνολο 
της ΕΕ μέσα σε αυτό το διάστημα, αυξήθηκε σημαντικά 
στη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία. 
Σε άλλες χώρες αυτό το ποσοστό μειώθηκε, κυρίως στη 
Γερμανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. 

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ βασίζεται σε 
σχετικά μεγάλο βαθμό στον άνθρακα και το λιγνίτη, που 
καλύπτουν από κοινού το 27 % της συνολικής παραγωγής. 
Σε πέντε κράτη μέλη, αυτά τα δύο ορυκτά καλύπτουν πάνω 
από το μισό της παραγωγής, έως και το 90  % αυτής στην 
περίπτωση της Πολωνίας και της Εσθονίας. Ορισμένες 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με άνθρακα εκλύουν 
υψηλά επίπεδα ρύπων που είναι βλαβεροί για την υγεία και 
το περιβάλλον (SO2, NOx, PM, CO2). Επομένως, χρειάζονται 
περισσότερες επενδύσεις και περαιτέρω τεχνολογική 
πρόοδος για να μειωθούν αυτές οι εκπομπές και να 
περιοριστεί ο άνθρακας που απελευθερώνεται.

Απαιτούνται, συνεπώς, προσπάθειες για την περαιτέρω 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, κυρίως των κτιρίων, 
του φωτισμού και των μεταφορών. Σε αυτό θα μπορούσε 
να βοηθήσει η ευρύτερη χρήση έξυπνων συστημάτων 
ενέργειας. Η πρόσφατες εξελίξεις στην ανάπτυξη έξυπνων 
ενεργειακών δικτύων, τα οποία βασίζονται στην ψηφιακή 
τεχνολογία για να ελέγχουν τις οικιακές συσκευές με σκοπό 
την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των δαπανών, 
προσφέρουν υποσχόμενες ευκαιρίες από αυτή την άποψη. 
Επιπλέον, η αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού από 
ανανεώσιμες πηγές θα θέσει νέες απαιτήσεις για τα δίκτυα, 
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αυξάνοντας την ανάγκη για τέτοια συστήματα.

1.5 Θεσμοί

Μακροοικονομική κατάσταση

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η σταθερότητα του 
μακροοικονομικού πλαισίου. Σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Τράπεζα, η μακροοικονομική σταθερότητα επικρατεί εκεί 
όπου ο πληθωρισμός είναι χαμηλός και προβλέψιμος, τα 
πραγματικά επιτόκια είναι τα κατάλληλα, η δημοσιονομική 
πολιτική είναι σταθερή και βιώσιμη, η πραγματική τιμή 
συναλλάγματος είναι ανταγωνιστική και προβλέψιμη 
και το ισοζύγιο της κατάστασης των πληρωμών είναι 
πραγματοποιήσιμο.

Αυτά τα κριτήρια υστερούν σε ακρίβεια αλλά αναφέρονται 
με πολύ γενικούς όρους σε ένα μακροοικονομικό 
περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό 
αβεβαιότητας.

Η αβεβαιότητα θεωρείται ο κύριος λόγος για τον οποίο η 
μακροοικονομική κατάσταση επηρεάζει την ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με τον Fisher (1993)37, υπάρχουν δύο κύρια 
κανάλια μέσα από τα οποία συμβαίνει αυτό. Πρώτον, η 
μακροοικονομική αβεβαιότητα μειώνει την ικανότητα του 
μηχανισμού των τιμών να εξασφαλίζει μια αποτελεσματική 
κατανομή των πόρων, γεγονός που με τη σειρά του 
μειώνει την παραγωγικότητα. Δεύτερον, η αβεβαιότητα 
μειώνει τις επενδύσεις δυσκολεύοντας την αξιολόγηση της 
απόδοσης. Επιπλέον, τα υψηλά επιτόκια μπορούν επίσης να 
δυσχεράνουν τις επενδύσεις.

Η μακροοικονομική κατάσταση στην ΕΕ έχει επηρεαστεί 
σημαντικά από την κρίση. Όπως δείχνουν οι πρόσφατοι 

37 Fisher, S. (1993), The role of macroeconomic factors in growth, 
Journal of Monetary Economics, Volume 32, Issue 3, pp. 485–512.

Βελτίωση της ποιότητας 
διακυβέρνησης μέσω της 
διασυνοριακής μάθησης

Η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ των 15 και 
της ΕΕ των 12 μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη θεσμική 
ικανότητα των τελευταίων. Η βελτίωση της ποιότητας 
της διακυβέρνησης στην Εσθονία διευκολύνθηκε χάρτη 
στους στενούς δεσμούς της με τη Φινλανδία, τη Σουηδία 
και τη Γερμανία. Η Φινλανδία παρείχε διαρκώς υποστήριξη 
με ανταλλαγή εμπειριών και παραδειγμάτων πολιτικών 
για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας. Η Σουηδία 
υπήρξε επίσης πηγή γνώσης και καλής πρακτικής. Η 
Εσθονία διεξήγαγε τις πρώτες εκλογές της το 1991, δύο 
χρόνια πριν τους γείτονές της στη Βαλτική, και εισήγαγε 
ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις με τη βοήθεια Γερμανών 
εμπειρογνωμόνων.

Η Jihozápad στην Τσεχική Δημοκρατία συμμετέχει στο 
πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας της Jihočeský Kraj 
με περιφέρειες της Αυστρίας και της Βαυαρίας. Ειδικότερα, 
η συνεργασία μεταξύ Jihozápad και Βαυαρίας υφίσταται 
εδώ και αιώνες. Αυτό οδήγησε σε καλύτερες μεταφορικές 
συνδέσεις και σε περισσότερες γερμανικές επενδύσεις 
στις τοπικές βιομηχανίες. Η συνεργασία συνέβαλε επίσης 
στη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας της περιφέρειας, 
η οποία θεωρείται μια από τις ισχυρότερες της Τσεχικής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα1.
Πριν την προσχώρησή τους στην Ένωση, οι χώρες της 
ΕΕ των 12 λάμβαναν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
PHARE για να ενισχύσουν τη δημόσια διοίκηση και τους 
θεσμούς. Μετά την προσχώρηση, η χρηματοδότηση 
εξακολούθησε να στηρίζει την ενίσχυση της ικανότητας 
στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής.

1 Ινστιτούτο Ποιότητας Διακυβέρνησης. Μέτρηση της 
ποιότητας διακυβέρνησης και διαφοροποίηση σε επίπεδο 
κατώτερο του εθνικού. χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΔ 
Περιφερειακής Πολιτικής (επερχόμενο).
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Βαθμός αστικοποίησης: πυκνοκατοικημένες, ενδιάμεσες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές

Η έννοια του ‘βαθμού αστικοποίησης’ ορίστηκε στα πλαίσια της έρευνας εργατικού δυναμικού. Η ίδια 
κατηγοριοποίηση χρησιμοποιήθηκε σε πολλές άλλες έρευνες, περιλαμβανομένων των ερευνών EU-SILC 
και IT. 

Ορίζονται τρεις τύποι περιοχών χρησιμοποιώντας ένα κριτήριο γεωγραφικής γειτνίασης σε συνδυασμό με 
ένα ελάχιστο όριο πληθυσμού το οποίο βασίζεται στο επίπεδο 2 των τοπικών διοικητικών μονάδων (LAU2) 
και στα δεδομένα από την απογραφή του 2001.

 • Πυκνοκατοικημένη περιοχή

Πρόκειται για μια όμορη ομάδα περιοχών LAU2, έκαστη εκ των οποίων έχει πυκνότητα πληθυσμού 
άνω των 500 κατοίκων ανά km2, όπου ο συνολικός πληθυσμός γι' αυτή την ομάδα είναι τουλάχιστον 
50 000.

 • Ενδιάμεση περιοχή

Πρόκειται για μια όμορη ομάδα περιοχών LAU2, η οποία δεν αποτελεί τμήμα μιας πυκνοκατοικημένης 
περιοχής, έκαστη εκ των οποίων έχει πυκνότητα άνω των 100 κατοίκων ανά km2, και η οποία ομάδα 
είτε έχει συνολικό πληθυσμό τουλάχιστον 50  000 κατοίκους είτε γειτονεύει με πυκνοκατοικημένη 
περιοχή.

 • Αραιοκατοικημένη περιοχή

Πρόκειται για μια όμορη ομάδα περιοχών LAU2 η οποία δεν αποτελεί τμήμα ούτε πυκνοκατοικημένης 
ούτε ενδιάμεσης περιοχής. Μια ομάδα περιοχών LAU2 με συνολική έκταση κάτω των 100  m2, η 
οποία δεν έχει την απαιτούμενη πυκνότητα πληθυσμού, αλλά βρίσκεται εξολοκλήρου μέσα σε μια 
πυκνοκατοικημένη περιοχή, θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα αυτής της περιοχής. Εάν βρίσκεται μέσα 
σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και σε μια ενδιάμεση περιοχή, θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα της 
ενδιάμεσης περιοχής.

Διαστρωματική παράσταση με το σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης GIS με αυτές τις πληροφορίες είναι 
διαθέσιμο προς λήψη στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
gisco/geodata/reference 

Εξαιρέσεις: Γαλλία, Ελλάδα, Φινλανδία και Ιρλανδία

Κάποιες χώρες προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν μια τροποποιημένη κατηγοριοποίηση αντί αυτής που 
περιγράφεται παραπάνω.

 • Γαλλία

Το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INSEE) χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία για να ορίσει 
το βαθμό αστικοποίησης των κοινοτήτων του.

 • Ελλάδα

Ο ορισμός που περιγράφεται παραπάνω εφαρμόστηκε από την Eurostat στο επίπεδο LAU1 καθώς 
δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα ελληνικά ψηφιακά σύνορα των περιοχών LAU2. Ωστόσο, η Ελλάδα 
κατηγοριοποίησε τις LAU2 περιφέρειές της σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία.

 • Φινλανδία

Η Φινλανδία εφάρμοσε την παραπάνω μεθοδολογία σε μια πρόσφατη ομάδα των συνόρων LAU2.

 • Ιρλανδία

Η Ιρλανδία χρησιμοποιεί επίσης μια προσέγγιση διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται 
παραπάνω, κατηγοριοποιώντας τις LAU1 αντί για τις LAU2. Ως εκ τούτου, οι παρακάτω πόλεις (LAU1) 
κατηγοριοποιούνται ως πυκνοκατοικημένες: Κορκ Σίτι, Δουβλίνο, Γκόλγουεϊ, Λίμερικ και Γουότερφορντ. 
Η υπόλοιπη χώρα είναι αραιοκατοικημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εξαιρέσεις, βλ.: https://circabc.europa.eu/d/d/
workspace/SpacesStore/b65ef11a-ade2–40e2–8696-e5224e28b59d/CNTR_DEGURBA.zip 
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αριθμοί, η οικονομική δραστηριότητα σημείωσε απότομη 
πτώση, που μεταφράζεται σε μειωμένες τιμές σε πολλές 
περιπτώσεις και σε μεγάλες αυξήσεις στα ελλείμματα του 
προϋπολογισμού και στο δημόσιο χρέος. Και τα δύο είναι 
καταστροφικά για τις προοπτικές ανάπτυξης. Η αβεβαιότητα 
για το χρόνο της ανάκαμψης οδήγησε σε αναβολή ή και 
ακύρωση των επενδύσεων. Παράλληλα, τα αυξανόμενα 
δημόσια ελλείμματα και οι αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα 
δαπανών κοινωνικής ασφάλειας ενδέχεται να αναγκάσουν 
τις κυβερνήσεις να μειώσουν τις δημόσιες επενδύσεις 
που είχαν ως στόχο τη βελτίωση της διάρθρωσης της 
οικονομίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η πολιτική συνοχής 
και τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας ενδέχεται να 
παίξουν βασικό ρόλο στη διευκόλυνση των στρατηγικών 
επενδύσεων που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική 
περιφερειακή ανάπτυξη.

Θεσμοί

Οι οικονομολόγοι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο 
ότι η ποιότητα των θεσμών μπορεί να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική άνθιση και την ανάπτυξη 
γενικότερα. Οι ανεπαρκείς θεσμοί μπορούν ειδικότερα να 
υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτός είναι ένας από τους 
βασικούς λόγους για τους οποίους η Παγκόσμια Τράπεζα38 
έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης των 
θεσμών και της διακυβέρνησης. Η τράπεζα χρησιμοποιεί 
τον ακόλουθο ορισμό για τη διακυβέρνηση: 

Οι παραδόσεις και οι θεσμοί με τους οποίους ασκείται η 
εξουσία σε μια χώρα. Αυτό περιλαμβάνει: (1) τη διαδικασία 
με την οποία οι κυβερνήσεις επιλέγονται, παρακολουθούνται 
και αντικαθίστανται, (2) την ικανότητα της κυβέρνησης 
να διαμορφώνει και να υλοποιεί υγιείς πολιτικές με 
αποτελεσματικό τρόπο και (3) τον σεβασμό των πολιτών και 
του κράτους προς τους θεσμούς που διέπουν τις μεταξύ τους 
οικονομικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις39. 

Τα δεδομένα από την Παγκόσμια Τράπεζα δείχνουν ότι η 
συνολική διακυβέρνηση στην ΕΕ είναι υψηλής ποιότητας, 
αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Επισημαίνουν επίσης 
ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει τη διακυβέρνησή 
τους από τη δεκαετία του 1990, με τα κράτη της Βαλτικής να 
έχουν κάνει σημαντική πρόοδο. Η Βουλγαρία επωφελήθηκε 
από τις προετοιμασίες για την ένταξή της στην ΕΕ 
επιφέροντας βελτιώσεις στους δείκτες διακυβέρνησής της 
σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1990. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να 
συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 

38 Έκθεση για την παγκόσμια ανάπτυξη 2009, Παγκόσμια Τράπεζα, 
Ουάσινγκτον.

39 Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi M. (2005), Governance 
Matters IV: Governance Indicators for 1996–2004. World Bank Policy 
Research Working Paper No. 3630. Διατίθεται στο SSRN: http://ssrn.
com/abstract=718081

διαφάνεια των δημόσιων διοικήσεων. Η έκθεση για την 
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ανταγωνιστικότητα40 αποτυπώνει τη 
διαθεσιμότητα των 20 βασικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και το ποσοστό των ατόμων και των 
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Το ΗΒ, η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Μάλτα 
παρείχαν και τις 20 αυτές βασικές υπηρεσίες διαδικτυακά 
το 2009 (σχήμα  1.18). Σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση 
τη Ρουμανία, περισσότερες από μια στις δύο επιχειρήσεις 
είχαν διαδικτυακή αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές 
το 2009. Μόνο το 30  % των ατόμων είχαν διαδικτυακή 
αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές σε σύγκριση με το 
72  % των επιχειρήσεων. Μόνο στα σκανδιναβικά κράτη 
μέλη, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο τουλάχιστον 
ένα στα δύο άτομα είχε διαδικτυακή αλληλεπίδραση με τις 
δημόσιες αρχές το 2009. 

1.6 Ανταγωνιστικότητα

Η οικονομική κρίση όχι μόνο άλλαξε το παγκόσμιο τοπίο 
στην οικονομία, αλλά επισήμανε και το γεγονός ότι σε 
πολλές χώρες οι πηγές ανάπτυξης δεν ήταν αρκετά 
εύρωστες, δίνοντας έτσι έμφαση στην ανάγκη για καλύτερα 
μέτρα οικονομικής απόδοσης που ενσωματώνουν τα 
ζωτικά στοιχεία της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Το 
Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ δημοσιεύει κάθε χρόνο μια 
έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των χωρών. 
Ακολουθώντας παρόμοια προσέγγιση, ένας νέος δείκτης 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας δημιουργήθηκε για 
όλες τις περιφέρειες NUTS 2 (χάρτης 1.41). Ο δείκτης αυτός 
αποτελείται από έντεκα πυλώνες βασισμένους σε συνολικά 
69 δείκτες, οι οποίοι ταξινομούνται σε τρεις ομάδες. Αυτοί 
οι δείκτες καλύπτουν ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα και όχι 
μόνο τις οικονομικές πλευρές, ενώ περιλαμβάνουν πολλούς 
δείκτες που αναφέρονται στην ποιότητα διαβίωσης, με 
το προσδόκιμο ζωής προσαρμοσμένο σύμφωνα με την 
αντίληψη για την υγεία και την εμπιστοσύνη. 

Η βασική ομάδα παρουσιάζει τους κύριους παράγοντες 
ώθησης κάθε είδους οικονομίας:

1 Θεσμοί

2 Μακροοικονομική σταθερότητα

3 Υποδομές

4 Υγεία

5 Ποιότητα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

Η ομάδα αποδοτικότητας παρουσιάζει πτυχές που καθίστα-
νται πιο σημαντικές καθώς η περιφέρεια αναπτύσσεται:

6 Ανωτάτη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

7 Αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας

8 Μέγεθος της αγοράς

40 Έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 2010, 
http://ec.europa.eu/digital-agenda
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Ο περιφερειακός δείκτης βιώσιμης οικονομικής ευημερίας

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης των East Midlands υποστηρίζει έντονα ότι η βιώσιμη οικονομική ευημερία και κοινωνική ευζωία είναι 
σημαντικές για την επιτυχία των περιφέρειας, όπως αντικατοπτρίζεται στο στόχο της υπηρεσίας:

… έως το 2020, τα East Midlands θα είναι μια ευημερούσα περιφέρεια — με αναπτυσσόμενες και καινοτόμες επιχειρήσεις, ικανά 
άτομα σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, συμμετοχή στην υγεία, κοινότητες για όλους και διαβίωση σε ακμάζοντες και ελκυστικούς τόπους. 
(Flourishing Region RES 2006)

Η υπηρεσία ανέπτυξε έναν περιφερειακό δείκτη βιώσιμης οικονομικής ευημερίας (RISEW) με το Ίδρυμα Νέας Οικονομίας να 
αποτυπώνει τις πτυχές της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που δεν συνυπολογίζονται με τα συμβατικά μέτρα υπολογισμού της 
οικονομικής προόδου.

Ο δείκτης περιλαμβάνει τα κόστη και τα οφέλη που δεν μετριούνται κατά παράδοση με χρηματικούς όρους, ενώνοντας μια 
ευρεία σειρά οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η βάση είναι οι καταναλωτικές δαπάνες και στη 
συνέχεια προσαρμόζεται ώστε να λαμβάνει υπόψη τόσο τους θετικούς όσο και τους αρνητικούς κοινωνικούς, οικονομικούς 
και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και ο εθελοντισμός αξιολογούνται 
και προστίθενται στο δείκτη μαζί με τις δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση. Παράλληλα, 
αφαιρούνται τα περιβαλλοντικά κόστη από την απώλεια των βιότοπων, τη ρύπανση, την εξάντληση των μη ανανεώσιμων πόρων 
και την κλιματική αλλαγή, τα κοινωνικά κόστη που σχετίζονται με την εγκληματικότητα, το διαζύγιο, τις μετακινήσεις προς και από 
το χώρο εργασίας και την άνιση κατανομή του εισοδήματος, καθώς και τα κόστη των οδικών και εργατικών ατυχημάτων στην 
υγεία. 

Ο δείκτης υπολογίστηκε για πρώτη φορά για τα East Midlands το 2005 και χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της πορείας προς 
το στόχο της «ευημερούσας περιφέρειας». Το 2007 ο δείκτης υπολογίστηκε για όλες τις αγγλικές περιφέρειες, όταν η τιμή του 
δείκτη για τα East Midlands ήταν ελάχιστα πιο πάνω από το μέσο όρο για την Αγγλία.

 • Η υψηλότερη τιμή του κατά κεφαλήν RISEW σημειώθηκε στα νοτιοδυτικά και ήταν μεγαλύτερη από αυτή του Λονδίνου, το 
οποίο είχε πολύ πιο υψηλή κατά κεφαλήν ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

 • Η χαμηλότερη κατά κεφαλήν τιμή του RISEW σημειώθηκε στο Yorkshire και το Humber, ενώ η χαμηλότερη κατά κεφαλήν 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σημειώθηκε στα νοτιοανατολικά.

Την περίοδο 1994 έως 2007, η κατά κεφαλήν τιμή του RISEW διπλασιάστηκε στα East Midlands, ενώ στην Αγγλία αυξήθηκε κατά 
μέσο όρο κατά 35 %.

Μια κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Υπηρεσία Ανάπτυξης των East Midlands σε συνεργασία με την Natural England αναπτύσσει 
περαιτέρω τον δείκτη.
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Η ομάδα της καινοτομίας περιλαμβάνει τους παράγοντες 
ώθησης των προηγμένων περιφερειακών οικονομιών:

9 Τεχνολογική ετοιμότητα

10 Εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων

11 Καινοτομία

Κάθε μία από αυτές τις στήλες επιτρέπει την αξιολόγηση 
των επιδόσεων μιας περιφέρειας σε σχέση με όλες τις άλλες 
περιφέρειες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι πυλώνες δείχνουν τα 
δυνατά και τα αδύναμα σημεία κάθε περιφέρειας NUTS 2 σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Καθώς οι περιφέρειες προοδεύουν στην ανάπτυξή τους, οι 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε 
αυτές μεταβάλλονται και άλλοι παράγοντες καθίστανται πιο 
σημαντικοί για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών. 
Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα μιας περισσότερο ανεπτυγμένης 
περιφέρειας ίσως να μην είναι ο ίδιος που ισχύει για μια 
λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια. Προκειμένου να ληφθεί 
αυτό υπ' όψιν, η σημασία που προσδίδεται σε κάθε μια από 
τις τρεις ομάδες εξαρτώνται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μιας 
περιφέρειας, παρόμοια με τον τρόπο σύνθεσης του δείκτη 
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

 • Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ, η 
βαρύτητα για τη βασική ομάδα είναι 40  % και για 
την ομάδα της καινοτομίας μόνο 10  % (η ομάδα της 
αποδοτικότητας έχει σταθερή βαρύτητα 50 %). 

 • Στις μέτρια ανεπτυγμένες περιφέρειες, η βαρύτητα για 
τη βασική ομάδα είναι μόνο 30 %, ενώ η βαρύτητα για 
την ομάδα της καινοτομίας διπλασιάζεται στο 20 %. 

 • Στις υψηλά ανεπτυγμένες περιφέρειες, η βαρύτητα για 
τη βασική ομάδα είναι μόνο 20 % και για την ομάδα της 
καινοτομίας 30 %. 

Αυτό παρέχει εμμέσως έναν οδηγό για τους υπεύθυνους 
χάραξης των πολιτικών. Για παράδειγμα, υπονοεί ότι 
η ανταγωνιστικότητα μιας λιγότερο ανεπτυγμένης 
περιφέρειας είναι πιθανό να ενισχυθεί περισσότερο με τη 
βελτίωση των θεσμών και της βασικής εκπαίδευσης παρά 
με την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας ή των δαπανών για Ε&Α. Σημαίνει επίσης 
ότι καθώς η περιφέρεια αναπτύσσεται πιο πολύ, μπορεί 
να χάσει την ανταγωνιστικότητά της εάν δεν επενδύσει 
περισσότερο στην καινοτομία.

Η συνολική ανταγωνιστικότητα είναι υψηλή στις 
σκανδιναβικές περιφέρειες, καθώς και στη Νοτιοανατολική 
Αγγλία, τις Κάτω Χώρες και τη Νότια Γερμανία. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι διαφορές στην ανταγωνιστικό-
τητα μεταξύ των περιφερειών είναι μεγάλες. Για παράδειγ-
μα στο Βέλγιο, οι Βρυξέλλες και οι δύο γύρω περιφέρειες, 
καθώς και οι περισσότερες Φλαμανδικές περιφέρειες έχουν 
υψηλές επιδόσεις, αλλά οι περισσότερες βαλλωνικές πε-
ριφέρειες έχουν χαμηλές ή και πολύ χαμηλές επιδόσεις. Η 

Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα εμφανίζουν 
επίσης σημαντικές περιφερειακές διαφορές στην ανταγωνι-
στικότητα. Αυτά τα αποτελέσματα τονίζουν το γεγονός ότι 
η ανταγωνιστικότητα έχει ισχυρή περιφερειακή διάσταση, 
την οποία δεν μπορούν να συλλάβουν τα μέτρα που χρη-
σιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σε εθνικό επίπεδο. 

Στις πιο πολλές χώρες, ανεξάρτητα από το εάν είναι περισ-
σότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένες, η περιφέρεια της πρω-
τεύουσας έχει την υψηλότερη επίδοση στην ανταγωνιστι-
κότητα, ενώ οι πιο απομακρυσμένες περιφέρειες τείνουν 
να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις από τις άλλες περιφέρειες 
(χάρτης 1.41). Παρότι στα περισσότερο ανεπτυγμένα κρά-
τη μέλη οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές περιφέρειες περιβάλ-
λονται από άλλες ανταγωνιστικές περιφέρειες, στα λιγότε-
ρο ανεπτυγμένα κράτη μέλη επικρατεί η τάση η περισσό-
τερο ανταγωνιστική περιφέρεια να περιβάλλεται από περι-
φέρειες που είναι πολύ λιγότερο ανταγωνιστικές. Αυτό δεί-
χνει ότι στα περισσότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη οι παρά-
γοντες της ανταγωνιστικότητας είναι πιο ομοιόμορφα κα-
τανεμημένοι και η ανταγωνιστικότητα τείνει να εξαπλώνε-
ται στις γειτονικές περιφέρειες. Στα λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη, οι παράγοντες της ανταγωνιστικότητας συγκε-
ντρώνονται κυρίως στην περιφέρεια της πρωτεύουσας και 
η εξάπλωση στις γειτονικές περιφέρειες εξακολουθεί να εί-
ναι αρκετά περιορισμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις πε-
ριορισμένες μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ των περιφερει-
ών και στις ουσιαστικές διαφορές στην ποιότητα του επιχει-

ρηματικού περιβάλλοντος στις χώρες αυτές.

1.7 Συμπεράσματα

Η παγκοσμιοποίηση και η ανάδυση νέων σημαντικών 
παικτών στο παγκόσμιο εμπόριο είχαν αξιοσημείωτο 
αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ. Η εισαγωγή και η 
εξαγωγή αγαθών από και προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι 
σήμερα πολύ πιο σημαντικές για το ΑΕΠ της Ένωσης. Το 
εμπορικό ισοζύγιο των αγαθών μετατράπηκε από απλά 
θετικό σε απλά αρνητικό τα τελευταία δέκα χρόνια. Το 
εμπόριο των υπηρεσιών, ωστόσο, αυξάνεται με γρήγορους 
ρυθμούς και το θετικό εμπορικό ισοζύγιο αυτών έχει 
ανέβει, υπογραμμίζοντας την ισχυρή παγκόσμια θέση που 
καταλαμβάνει η ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Αναδύθηκαν επίσης νέα εμπορικά μοντέλα. Μεγάλες 
εταιρείες σε πολλούς τομείς τοποθετούν σήμερα διάφορα 
τμήματα της παραγωγής τους σε διάφορα μέρη του κόσμου. 
Αυτό το πιο διασκορπισμένο σύστημα παραγωγής αυξάνει 
τη ζήτηση για υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων και για 
λειτουργίες εντολών και ελέγχου, κάτι που τείνει να ευνοεί 
τις μεγάλες πόλεις και τις περιφέρειες που φιλοξενούν αυτές 
τις υπηρεσίες. 

Στην ΕΕ η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί την κύρια 
πηγή αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Την περίοδο 2000 
έως 2007, το 80  % της αύξησης του ΑΕΠ οφειλόταν στην 
αυξημένη παραγωγικότητα, ενώ το υπόλοιπο οφειλόταν σε 
αυξήσεις των ποσοστών απασχόλησης και του πληθυσμού 
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εργάσιμης ηλικίας. Επομένως, η παραγωγικότητα 
αποτελεί βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, 
αποφέροντας το εισόδημα που επιτρέπει στις περιφέρειες 
να προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής και ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η αύξηση της παραγωγικότητας που σημειώθηκε 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελεί το 
συνδυαστικό αποτέλεσμα βελτιώσεων στην ενδοτομεακή 
παραγωγικότητα, δηλαδή στην καινοτομία με την ευρεία 
έννοια, καθώς και σε μεταβάσεις μεταξύ των τομέων, 
δηλαδή στην αναδιάρθρωση. Το αποτέλεσμα της 
μετάβασης σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας 
είναι εντονότερο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
ενώ το αποτέλεσμα της ενδοτομεακής αύξησης της 
παραγωγικότητας είναι σημαντικό σε όλες τις περιφέρειες.

Η καινοτομία με την ευρύτερη έννοια αποτελεί την κύρια 
πηγή αύξησης της ενδοτομεακής και ενδοεταιρικής παρα-
γωγικότητας. Καλύπτει πολλές πτυχές, οι οποίες κυμαίνο-
νται από την τεχνολογική καινοτομία έως την αποτελεσμα-
τικότερη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας και των δια-
θέσιμων πόρων, μέχρι και τις νέες τεχνικές διαχείρισης και 
οργάνωσης. Η καινοτομία εξαρτάται από τη δυνατότητα 
δημιουργίας, απορρόφησης και διάδοσης της γνώσης. Γι' 
αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί βασικό παράγοντα 
ώθησης της ανάπτυξης. Η εκπαίδευση και η απόκτηση προ-
σόντων αποτελούν εξίσου σημαντικούς τομείς επενδύσεων 
σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά πολλές περιφέρειες της Νότιας 
Ευρώπης πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες 
για να επιτύχουν τους στόχους που έχει θέσει η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την εκπαίδευση.

Για να αντληθούν τα μέγιστα οφέλη από την καινοτομία, 
όμως, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι θεσμοί και υπο-
δομές. Στον 21ο αιώνα, τα ψηφιακά δίκτυα παίζουν ολοένα 
και πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και 
στην πρόσβαση σε αυτές. Συνεπώς, η δυνατότητα πρόσβα-
σης σε ευρυζωνικό διαδίκτυο για όλα τα άτομα και τις επι-
χειρήσεις μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ανά-
πτυξη και την ποιότητα ζωής. Παρά τη σημασία των ψηφια-
κών υποδομών, η ύπαρξη καλών δικτύων μεταφορών συνε-
χίζει να είναι απαραίτητη. Ωστόσο, το οδικό και το σιδηρο-
δρομικό δίκτυο σε πολλές περιφέρειες της ΕΕ των 12 εξακο-
λουθεί να απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για να φτάσει σε 
επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των περιφερειών της ΕΕ των 
15. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
οι φορείς επηρεάζουν σημαντικά την εθνική και την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Οι θεσμοί περιλαμβάνουν 
ένα υγιές μακροοικονομικό πλαίσιο, ενιαίες κοινοτικές 
αγορές, ένα νομοθετικό και κανονιστικό σύστημα που 
θα διευκολύνει τη δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων 
εργασίας και διαδικτυακή πρόσβαση στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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Ενότητα 2. Ενίσχυση της ευημερίας 
και μείωση του αποκλεισμού
Σκοπός της Ένωσης είναι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες 
της και την ευημερία των ανθρώπων της1.

Η ευημερία είναι μια ευρεία έννοια που είναι δύσκολο 
να αξιολογηθεί με ένα μόνο μέτρο υπολογισμού. Κατ' 
επέκταση, η παρούσα ενότητα λαμβάνει υπ' όψιν της μια 
ευρεία ποικιλία μέτρων υπολογισμού, από αντικειμενικά, 
όπως το προσδόκιμο ζωής και τα ποσοστά του κινδύνου 
της φτώχειας, έως υποκειμενικά, περιλαμβανομένων 
των αντιλήψεων για την υγεία και την ευτυχία. Με τα 
μέτρα αυτά η ευημερία γίνεται αντιληπτή από διάφορες 
οπτικές. Ωστόσο, αυτά δεν μεταβάλλονται απαραίτητα 
πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, κάτι που τονίζει τη 
φαινομενική μεταξύ τους ανεξαρτησία σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Όταν συνδυάζονται, παρουσιάζουν μια 
πολυδιάστατη και ενδιαφέρουσα εικόνα.

Η πρώτη ενότητα εστιάζει στο προσδόκιμο ζωής, 
τη βρεφική θνησιμότητα και την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη. Η δεύτερη εξετάζει ζητήματα 
που αφορούν το βιοτικό επίπεδο. Η τρίτη ενότητα 
εστιάζει στις απόλυτες και σχετικές συνθήκες διαβίωσης 
των ανθρώπων. 

Η ανάλυση παρέχει στοιχεία για την πρόσβαση των 
ανθρώπων στην αγοραστική δύναμη και για την 
ικανότητά τους να ζουν μια ευχάριστη ζωή και να 
συμμετέχουν στην κοινωνία. Αυτό που πρέπει να 
ληφθεί υπ' όψιν είναι ότι το βιοτικό επίπεδο δεν μπορεί 
να μετρηθεί μόνο σύμφωνα με την πρόσβαση στα 
καταναλωτικά προϊόντα, δηλ. αγαθά και υπηρεσίες 
που μπορούν να αποκτηθούν με χρηματική πληρωμή, 
απορρίπτοντας όλα εκείνα τα είδη που είναι συνήθως 
διαθέσιμα εκτός της αγοράς. 

Ένα ευχάριστο, ασφαλές, προστατευμένο και καθαρό 
περιβάλλον, οι καλές σχέσεις με τους γείτονες, το 
καθαρό νερό βρύσης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
και άλλα παρόμοια είναι «κοινά αγαθά» τα οποία 
συμβάλλουν κατά πολύ στο επίπεδο διαβίωσης, αλλά 
στην πλειοψηφία τους δεν είναι εμπορεύσιμα. Επιπλέον, 
υπάρχουν πολλά οικιακά παραγόμενα ‘ιδιωτικά’ αγαθά 
και υπηρεσίες, από τις υπηρεσίες καθαρισμού έως την 
παρασκευή ενός γεύματος και τη φροντίδα των παιδιών, 
τα οποία συμβάλλουν εξίσου στο βιοτικό επίπεδο και 
που, αν και εμπορεύσιμα, εντούτοις δεν παράγονται 
για την αγορά κι επομένως δεν προσμετρούνται από τα 
συνήθη συστήματα υπολογισμού. 

Η έκθεση Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) διατύπωσε 
πρόσφατα τη διαφορά μεταξύ των υπαρχόντων 
εθνικών απολογισμών και των πιο ολοκληρωμένων και 

1 Άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).

ουσιαστικών ορισμών της ευημερίας των πολιτών και της 
κοινωνικής προόδου, επισημαίνοντας την αυξανόμενη 
συνειδητοποίηση της διαφοροποίησης μεταξύ των 
συνήθων μέτρων υπολογισμού του ΑΕΠ από τη μια και 
των μέτρων υπολογισμού της ποιότητας διαβίωσης 
από την άλλη. Η έκθεση καλεί τους ερευνητές και τους 
υπεύθυνους χάραξης των πολιτικών να χρησιμοποιούν 
συχνότερα τους δείκτες που αποτελούν εναλλακτική ή 
συμπλήρωμα του υπολογισμού του ΑΕΠ όταν επιχειρούν 
να αξιολογήσουν το βιοτικό επίπεδο. 

Πολλοί από τους δείκτες αυτούς είναι εμφανείς και 
άμεσα διαθέσιμοι, όπως το προσδόκιμο ζωής, η βρεφική 
θνησιμότητα, η ισότητα των φύλων, η ασφάλεια και η 
ανεργία. Οι δείκτες αυτοί εξετάζονται εδώ, μαζί με την 
έννοια του ‘διορθωμένου’ διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, που περιλαμβάνει τη ‘σε είδος’ αξία των 
αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται δωρεάν ή σε 
επιδοτούμενες τιμές.

2.1 Προσδόκιμο ζωής και υγεία 

Ζώντας όλο και περισσότερο 

Η ΕΕ έχει αξιοζήλευτα υψηλό προσδόκιμο ζωής. Το 2007 
το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ήταν 79 χρόνια 
στην ΕΕ σε σύγκριση με το μέσο παγκόσμιο προσδόκιμο 
που ήταν μόνο 67 χρόνια (ΟΗΕ). Εκτός Ευρώπης, μόνο 
6 χώρες στον κόσμο (Ιαπωνία, Αυστραλία, Ισραήλ, 
Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη) έχουν 
υψηλότερο προσδόκιμο ζωής. Οι γειτονικές χώρες της 
Ανατολής έχουν σημαντικά χαμηλότερο προσδόκιμο 
ζωής, περίπου 68 χρόνια στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία, 
τη Ρωσία και τη Μολδαβία. Το προσδόκιμο είναι ελάχιστα 
υψηλότερο στις νοτιοαφρικανικές χώρες, 70 χρόνια για 
τους άντρες και 74 για τις γυναίκες, αλλά εξακολουθεί να 
είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο που ισχύει στην ΕΕ. 

Εντός της ΕΕ, το προσδόκιμο ζωής επίσης διαφέρει, και 
μάλιστα περισσότερο στους άντρες απ’ ότι στις γυναίκες. 
Ενώ για τις γυναίκες το προσδόκιμο ζωής ποικίλλει 
από 86 στην Comunidad Foral de Navarra έως 75 στο 
Yugoiztochen της Βουλγαρίας (χάρτης  1.42), για τους 
άντρες ποικίλλει από 80 στη Marche της Ιταλίας έως 
μόνο 65 στη Λιθουανία (χάρτης 1.43). Υπάρχουν πολλές 
αιτίες γι' αυτή τη διαφοροποίηση, όπως διαφορές 
στον τρόπο ζωής, το κλίμα και τη διατροφή, καθώς 
και στην εκπαίδευση, το εισόδημα και την πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη και τις άλλες κοινωνικές 
υπηρεσίες που επηρεάζουν την υγεία. Η παρούσα 
ενότητα εξετάζει ορισμένες από τις βασικές αιτίες του 
χαμηλού προσδόκιμου ζωής.

Άνιση πρόσβαση στην ποιοτική υγειονομική 
περίθαλψη 

Η βρεφική θνησιμότητα στην ΕΕ ήταν από τις 
χαμηλότερες στον κόσμο το 2006, με 5 θανάτους ανά 
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κίνο όσο και από καρδιοπάθεια τείνουν να είναι υψη-
λότερα στις πιο περιφερειακές περιοχές, όπως στις πε-
ριφέρειες της Σκοτίας, στις West Wales και Valleys, αλλά 
και σε ορισμένα μεγάλα αστικά προάστια, όπως στο 
Greater Manchester, το Merseyside (που περιλαμβάνει 
το Λίβερπουλ) και το Λονδίνο. 

Οι διαφορές στην Αυστρία έχουν το αντίθετο μοτίβο από 
τις διαφορές στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία. 
Ενώ η περιφέρεια της πρωτεύουσας της Αυστρίας έχει 
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά θανάτων από καρκίνο 
και καρδιοπάθεια απ’ ότι οι άλλες περιφέρειες της χώρας, 
στις άλλες δύο χώρες ισχύει το αντίθετο.

Αυτοί οι τρεις δείκτες αποκαλύπτουν μεγάλες ανισότητες 
στους κινδύνους για την υγεία μεταξύ των περιφερειών. Οι 
λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί για κάθε περιφέρεια. 
Στις περιφέρειες με χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και 
μεγάλη φτώχεια, πολλοί άνθρωποι ίσως χρειαστεί να 
περιμένουν πολύ προτού μπορέσουν να επισκεφθούν 
γιατρό. Στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, ένας 
παράγοντας μπορεί να είναι η φυσική πρόσβαση, ενώ 
σε άλλες η ποιότητα της διαθέσιμης περίθαλψης. Στις 
περιφέρειες με μεγάλο ποσοστό πληθυσμού γεννημένο 
σε άλλη χώρα (χάρτης  1.61), η έλλειψη γνώσεων για 
το σύστημα περίθαλψης ή η άγνοια της ομιλούμενης 
γλώσσας στη χώρα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα 
ποσοστά θανάτου. Σε ορισμένες περιφέρειες, η 
πρόσβαση στη θεραπεία μπορεί να εξαρτάται από τη 
δυνατότητα πληρωμής παρά από την ανάγκη, παρόλο 
που το σύστημα είναι κατ' όνομα δωρεάν. Τέτοιες 
διαφορές στους κινδύνους για την υγεία και στους 
υποκείμενους παράγοντες δείχνουν την ανάγκη για 
μια πολιτική υγειονομικής περίθαλψης που θα μπορεί 
να επικεντρώνεται στις περιφερειακές ανάγκες και στο 
πρόβλημα με διαφοροποιημένο τρόπο.

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και 
αυτοκτονίες 

Οι δύο κύριες αιτίες θανάτου για τους νέους είναι τα 
θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και η αυτοκτονία. Και 
τα δύο επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τους νέους άνδρες. 
Τρεις στους τέσσερις ανθρώπους που χάνουν τη ζωή 
τους σε τροχαία ατυχήματα είναι άνδρες, με όσους 
διανύουν τη δεκαετία των είκοσι να είναι ιδιαίτερα 
επιρρεπείς. Αυτοί οι πρόωροι θάνατοι μειώνουν επίσης 
τον μέσο όρο του προσδόκιμου ζωής, αλλά πολλά από 
αυτά τα θανατηφόρα τροχαία μπορούν να αποφευχθούν. 

Στην ΕΕ, τα θανατηφόρα τροχαία σε σχέση με τον 
πληθυσμό μειώθηκαν κατά 50  % από το 1991 έως το 
20083. Σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, όμως, ο στόχος 
της ΕΕ για μείωση του αριθμού κατά 50  % το 2010 σε 
σύγκριση με το 2000 δεν θα επιτευχθεί.

Στις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το ΗΒ, τα θανατηφόρα 

3 Βάση δεδομένων CARE της ΓΔ Κινητικότητας.

1000 βιώσιμες γεννήσεις. Μόνο 7 χώρες εκτός Ευρώπης 
έχουν χαμηλότερη αναλογία, οι έξι προαναφερθείσες 
με υψηλότερο προσδόκιμο ζωής και η Νότια Κορέα. Το 
μέσο παγκόσμιο ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας είναι 
δεκαπλάσιο από αυτό της ΕΕ. 

Το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας σε τρεις στις 
τέσσερις περιφέρειες της ΕΕ είναι 5 ή μικρότερο, ενώ μία 
στις πέντε έχει ποσοστό χαμηλότερο του τρία. Ωστόσο, 
όλες οι περιφέρειες της Ρουμανίας πλην της περιφέρειας 
της πρωτεύουσας έχουν ποσοστά μεταξύ του 12 και του 
15, ενώ το ποσοστό στη Guyane είναι επίσης γύρω στο 
12. Στη Βουλγαρία, τέσσερις στις έξι περιφέρειες έχουν 
ποσοστά άνω του 10 (χάρτης  1.44). Αυτό σημαίνει ότι 
ένα νεογέννητο μωρό στη Ρουμανία έχει εξαπλάσιες 
πιθανότητες να πεθάνει πριν την ηλικία του ενός έτους απ’ 
ότι στη Brabant Wallon του Βελγίου. Τα υψηλά ποσοστά 
βρεφικής θνησιμότητας έχουν σημαντική επίπτωση 
στους αριθμούς για το προσδόκιμο ζωής κατά τη 
γέννηση. Συνεπώς, οι περιφέρειες της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας έχουν επίσης το χαμηλότερο προσδόκιμο 
ζωής στην ΕΕ. 

Οι δυο βασικές αιτίες θανάτου για τους ενήλικες κάτω 
των 65 είναι ο καρκίνος και η καρδιοπάθεια. Στα 100 000 
άτομα κάτω 65 ετών, ο καρκίνος σκοτώνει κάθε χρόνο 
75 και η καρδιοπάθεια 52. Αυτά τα ποσοστά, όμως, 
διαφέρουν σημαντικά από περιφέρεια σε περιφέρεια. 
Και στις δύο περιπτώσεις, τα υψηλότερα ποσοστά 
παρουσιάζονται στις περιφέρειες της Ρουμανίας, της 
Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας, καθώς και στα τρία 
κράτη της Βαλτικής. Συνεπώς, το ποσοστό θανάτων από 
καρκίνο είναι πάνω από 120 σε όλες τις περιφέρειες της 
Ουγγαρίας, ενώ σε 10 περιφέρειες της ΕΕ είναι κάτω από 
25 (χάρτης 1.45).

Όσοι ζουν στις εν λόγω χώρες, τείνουν επίσης να 
θεωρούν ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι 
κακή2. Ειδικότερα, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 
κάτω από το 25 % των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση 
απάντησαν ότι η υγειονομική περίθαλψη στη χώρα τους 
ήταν καλή σε σύγκριση με το ποσοστό στην Αυστρία, τις 
Κάτω Χώρες και το Βέλγιο που υπερέβαινε το 90 %. 

Το ποσοστό θανάτων από καρδιοπάθεια για τα άτομα 
κάτω των 65 ετών είναι 3–4 φορές υψηλότερο από τον 
μέσο κοινοτικό όρο στις περιφέρειες της Βουλγαρίας και 
πάνω από το διπλάσιο του κοινοτικού όρου στα κράτη της 
Βαλτικής, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ανατολική 
Σλοβακία (χάρτης 1.46). Αυτές είναι επίσης περιφέρειες 
με χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Ωστόσο, ο συσχετισμός 
μεταξύ του προσδόκιμου ζωής και του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ δεν είναι σε καμία περίπτωση συστηματικός.

Στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες εντοπίζο-
νται ορισμένα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν εν-
διαφέρον. Στο ΗΒ τα ποσοστά θανάτου τόσο από καρ-

2 Ευρωβαρόμετρο 315, 2010.
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τροχαία κυμαίνονται κατά μέσο όρο μόλις στα 40 ανά 
εκατομμύριο άτομα (χάρτης 1.47) διότι η οδική ασφάλεια 
υπήρξε πολιτική προτεραιότητα για πολλά χρόνια. Ως εκ 
τούτου, αυτές οι τρεις χώρες, οι οποίες μαζί με τη Μάλτα 
είχαν ήδη τα χαμηλότερα ποσοστά το 1991, τα μείωσαν 
κατά 50 % έως το 2008. Στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, τα 
ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων ήταν σε όλες σχεδόν 
τριπλάσια, περίπου 140 ανά εκατομμύριο, που σημαίνει 
ότι υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο για μείωση.

Οχτώ περιφέρειες — τρεις στην Ελλάδα, το 
Λουξεμβούργο και η Namur στο Βέλγιο, η La Rioja 
στην Ισπανία και η Λιθουανία — είχαν από 200 έως 300 
θανατηφόρα τροχαία ανά εκατομμύριο άτομα. Αυτό 
υπερβαίνει κατά πολύ τον κοινοτικό μέσο όρο των 92, 
κι ακόμα περισσότερο εκείνον των περιφερειών με τα 
χαμηλότερα ποσοστά, Bremen, Berlin, Hamburg, Vienna 
και Brussels, όπου τα ποσοστά τους ήταν κάτω από 30 ανά 
εκατομμύριο άτομα, εν μέρει λόγω της αστικής φύσης 
τους και της χαμηλής μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας.

Τα θανατηφόρα τροχαία εξαρτώνται πρωτίστως από 
τον αριθμό των ατυχημάτων. Αυτά έχουν διάφορα αίτια, 
από την κατανάλωση αλκοόλ και το βαθμό επιβολής 
του νόμου μέχρι την ποιότητα των δρόμων. Οι χώρες 
με τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ακολούθησαν 
ενιαία προσέγγιση για τη μείωση αυτών των αριθμών. 
Επηρέασαν τη συμπεριφορά των οδηγών μέσω 
σαφών κανόνων, στοχευμένης επιβολής και καλύτερης 
εκπαίδευσης στην οδήγηση, ενώ παράλληλα βελτίωσαν 
τους δρόμους διαχωρίζοντας τους πεζούς και τους 
ποδηλάτες από τα αυτοκίνητα όπου οι ταχύτητες είναι 
υψηλές και μειώνοντας τις ταχύτητες όπου ο διαχωρισμός 
δεν είναι εφικτός. Μια παρόμοια προσέγγιση θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις των 
θανατηφόρων τροχαίων σε πολλές περιφέρειες της ΕΕ. 

Οι άνδρες έχουν επίσης χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής 
από τις γυναίκες διότι έχουν τριπλάσιες πιθανότητες 
να διαπράξουν αυτοκτονία. Τα τυποποιημένα ποσοστά 
θανάτων4 από αυτοκτονία διαφέρουν σημαντικά 
ανάμεσα στις περιφέρειες (χάρτης  1.48). Σε δέκα 
περιφέρειες — Λιθουανία, τρεις ουγγρικές περιφέρειες, 
Bretagne, Itä-Suomi στη Φινλανδία και τέσσερις βελγικές 
περιφέρειες — το ποσοστό είναι άνω των 20 ανά 
100  000 άτομα. Αντιθέτως, 30 περιφέρειες, όλες στην 
Ελλάδα, 6 στην Ισπανία και την Ιταλία, η Flevoland στις 
Κάτω Χώρες, η Κύπρος, το Outer London, η Norte στην 
Πορτογαλία και το Bucureşti — Ilfov στη Ρουμανία είχαν 
ποσοστά κάτω του 5.

4 Τα τυποποιημένα ποσοστά θανάτων εξομαλύνουν τις διαφορές 
στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού μεταξύ των περιφερειών. 
Καθώς τα πρωτεύοντα αίτια θανάτου διαφέρουν μεταξύ των 
ηλικιακών ομάδων, τα τυποποιημένα ποσοστά θανάτων είναι πιο 
συγκρίσιμα επειδή βασίζονται στην υπόθεση ότι διαφορετικές 
περιφέρειες είχαν ακριβώς την ίδια πληθυσμιακή σύνθεση.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στις εν λόγω διαφορές 
είναι ότι δεν μοιάζουν να σχετίζονται με κοινωνικούς 
και οικονομικούς παράγοντες, τουλάχιστον σε επίπεδο 
χώρας. Οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονιών περιλαμβάνουν τόσο εκείνες με υψηλά 
επίπεδα εισοδήματος, όπως η Flevoland και το Outer 
London, όσο και εκείνες με πολύ χαμηλότερα επίπεδα, 
όπως η Norte και κάποιες ελληνικές και ιταλικές 
περιφέρειες. 

Εντός των χωρών, όμως, τα ποσοστά αυτοκτονιών 
τείνουν να είναι υψηλότερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, όλες οι 
περιφέρειες εκτός από την περιφέρεια της πρωτεύουσας 
έχουν ποσοστά τα οποία είναι σταθερά 2–3 φορές 
υψηλότερα. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει 
στο γεγονός ότι η πρωτεύουσα διαθέτει καλύτερες 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά οι καλύτερες 
ευκαιρίες στην απασχόληση και το υψηλότερο εισόδημα 
είναι επίσης πιθανό να μειώνουν τις αυτοκτονίες. Στο 
Βέλγιο, τα υψηλότερα ποσοστά τείνουν επίσης να 
είναι σε περιφέρειες με χαμηλότερα εισοδήματα και 
υψηλότερη ανεργία. Στις χώρες της ΕΕ των 12 που 
αναπτύχθηκαν γρήγορα από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990, το ποσοστό θανάτων από αυτοκτονία έπεσε 
σημαντικά. Στην Εσθονία, για παράδειγμα, το ποσοστό 
έπεσε από σχεδόν 40 ανά 100 000 κατοίκους που ήταν 
την περίοδο 1994–1997 σε 15 την περίοδο 2006–2008, 
το οποίο εξακολουθεί να είναι πάνω από τον κοινοτικό 
μέσο όρο (10) αλλά πολύ χαμηλότερο από αυτό που 
ήταν στο παρελθόν. Παρόμοια μείωση παρουσιάστηκε 
στα δύο άλλα κράτη της Βαλτικής και στη Σλοβενία.

Γήρανση

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με 
το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων συνδέεται με αύξηση 
της μέσης ηλικίας του πληθυσμού και με αύξηση του 
ποσοστού των ηλικιωμένων. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
προβλέψεις για τον πληθυσμό των περιφερειών, η μέση 
ηλικία στην ΕΕ θα αυξηθεί από τα 40 στα 45 χρόνια 
από το 2008 έως το 2030 και το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω θα αυξηθεί από 17 % σε 24 %. Το 
2008 μόνο δύο περιφέρειες στην ΕΕ είχαν τόσο υψηλό 
ποσοστό: η Liguria στην Ιταλία και η Chemnitz στη 
Γερμανία. Το 2030 στις μισές περιφέρειες το ποσοστό θα 
είναι 24 % ή υψηλότερο5. 

Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων έχει ήδη 
προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Στα κράτη μέλη 
όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται το διανεμητικό 
σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι 
πληρώνουν για τις συντάξεις όσων συνταξιοδοτούνται 
την τρέχουσα στιγμή, η δυνατότητα κάλυψης αυτής 

5 Γιαννακούρης Κ. Προβλέψεις για τον πληθυσμό των περιφερειών 
EUROPOP2008: Οι περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ βρίσκονται 
αντιμέτωπες με γηραιότερο πληθυσμιακό προφίλ για το 2030. 
Statistics in Focus 1/2010, Λουξεμβούργο.



Κ ε φ ά λ α ι ο  I :  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ,  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  κ α ι  ε δ α φ ι κ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  κ α ι  τ ά σ ε ι ς

80 Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

της εισφοράς θα αποτελέσει αυξανόμενο πρόβλημα 
καθώς οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πληρώνουν για 
ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό συντάξεων. Στις χώρες 
με κεφαλαιοποιητικά συστήματα, τα κεφάλαια θα 
πρέπει και πάλι να καλύπτουν τον αυξανόμενο αριθμό 
συντάξεων και, επομένως, θα πρέπει να παράγεται το 
αυξανόμενο εισόδημα που απαιτείται, το οποίο με τη 
σειρά του θα εξαρτάται από τις οικονομικές επιδόσεις. Ως 

εκ τούτου, το πρόγραμμα της Λισαβόνας επικεντρώθηκε 
στην απαιτούμενη αύξηση του ποσοστού των ατόμων 
ηλικίας 55–64 ετών στην απασχόληση. Επιπλέον, σε 
πολλά κράτη μέλη οι προτάσεις για αύξηση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν και σε 
ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζονται. 

Η περιφερειακή διάσταση έχει επιπτώσεις στη ζήτηση 
για υπηρεσίες. Ο αυξανόμενος ηλικιωμένος πληθυσμός 
χρειάζεται περισσότερες υπηρεσίες περίθαλψης και 
διάφορα άλλα είδη υπηρεσιών. Οι περιφέρειες με 
αυξανόμενους αριθμούς ηλικιωμένων θα πρέπει να 
επεκτείνουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους, καθώς 
και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε αυτές. 

Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων διαφέρει ση-
μαντικά ανάμεσα στις περιφέρειες, όχι μόνο λόγω δια-
φορών στο προσδόκιμο ζωής, αλλά και γιατί οι ηλικιω-
μένοι έχουν παρουσιάσει μεγαλύτερη κινητικότητα και 
πολλοί μετακινήθηκαν σε θερμότερα κλίματα εντός της 
ΕΕ. Αυτό είναι εμφανές σε πολλές ισπανικές και γαλλικές 
περιφέρειες οι οποίες προσέλκυσαν σημαντικούς αριθ-
μούς ηλικιωμένων πολιτών από το ΗΒ, τη Γερμανία και 
τις Κάτω Χώρες, είτε για το χειμώνα είτε για όλο το χρό-
νο. Παρότι οι άνθρωποι στην ΕΕ τείνουν να μετακινού-
νται λιγότερο από τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, η ελευθε-
ρία μετακίνησης στην ΕΕ και η αμοιβαιότητα των μηχα-
νισμών υγειονομικής περίθαλψης προσφέρουν ευρεία 
ποικιλία τόπων στους οποίους μπορούν να αποσυρθούν 
όσοι τους το επιτρέπουν τα οικονομικά τους. 

Οι διαφορές στο ποσοστό των ηλικιωμένων μεταξύ των 
περιφερειών αντανακλά επίσης το γεγονός ότι οι πόλεις 
τείνουν να προσελκύουν περισσότερους μετανάστες, οι 
οποίοι είναι συνήθως νεότεροι από το μόνιμο πληθυσμό 
σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές. 

Υγεία

Η καλή υγεία είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευημερίας. 
Ωστόσο, η αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι για 
την υγεία τους διαφέρει σημαντικά. Σε 7 κράτη μέλη 
— Πορτογαλία, Ουγγαρία, τα τρία κράτη της Βαλτικής, 
Πολωνία και Σλοβακία, το 15 % με 20 % του πληθυσμού 
θεωρούν ότι οι υγεία τους είναι κακή σε σύγκριση με τον 
κοινοτικό μέσο όρο του 10 % (σχήμα 1.20). Η Ιρλανδία 
έχει το μικρότερο ποσοστό ανθρώπων που θεωρούν ότι 
η υγεία τους είναι κακή (μόλις 2,5 %).

2.2 Συνθήκες διαβίωσης

Πτώση της ανεργίας μέχρι την κρίση

Τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν στις περισσότερες 
περιφέρειες από το 2000 έως το 2008 (χάρτης 1.50). Σε 
κοινοτικό επίπεδο, η ανεργία έπεσε κατά 2 ποσοστιαίες 
μονάδες μέσα σε αυτό το διάστημα. Η μεγαλύτερη 
περιφερειακή μείωση σημειώθηκε στο Severoiztochen 

Αραιοκατοικημένες περιφέρειες

Το 2008 στην ΕΕ 3 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 0,6 % του 
πληθυσμού ζούσαν σε αραιοκατοικημένες περιφέρειες1. 
Οι 18 από αυτές ανήκουν στις 1 303 περιφέρειες NUTS 3. 
Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στη Βόρεια 
Ευρώπη, από πέντε στη Φινλανδία και τη Σουηδία, συν 
τρεις στην Ισπανία και το ΗΒ, μια στην Ελλάδα και μια 
στη Γαλλία. Η μεγαλύτερη είναι η Pohjois-Pohjanmaa 
στη Φινλανδία με πληθυσμό 383  000 κατοίκους και η 
μικρότερη είναι η Ευρυτανία στην Ελλάδα με πληθυσμό 
λιγότερο από 20 000 κατοίκους.

Το μικρό μέγεθος των πληθυσμών τους υπονοεί γενικά 
ότι οι δημόσιες υπηρεσίες σε αυτές τις περιοχές κοστίζουν 
ακριβότερα. Ορισμένες περιφέρειες πειραματίζονται 
με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να παρέχουν καλή 
πρόσβαση στις υπηρεσίες με αποτελεσματικό τρόπο. 

Γενικά ο πληθυσμός στις αραιοκατοικημένες περιφέρειες 
παρέμεινε στο μεγαλύτερο μέρος του αμετάβλητος από 
το 2001 έως το 2008, αλλά υπήρξαν διαφορές μεταξύ 
τους. Ειδικότερα, ο πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά 
στη γαλλική Guyane, κατά 4  % περίπου το χρόνο, ενώ 
μειώθηκε στο Kainuu της Φινλανδίας σχεδόν κατά 1  % 
το χρόνο. Στις μισές από τις εν λόγω περιφέρειες, ο 
πληθυσμός αυξήθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ 
στις άλλες μισές μειώθηκε.

Η ηλικιακή σύνθεση των περιφερειών επίσης διαφέρει 
σημαντικά. Ορισμένες περιφέρειες έχουν πληθυσμό 
νεαρής ηλικίας, όπως για παράδειγμα η Pohjois-
Pohjanmaa ή η Lappi, όπου το 14  % και το 18  % των 
ανθρώπων αντίστοιχα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Στη 
γαλλική Guyane, λιγότερο από το 4  % του πληθυσμού 
είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Σε άλλες περιφέρειες ο 
πληθυσμός είναι κατά μέσο όρο αρκετά γηραιότερος. 
Στις ισπανικές αραιοκατοικημένες περιφέρειες, περίπου 
ένας στους τέσσερις είναι 65 ετών και άνω, ενώ στην 
Ευρυτανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι ένας στους τρεις.

1 Οι αραιοκατοικημένες περιοχές είναι περιφέρειες με 
πυκνότητα πληθυσμού κάτω από ένα συγκεκριμένο 
όριο. Η παράγραφος 30 (β) των οδηγιών για την εθνική 
περιφερειακή ενίσχυση για την περίοδο 2007–2013 
(2006/C 54/08) ορίζει τις περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού ως ‘γεωγραφικές περιφέρειες NUTS  2 με 
πυκνότητα πληθυσμού μικρότερη από 8 κατοίκους 
ανά km² ή γεωγραφικές περιφέρειες NUTS 3 με πυκνότητα 
πληθυσμού μικρότερη από 12,5 κατοίκους ανά km² ’.
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της Βουλγαρίας και στο Warmińsko-Mazurskie της 
Πολωνίας, όπου το ποσοστό έπεσε πάνω από 15 
ποσοστιαίες μονάδες, στο 8,6 % και στο 7,4 % αντίστοιχα. 
Μόνο σε 36 περιφέρειες η αύξηση ήταν μεγαλύτερη από 
1 ποσοστιαία μονάδα. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στη 
Norte της Πορτογαλίας, όπου το ποσοστό αυξήθηκε 
κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 8,7 %.

Παρά τις εν λόγω συνολικές μειώσεις, η ανεργία το 
2008 εξακολουθούσε να είναι πάνω από 20  % στις 
γαλλικές υπερπόντιες επικράτειες και πάνω από 15  % 
σε Andalucía, Canarias, Brussels, Extremadura και Berlin 
(χάρτης 1.49). Οι περιφερειακές ανισότητες στα ποσοστά 
ανεργίας ήταν ιδιαίτερα μεγάλες στο Βέλγιο, τη Γερμανία, 
την Ισπανία και την Ιταλία (σχήμα 1.21).

Τα ποσοστά ανεργίας συνέκλιναν σημαντικά μετά το 
2000. Η περιφερειακή διαφορά στα ποσοστά μειώθηκε 

κατά 30  % από το 2000 έως το 2007. Το 2008, όμως, 
αυξήθηκε κατά 7 % και το 2009, λόγω της κρίσης, μπορεί 
να αυξήθηκε περισσότερο.

Η ανεργία στην ΕΕ αυξήθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια 
της κρίσης πάνω από το 10 % το 20106 και προβλέπεται 
να μείνει στα ίδια επίπεδα το 2011. Τα ποσοστά 
προβλέπεται επίσης να παραμείνουν πάνω από το 10 % 
στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η ανεργία ήταν πολύ 
χαμηλότερη πριν χτυπήσει η κρίση.

Η επίπτωση της κρίσης, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά 
στις χώρες της ΕΕ. Οι αυξήσεις στην ανεργία στην 
Ιρλανδία, την Ισπανία και τα κράτη της Βαλτικής 
υπήρξαν ιδιαίτερα μεγάλες και κυμαίνονταν από 7 έως 

6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό Δελτίο Οικονομικών 
Προβλέψεων – φθινόπωρο 2009. Βρυξέλλες, 2009. 
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15 ποσοστιαίες μονάδες από το 2008 έως τα τέλη του 
2009. Ως εκ τούτου, τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλότερα 
από το 10 % και στις πέντε χώρες. Στη Λετονία η ανεργία 
ήταν πάνω από 20 % στα τέλη του 2009 και στην Ισπανία 
έφτασε το 20 % στα μέσα του 2010. 

Στη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών, όμως, οι 
αυξήσεις ήταν λιγότερο δραματικές. Στα δύο τρίτα 
των περιπτώσεων, η αύξηση ήταν μικρότερη από 3 
ποσοστιαίες μονάδες από το 2008 έως τα τέλη του 2009. 
Στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο ήταν μικρότερη από 
1 ποσοστιαία μονάδα, αν και λόγω της καθυστερημένης 
επίδρασης της κρίσης, αυτά τα ποσοστά μπορεί να 
αυξηθούν στο μέλλον.

Η ανεργία έχει πολύ μεγαλύτερη καταστροφική επίπτωση 
στην ευημερία απ’ ότι στην απώλεια εισοδήματος. 
Αυτό γίνεται όλο και πιο αντιληπτό στην περίπτωση 
των αποκαλούμενων αποθαρρυμένων εργαζομένων, 
δηλαδή όσων σταμάτησαν να ψάχνουν για δουλειά διότι 
θεωρούν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
και οι οποίοι δεν υπολογίζονται πλέον ως άνεργοι αλλά 
ως οικονομικά αδρανείς. 

Η ανεργία αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας. Αυτό ισχύει 
ειδικότερα για τη μακροχρόνια ανεργία, η οποία είναι 
ιδιαίτερα υψηλή στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, 
στις δύο ανατολικές περιφέρειες της Σλοβακίας και 
στο Berlin (χάρτης  1.51). Η κρίση πιθανώς να σημαίνει 
σταθερά υψηλά επίπεδα ανεργίας και, κατ' επέκταση, 
περισσότερους μακροχρόνια άνεργους και περισσότερα 
άτομα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Η μείωση του χρόνου που χρειάζονται οι άνεργοι για να 
βρουν δουλειά και η εξασφάλιση επαρκών κοινωνικών 
επιδομάτων για όσο διάστημα διαρκεί η κατάρα της 
ανεργίας μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο 
της φτώχειας.

Το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα ηλικίας κάτω των 25 
ετών κυμάνθηκε στο 15,5 % το 2008 και ήταν διπλάσιο 
του συνολικού ποσοστού. Σε 34 περιφέρειες της ΕΕ, 
περισσότεροι από  ένας στους τέσσερις ηλικίας κάτω 
των 25 ετών που ανήκαν στο εργατικό δυναμικό ήταν 
άνεργοι (χάρτης 1.52).

Το ποσοστό ανεργίας στους νέους καλύπτει μόνο 
εκείνους που έχουν ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό 
και ψάχνουν για δουλειά. Δεν καλύπτει εκείνους που 
σπουδάζουν ή παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα 
κατάρτισης και δεν ψάχνουν για δουλειά, ούτε 
περιλαμβάνει όσους αποθαρρύνθηκαν και σταμάτησαν 
να ψάχνουν για δουλειά. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 
15 έως 24 οι οποίοι δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και 
δεν παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης 
περιλαμβάνει και τις δύο αυτές ομάδες και υποδεικνύει 
σε ποιες περιφέρειες ένας σημαντικός αριθμός νέων 
ούτε εργάζονται ούτε αποκτούν τη μόρφωση και τα 
προσόντα για τη μελλοντική καριέρα τους. Στην ΕΕ αυτό 
το ποσοστό κυμαινόταν το 2008 στο 11 % της ηλικιακής 
ομάδας, αλλά υπερέβαινε το 20 % σε πέντε περιφέρειες 
της Βουλγαρίας και πέντε της νότιας Ιταλίας. Αντιθέτως, 
σε Prague, Trier, Copenhagen και σε πέντε περιφέρειες 
των Κάτω Χωρών το ποσοστό αυτό ήταν μεταξύ 3 % και 
4 % (χάρτης 1.53).

Σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών: 
μετανάστευση 

Από το 2001 έως το 2007, η καθαρή μετανάστευση 
πρόσθεσε σχεδόν 0,3 % το χρόνο στον πληθυσμό της ΕΕ 
και αποτέλεσε την κύρια πηγή αύξησης του πληθυσμού. 
Συνολικά, τα δύο τρίτα όλων των περιφερειών 
NUTS  3 είχαν θετική καθαρή μεταναστευτική εισροή, 
κυρίως λόγω μετανάστευσης από χώρες εκτός της ΕΕ 
(χάρτης 1.54).

Σε κοινοτικό επίπεδο υπήρξε υψηλή καθαρή αποδημία 
από περιοχές των κρατών μελών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά 
καθαρής μεταναστευτικής εισροής μέχρι την κρίση 

Οι πιο απομακρυσμένες περιφέρειες

Οι πιο απομακρυσμένες περιφέρειες έχουν ξεχωριστό 
χαρακτήρα. Βρίσκονται πολύ μακριά από την 
πρωτεύουσα και συχνά από την υπόλοιπη χώρα. Οι 
περισσότερες από αυτές είναι νησιωτικές, αρχιπελαγικές 
ή ορεινές, με σεισμική δραστηριότητα και ακραίες 
κλιματικές συνθήκες. Το μικρό μέγεθος της ντόπιας 
αγοράς και (για κάποιες από αυτές) η θέση τους σε 
λιγότερο ανεπτυγμένα μέρη του κόσμου δυσχεραίνουν 
σημαντικά την ανάπτυξή τους.

Το 2007 περίπου 4,25 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν 
στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, δηλαδή το 0,9 % 
του πληθυσμού της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις το 
ποσοστό των νέων είναι πολύ μεγάλο και αυξάνεται, 
όπως στη γαλλική Guyane, όπου το 36 % του πληθυσμού 
είναι κάτω των 15 ετών και αυξάνεται κατά περίπου 4 % 
το χρόνο. 

Γενικά το επίπεδο ανάπτυξης είναι χαμηλότερο από τον 
κοινοτικό μέσο όρο. Το 2007, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
στα Canarias ήταν λιγότερο από 8  % χαμηλότερο από 
τον κοινοτικό μέσο όρο, στη γαλλική Guyane ήταν πάνω 
από 50 % χαμηλότερο. Ωστόσο, τα ποσοστά ανάπτυξης 
είναι υψηλότερα και οι περιφέρειες διανύουν μια φάση 
κάλυψης της υστέρησής τους σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ένωση.

Οι επιδόσεις στην απασχόληση είναι επίσης ανάμικτες. 
Το 2008 η ανεργία ήταν πάνω από 20  % σε όλες τις 
απομακρυσμένες περιφέρειες της Γαλλίας και σχεδόν 
25 % στη Réunion, ενώ σε Açores και Madeira ήταν μόνο 
5,5 % και 6,0 % αντίστοιχα, αρκετά χαμηλότερη από το 
μέσο όρο του 7 % στην ΕΕ των 27.
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σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, σε τμήματα της Ισπανίας, 
στη Γαλλία και στην Ιταλία. Ένα μεγάλο μέρος αυτών 
των μεταναστευτικών ροών οφειλόταν στις ανεπαρκείς 
ευκαιρίες απασχόλησης στις χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης και στη σημαντική αύξηση 
των θέσεων εργασίας, κυρίως στην Ιρλανδία και την 
Ισπανία. Η κρίση μείωσε αυτές τις ροές και οδήγησε σε 
αντίστροφη μετανάστευση.

Σε ορισμένα κράτη μέλη οι γεωγραφικές μετακινήσεις 
του πληθυσμού είναι εμφανείς — στη Γερμανία από τα 
ανατολικά προς τα δυτικά, στη Σουηδία, τη Φινλανδία και 
τη Γαλλία από τις βόρειες περιφέρειες προς τις νότιες, και 
στη Ιταλία το αντίστροφο, από τα νότια προς τα βόρεια. 

Σε κατώτερο επίπεδο είναι εμφανείς και οι μετακινήσεις 
προς συγκεκριμένες πόλεις. Στα κράτη μέλη της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σημειώθηκε 
καθαρή μεταναστευτική εισροή σε κάθε περιφέρεια 
της πρωτεύουσας. Στην Πολωνία αυτό συνέβη και σε 
πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Κρακοβία, η Λοτζ, 
η Βρόκλαβ, η Πόζναν, η Τορούν και η Ρζεσζόφ. 

Στα κράτη μέλη της Δυτικής Ευρώπης το μοτίβο είναι 
λιγότερο σαφές, με τον πληθυσμό σε άλλες πόλεις να 
αυξάνεται και σε άλλες να μειώνεται. Στο ΗΒ αρκετές 
πόλεις σημείωσαν αποδημία, όπως τα περισσότερα 
τμήματα του Λονδίνου, το Μπέρμιγχαμ, το Κόβεντρι, το 
Λέισεστερ, το Λίβερπουλ, το Γκρέιτερ Μάντσεστερ, το 
Μπέλφαστ και το Άμπερντιν. Στη Γερμανία ορισμένες 
πόλεις σημείωσαν καθαρή μεταναστευτική εισροή ενώ 
στις γύρω περιφέρειες σημειώθηκε καθαρή αποδημία, 
όπως στην περίπτωση της Λειψίας και της Δρέσδης. 
Σε άλλες περιπτώσεις, τόσο η πόλη όσο και οι γύρω 
περιφέρειες σημείωσαν καθαρή μεταναστευτική εισροή, 
όπως στην περίπτωση του Μονάχου ή του Βερολίνου. 
Άλλες πόλεις έχασαν πληθυσμό λόγω αποδημίας, όπως 
συνέβη στην περίπτωση της Βρέμης ή του Χέμνιτς, όπου 
ο πληθυσμός μειώθηκε επίσης και στις γύρω περιφέρειες. 
Στη Γαλλία, όλες οι περιφέρειες NUTS 3 στην Ile de France 
εκτός από μια έχασαν πληθυσμό λόγω αποδημίας, ενώ 
ο πληθυσμός μειώθηκε επίσης στην Κοπεγχάγη και στη 
γύρω περιφέρεια.

Η φυσική μεταβολή στον πληθυσμό ήταν αρνητική 
σχεδόν στα δύο τρίτα των περιφερειών NUTS  3 κατά 
την περίοδο 2001 έως 2007 (χάρτης 1.55). Αυτό συνέβη 
κυρίως στα κράτη της Βαλτικής, στη Ρουμανία, τη 
Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη 
Γερμανία, την Πορτογαλία και σε τμήματα της Ιταλίας, 
της Ισπανίας και της Γαλλίας. Από την άλλη πλευρά, στην 
Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες υπήρξε κατά κύριο λόγο 
φυσική πληθυσμιακή αύξηση.

Καθώς ο κύριος παράγοντας της πληθυσμιακής 
μεταβολής στην ΕΕ είναι η μετανάστευση, οι διαφορές 
στη συνολική πληθυσμιακή μεταβολή μεταξύ των 
περιφερειών αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

Νησιά

Περισσότεροι από 21 εκατομμύρια άνθρωποι — το 
4,3  % του πληθυσμού της ΕΕ — ζούσαν σε νησιωτικές 
περιφέρειες1 το 2007. Από το 2000 έως το 2007 ο 
νησιωτικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 1,1 % το 
χρόνο, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο του μέσου κοινοτικού 
ποσοστού αύξησης. Τα νησιά μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις ευρείες γεωγραφικές περιοχές, τον Ατλαντικό, το 
Βορά και τη Μεσόγειο. Ωστόσο, διαφέρουν σημαντικά 
όσον αφορά το μέγεθος του πληθυσμού τους, ο οποίος 
κυμαίνεται από 6,1 εκατομμύρια ανθρώπους στην 
Ιρλανδία έως μόνο 10 000 στο El Hierro της Ισπανίας, κάτι 
που δυσκολεύει τις συγκρίσεις μεταξύ τους. 

Το ποσοστό της πληθυσμιακής αύξησης ήταν ιδιαίτερα 
υψηλό από το 2000 έως το 2007 στα μικρά και μεσαίου 
μεγέθους νησιά, έως και 1,6  % το χρόνο, αν και η 
πληθυσμιακή αύξηση είχε να κάνει περισσότερο με τη 
θέση των νησιών παρά με το μέγεθός τους. Η υψηλότερη 
αύξηση σημειώθηκε στη Fuerteventura των Canarias 
(5,6  % το χρόνο) και στο Lanzarote (4,8  % το χρόνο). 
Αντιθέτως, ο πληθυσμός στο Bornholm της Δανίας 
μειώθηκε κατά 0,5 % το χρόνο. 

Το μεγαλύτερο μέρος της πληθυσμιακής αύξησης στις 
περισσότερες περιφέρειες οφείλεται στην καθαρή 
εσωτερική μετανάστευση και σε πολλά μικρά νησιά 
ο πληθυσμός θα είχε μειωθεί εάν δεν είχε υπάρξει 
μετανάστευση.

Το ποσοστό των ηλικιωμένων 65 ετών και άνω είναι 
υψηλότερο στα μικρότερα νότια νησιά, κάτι που, έως ένα 
βαθμό, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι άνθρωποι που 
συνταξιοδοτούνται μετακινούνται προς το εσωτερικό. 

Όπως υπογραμμίζεται από μια πρόσφατη έρευνα2, τα 
νησιά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα οικοσυστήματά 
τους. Πολλά νησιά έχουν πλούσιο και ποικιλόμορφο 
φυσικό πλούτο, κυρίως τα νησιά της Μεσογείου. Ωστόσο, 
αυτός ο πλούτος είναι γενικά ευαίσθητος και υφίσταται 
διάφορες πιέσεις, όπως αστική εξάπλωση, τουρισμός 
και κατασκευή εξοχικών, έλλειψη νερού, πυρκαγιές, 
διάβρωση του εδάφους και ρύπανση της θάλασσας. Η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί επίσης πρόβλημα, καθώς τα 
νησιά τείνουν να είναι πιο ευπαθή από την ενδοχώρα 
στις κλιματικές συνθήκες και την άνοδο του επιπέδου της 
θάλασσας.

1 Επισήμως, οι νησιωτικές περιφέρειες ορίζονται ως μια 
ή περισσότερες περιφέρειες NUTS  3 που αποτελούνται 
εξολοκλήρου από ένα ή περισσότερα νησιά. Στην πράξη, 
αυτός ο ορισμός καλύπτει νησιά με περισσότερες από μια 
περιφέρειες NUTS 3 (π.χ. Sicily), νησιά που αντιστοιχούν σε 
μια περιφέρεια NUTS 3 (π.χ. Gozo) και περιφέρειες NUTS 3 
με διάφορα νησιά (π.χ. Κυκλάδες). Δεν περιλαμβάνει 
περιφέρειες NUTS  3 με μεγάλο ηπειρωτικό τμήμα όπου 
ο νησιωτικός πληθυσμός είναι οριακός. Επιπλέον, δεν 
περιλαμβάνονται τα νησιά που έχουν σταθερή σύνδεση με 
την ενδοχώρα, όπως γέφυρα, σήραγγα ή ανάχωμα.

2 Πρόγραμμα ESPON 2013, Η Ανάπτυξη των νησιών — 
Ευρωπαϊκά νησιά και πολιτική συνοχής, Στοχευμένη 
ανάλυση 2013/2/2, Ενδιάμεση έκθεση, 2010.
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έκτασή της. Μόνο μια στις πέντε περιφέρειες με καθαρή 
αποδημία είχε αρκετά υψηλή φυσική πληθυσμιακή 
αύξηση ώστε να αποτραπεί η μείωση του πληθυσμού. 
Από την άλλη πλευρά, μόνο δυο στις πέντε περιφέρειες 
με φυσική πληθυσμιακή μείωση σημείωσαν επαρκώς 
υψηλή καθαρή μεταναστευτική εισροή ώστε να 
αποφευχθεί η συνολική μείωση του πληθυσμού.

Οι πληθυσμιακές τάσεις στις κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιφέρειες της ΕΕ των 15 και της ΕΕ των 12 ακολουθούν 
διαφορετικά μοτίβα (πίνακας  1.10). Στην ΕΕ των 15 οι 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες σημείωσαν κατά 
μέσο όρο πληθυσμιακή αύξηση κατά την περίοδο 2001–
2007 λόγω της καθαρής μεταναστευτικής εισροής, η 
οποία ήταν υψηλότερη απ’ ότι στις κατ’ εξοχήν αστικές 
περιφέρειες. Ωστόσο, στις κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιφέρειες σημειώθηκε φυσική πληθυσμιακή μείωση.

Στην ΕΕ των 12 ο πληθυσμός μειώθηκε στις κατ’ εξοχήν 
αγροτικές περιφέρειες λόγω του συνδυασμού φυσικής 
μείωσης, η οποία σημειώθηκε και στις κατ’ εξοχήν 
αστικές περιφέρειες, και καθαρής αποδημίας, ενώ στις 
κατ’ εξοχήν αστικές περιφέρειες σημειώθηκε καθαρή 
μεταναστευτική εισροή. 

Στην ΕΕ των 12 ο πληθυσμός κάτω των 15 ετών 
αντιπροσωπεύει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνολικού πληθυσμού στις κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιφέρειες απ’ ότι στις κατ’ εξοχήν αστικές περιφέρειες: 
16,1  % έναντι 13,4  %. Στην ΕΕ των 15 το ποσοστό 
του πληθυσμού κάτω των 15 ετών είναι κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο στις κατ’ εξοχήν 
αστικές περιφέρειες απ’ ότι στους άλλους δύο τύπους 
περιφερειών (πίνακας 1.11). Ο πληθυσμός ηλικίας 65 και 
άνω είναι σχετικά ομοιόμορφα κατανεμημένος και στους 

1.11 Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού σύμφωνα με την αστική-αγροτική τυπολογία, 2007
Κατ' εξοχήν 

αστικές
Ενδιάμεσες Κατ' εξοχήν 

αγροτικές
Σύνολο

 % του συνολικού πληθυσμού ΕΕ των 12
πληθυσμός ηλικίας 14 ετών και κάτω 13,4 15,4 16,1 15,4

πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω 14,8 14,2 14,7 14,6
ΕΕ των 15

πληθυσμός ηλικίας 14 ετών και κάτω 16,2 15,7 15,7 16,0
πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω 16,4 18,1 19,4 17,6

ΕΕ των 27
πληθυσμός ηλικίας 14 ετών και κάτω 15,9 15,6 15,9 15,8
πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω 16,3 17,2 17,7 17,0
Πηγή: Eurostat, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής

1.10 Πληθυσμιακή μεταβολή, φυσική μεταβολή και μετανάστευση σύμφωνα με την αστική-
αγροτική τυπολογία, 2001–2007

Κατ' εξοχήν 
αστικές

Ενδιάμεσες Κατ' εξοχήν 
αγροτικές

Σύνολο

Μέση ετήσια μεταβολή % ΕΕ των 12
Συνολική πληθυσμιακή μεταβολή 0,4 -1,1 -3,3 -2,5
Φυσική πληθυσμιακή μεταβολή -1,8 -1,2 -1,8 -1,6
Καθαρή μετανάστευση 2,2 0,1 -1,6 -0,9

ΕΕ των 15
Συνολική πληθυσμιακή μεταβολή 5,9 5,6 3,6 5,3
Φυσική πληθυσμιακή μεταβολή 2,1 0,5 -0,5 1,0
Καθαρή μετανάστευση 3,8 5,1 4,2 4,2

ΕΕ των 27
Συνολική πληθυσμιακή μεταβολή 5,3 4,1 1,1 3,6
Φυσική πληθυσμιακή μεταβολή 1,7 0,1 -1,0 0,6
Καθαρή μετανάστευση 3,6 4,0 2,1 2,9
Πηγή: Eurostat, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
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ΕΕ των 27 = 3,6
DE: 2003–2007, UK: 2001–2003

Πηγή: Eurostat, ESPON
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τρεις τύπους περιφερειών στην ΕΕ των 12, αλλά στην 
ΕΕ των 15 αντιπροσωπεύει ένα σημαντικά μεγαλύτερο 
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού στις κατ’ εξοχήν 
αγροτικές περιφέρειες απ’ ότι στις κατ’ εξοχήν αστικές: 
19,4 % έναντι 16,4 %. 

Οι τάσεις στις κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες της 
ΕΕ των 12 και της ΕΕ των 15 τείνουν να ακολουθούν 
αντίθετες κατευθύνσεις: μείωση του πληθυσμού στη μια, 
αύξηση του πληθυσμού στην άλλη, υψηλή αποδημία στη 
μια, υψηλή μεταναστευτική εισροή στην άλλη, μεγάλο 
ποσοστό παιδιών στη μια, μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην άλλη. Επομένως, οι αριθμοί που παρουσιάζουν 
αυτές τις αντίθετες τάσεις στην ΕΕ των 27 δείχνουν μια 
πολύ λιγότερο σαφή εικόνα των δημογραφικών τάσεων 
στις κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες. 

Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ο μισός 
πληθυσμός της ΕΕ δυσκολεύεται να συνδυάσει την 
εργασία με την οικογένεια, ενώ ένας στους επτά το 
θεωρεί πολύ δύσκολο (σχήμα  1.22). Το ποσοστό αυτό 
διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στη Φινλανδία 
και τις Κάτω Χώρες, λιγότεροι από έναν στους τέσσερις 
ανέφεραν ότι το θεωρούν δύσκολο, ενώ στην Ουγγαρία 
και την Πορτογαλία η αντιστοιχία ήταν τρεις στους 
τέσσερις.

Γενικά οι γυναίκες περισσότερο από τους άντρες 
θεωρούν ότι ο συνδυασμός εργασίας και οικογένειας 
είναι πιο δύσκολος (55 % έναντι 46 %) διότι οι ευθύνες για 
την ανατροφή των παιδιών τείνουν να πέφτουν σε αυτές. 
Οι μόνοι γονείς ανέφεραν περισσότερες δυσκολίες, 
όπως ήταν αναμενόμενο (49  % των αντρών και 57  % 
των γυναικών). Ο διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων 
νοικοκυριών, ωστόσο, αν και σημαντικές, είναι αρκετά 
μικρότερες από αυτές μεταξύ των χωρών.

Οι μεγάλες σε διάρκεια εργάσιμες ημέρες είναι ένας 
από τους κύριους λόγους των δυσκολιών. Στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, οι άνθρωποι τείνουν να εργάζονται 
περισσότερες ώρες σε σύγκριση με οπουδήποτε αλλού, 
πιθανότατα για να αναπληρώσουν για τα χαμηλότερα 
ωρομίσθια. Επομένως, οι άνθρωποι που αναφέρουν 
τις περισσότερες δυσκολίες βρίσκονται κυρίως στα 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Υπάρχουν 
όμως και εξαιρέσεις, όπως στη Σλοβακία, όπου μόνο το 
44  % ανέφεραν κάποια δυσκολία έναντι του 55  % που 
είναι ο κοινοτικός μέσος όρος και του 67 % στην Ισπανία.

(Άν)Ισες Ευκαιρίες

Μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει απουσία 
διακρίσεων στις μειονότητες. Η 6η έκθεση προόδου έδειξε 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι άνθρωποι δεν αισθάνονται 
άνετα με έναν γείτονα ή με κάποιον στην υψηλότερη 
αιρετή πολιτική θέση ο οποίος έχει διαφορετική εθνική 
καταγωγή ή διαφορετική θρησκεία ή πίστη, διαφορετικό 
σεξουαλικό προσανατολισμό ή κάποια αναπηρία. 
Όλες αυτές οι διακρίσεις απαγορεύονται στην ΕΕ7. Μια 
δημοσκόπηση που διεξήχθη το 20088 αποκάλυψε ότι σε 
17 κράτη μέλη, οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι τουλάχιστον 
ένας τύπος διάκρισης ήταν περισσότερο διαδεδομένος 
σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις, αυτό περιλάμβανε εθνολογικές διακρίσεις, 
αλλά και διακρίσεις λόγω θρησκείας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή φύλου. 

Φύλα

Γενικά στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες 
το 2008 ήταν σχεδόν κατά μια ποσοστιαία μονάδα 

7 Άρθρο 21, Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

8 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 263.
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υψηλότερο απ’ ότι για τους άνδρες. Σε 29 περιφέρειες, 
ωστόσο, η ανεργία για τις γυναίκες ήταν κατά 
5  ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη απ’ ότι για τους 
άντρες. Οι περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες 
βρίσκονταν στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία 
(χάρτης  1.57). Επιπλέον, αυτές οι διαφορές δεν είχαν 
καμία σχέση με διαφορές στο μορφωτικό επίπεδο. 

Το 2008 οι γυναίκες είχαν χαμηλότερο ποσοστό 
απασχόλησης απ’ ότι οι άντρες σε κάθε περιφέρεια της 
ΕΕ. Ο στόχος της Λισαβόνας για την απασχόληση των 
γυναικών ήταν επίσης περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες 
χαμηλότερος απ’ ότι για την απασχόληση των αντρών. 
Το 2008 σε 33 περιφέρειες το χάσμα στα ποσοστά 
απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν πάνω 
από 20 ποσοστιαίες μονάδες. Και πάλι, επρόκειτο κυρίως 
για περιφέρειες στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία 
(χάρτης 1.58).

Όσον αφορά τα επίπεδα μόρφωσης, όμως, στις 
περισσότερες περιφέρειες οι γυναίκες έχουν καλύτερες 
επιδόσεις από τους άντρες. Στην ΕΕ, για κάθε 100 άνδρες 
ηλικίας 25–64 ετών με τριτοβάθμια μόρφωση, υπάρχουν 
105 γυναίκες. Για τα άτομα ηλικίας 25–34 ετών, υπάρχουν 
126 γυναίκες με τριτοβάθμια μόρφωση ανά 100 άνδρες 
(χάρτης 1.60), έναντι των 80 μόνο για τις γυναίκες ηλικίας 
55–64 ετών (χάρτης  1.59). Αυτή η τάση είναι εξίσου 
εμφανής σε περιφερειακό επίπεδο. Στα δύο τρίτα των 
περιφερειών, οι γυναίκες ηλικίας 25–64 ετών με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περισσότερες από τους 
άντρες. Για τις γυναίκες ηλικίας 25–34 ετών, αυτό ισχύει 
στο 90 % των περιφερειών, ενώ για τις γυναίκες ηλικίας 
55–64 ετών ισχύει μόνο στο 27 % των περιφερειών.

Υπάρχουν, ωστόσο, περισσότερες γυναίκες απ’ ότι 
άνδρες που έχουν λάβει μόνο τη βασική σχολική 
μόρφωση. Για κάθε 100 άνδρες ηλικίας 25–64 ετών 
που δεν ολοκλήρωσαν την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, υπάρχουν 110 γυναίκες. Ομοίως, στα δύο 
τρίτα των περιφερειών, οι γυναίκες ηλικίας 25–64 ετών με 
χαμηλή μόρφωση είναι περισσότερες από τους άνδρες. 

Εντούτοις, αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά 
με την πάροδο του χρόνου. Για κάθε 100 άνδρες ηλικίας 
25–34 ετών που δεν ολοκλήρωσαν την ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν μόνο 83 γυναίκες, 
ενώ μόνο στο ένα τρίτο των περιφερειών οι γυναίκες με 
χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι περισσότερες από 
τους άνδρες. 

Μη αυτόχθονες

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ — δηλ. 
εκείνοι με ιστορικό μετανάστη — τείνουν να έχουν 
λιγότερες ευκαιρίες στην απασχόληση απ’ ότι οι 
γεννημένοι στην ΕΕ και συχνά αντιμετωπίζουν 
πολιτιστικούς και γλωσσικούς φραγμούς στην εργασία. 
Σύμφωνα με την έρευνα για το εργατικό δυναμικό (ΕΕΔ), 
το μέσο ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας 
στην ΕΕ οι οποίοι γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ είναι κατά 
μέσο όρο μόλις πιο κάτω από 7  %. Το ποσοστό αυτό 
είναι πάνω από 10  % σε μόνο μια στις έξι περιφέρειες, 
ενώ στις μισές είναι χαμηλότερο από 5  %. Στις χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με εξαίρεση τα 
κράτη της Βαλτικής, οι αριθμοί είναι πολύ μικροί (1  % 
ή λιγότερο). Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται 
στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις 
μεγάλες πόλεις, καθώς και στις τουριστικές περιφέρειες 
(χάρτης 1.61).

Για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ τα 
ποσοστά απασχόλησης τείνουν να είναι χαμηλότερα στα 
περισσότερα κράτη μέλη (σχήμα 1.23). Στη Γερμανία, τη 
Δανία, τη Σουηδία, την Μπενελούξ, την Αυστρία, το ΗΒ 
και τη Γαλλία, το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα 
ηλικίας 15–64 ετών που γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ είναι 
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τουλάχιστον 8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό για όσους γεννήθηκαν εντός της ΕΕ. 
Ωστόσο, στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την 
Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο, καθώς και στα τρία 
κράτη της Βαλτικής, το ποσοστό είναι 4 με 8 ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερο.

Ένας λόγος για το υψηλότερο ποσοστό στις τελευταίες 
χώρες ίσως είναι ότι όσοι έχουν γεννηθεί εκτός της 
ΕΕ τείνουν να ζουν σε περιφέρειες με σχετικά υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης. Αυτό εξηγεί την πάνω από 
το μισό διαφορά στα ποσοστά στην Ισπανία και την 
πάνω από το ένα τρίτο διαφορά στην Ιταλία, αν και δεν 
αποτελεί εξήγηση για τις άλλες χώρες.

Το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ 
σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται 
εκεί όπου υπάρχουν δουλειές ή εκεί όπου οι δουλειές 
είναι περισσότερο ελκυστικές. Ωστόσο, οι άνθρωποι που 
μετακινήθηκαν στην ΕΕ από χώρες εκτός της ΕΕ έχουν 
συνήθως να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες αποστάσεις 
και μεγαλύτερες διαφορές στις ευκαιρίες απασχόλησης 
και στην ποιότητα ζωής εάν θελήσουν να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους. 

Οι μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ αντιμετωπίζουν 
επίσης περισσότερα εμπόδια στην αγορά εργασίας απ’ 
ότι οι άνθρωποι που μετακινούνται μεταξύ των κρατών 
μελών. Κατά συνέπεια, το μέσο ποσοστό απασχόλησης 
για όσους έχουν γεννηθεί εκτός της ΕΕ είναι 6 ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερο από αυτό που ισχύει για τους 
μετανάστες που γεννήθηκαν στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με την ΕΕ των 15, οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν 
διπλάσιο ποσοστό μη αυτοχθόνων (16 %). Στην California 
το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας 18–64 είχαν γεννηθεί 
εκτός των ΗΠΑ το 2008 (χάρτης 1.62). Η μόνη περιφέρεια 
της ΕΕ με παρόμοιο ποσοστό είναι το Inner London, αν 
και η California έχει 37  εκατομμύρια κατοίκους ενώ το 
Inner London 3 εκατομμύρια. 

Σε άλλα μέρη, όπως New York, New Jersey και Nevada, το 
ένα τέταρτο του πληθυσμού είναι μη αυτόχθονες. Στην 
ΕΕ μόνο οι Vienna, Brussels και Outer London έχουν τόσο 
υψηλό ποσοστό. Στις ΗΠΑ μόνο 6 σχετικά αγροτικές 
πολιτείες έχουν πληθυσμό μη αυτοχθόνων μικρότερο 
του 3  % του συνολικού πληθυσμού9. Στην ΕΕ, σε 86 
περιφέρειες NUTS 2, δηλαδή στο ένα τρίτο, το ποσοστό 
είναι μικρότερο του 3 %.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, όπως υποχρεωτική 
σχολική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
και τραπεζικό σύστημα διαφέρουν τόσο μεταξύ των 
χωρών όσο και εντός των χωρών. Τα σχήματα 1.24 –1.26 

9 Maine, Mississippi, Montana, North & South Dakota και West 
Virginia.

Απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές

Ο πληθυσμός στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές 
της ΕΕ — εκείνες που απέχουν αρκετά από οποιουδήποτε 
μεγέθους κωμόπολη ή πόλη — έτεινε να αυξάνεται με 
βραδύτερο ρυθμό (στην ΕΕ των 15) ή να μειώνεται με 
ταχύτερο ρυθμό (στην ΕΕ των 12) απ’ ότι στις αγροτικές 
περιφέρειες που βρίσκονται κοντά σε πόλη (χάρτης 1.63). 
Στην ΕΕ των 15, η φυσική αύξηση του πληθυσμού στις 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές είναι μικρότερη 
απ’ ότι στις αγροτικές περιφέρειες που βρίσκονται 
κοντά σε πόλη. Ωστόσο, η καθαρή μετανάστευση 
προς το εσωτερικό είναι παρόμοια. Αντιθέτως, στις 
περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
ο φυσικός πληθυσμός μειώθηκε και σημειώθηκαν 
ποσοστά καθαρής μετανάστευσης και στους δύο τύπους 
περιφερειών, αλλά περισσότερο στις απομακρυσμένες 
περιφέρειες.

Οι επιπτώσεις της απόστασης φαίνονται επίσης στο 
Μεξικό, τον Καναδά και τις ΗΠΑ (χάρτης 1.64). Σε κάθε 
μια από αυτές τις περιπτώσεις, ο πληθυσμός αυξήθηκε 
στις αγροτικές περιφέρειες που βρίσκονται κοντά σε 
πόλη, ενώ μειώθηκε στις απομακρυσμένες περιφέρειες 
στο Μεξικό και τον Καναδά και αυξήθηκε κατά πολύ 
λιγότερο στις ΗΠΑ.

Η αύξηση του ΑΕΠ στις αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ των 
15 ακολούθησε διαφορετικό μοτίβο. Την περίοδο 2000–
2007, η αύξηση ήταν υψηλότερη στις απομακρυσμένες 
αγροτικές περιφέρειες απ’ ότι σε εκείνες που βρίσκονται 
κοντά σε πόλη (αύξηση ύψους 0,5  % έναντι του μόνο 
0,1  %). Στις χώρες της ΕΕ των 12, το ΑΕΠ αυξήθηκε με 
βραδύτερο ρυθμό στους δύο τύπους περιφερειών απ’ 
ότι στις άλλες περιφέρειες, κυρίως όμως σε εκείνες που 
βρίσκονται κοντά σε πόλη.

Στην ΕΕ των 15, οι αγροτικές περιφέρειες που βρίσκονται 
κοντά σε πόλη έχουν υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον πληθυσμό εργάσιμης 
ηλικίας (21  %) έναντι του 18  % στις απομακρυσμένες 
περιφέρειες. Το ποσοστό των ατόμων με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερο στις 
απομακρυσμένες αγροτικές περιφέρειες (46  %) απ’ ότι 
σε εκείνες που βρίσκονται κοντά σε πόλη (33  %). Στις 
χώρες της ΚΑΕ οι διαφορές στα επίπεδα μόρφωσης είναι 
μικρότερες.

Η απασχόληση αυξήθηκε επίσης περισσότερο στις 
απομακρυσμένες αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ των 15 
(1,4 % το χρόνο) απ’ ότι σε εκείνες που βρίσκονται κοντά 
σε πόλη (0,8  % το χρόνο). Ως εκ τούτου, το χάσμα στα 
ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των δύο έκλεισαν σχεδόν 
τελείως (65–66 % και στις δύο). Ωστόσο, η απασχόληση και 
στους δύο τύπους περιφερειών στην ΕΕ των 12 μειώθηκε 
με παρόμοιο ρυθμό, με το ποσοστό απασχόλησης στις 
απομακρυσμένες αγροτικές περιφέρειες (58 %) να είναι 
χαμηλότερο απ’ ότι σε εκείνες που βρίσκονται κοντά σε 
πόλη (61 %). Οι απομακρυσμένες αγροτικές περιφέρειες, 
ωστόσο, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στη 
γεωργία, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό της 
γεωργίας συντήρησης, ειδικά στην ΕΕ των 12.
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παρουσιάζουν τις χώρες με κατάταξη σύμφωνα με το 
ποσοστό πληθυσμού που ανέφερε δυσκολίες στην 
πρόσβαση στις υπηρεσίες. Οι διαφορές μεταξύ των 
χωρών είναι σημαντικές. Για την υποχρεωτική σχολική 
εκπαίδευση, το ποσοστό ποικίλλει από 9 % στην Κύπρο, 
τη Φινλανδία και τη Σουηδία έως 24 % στην Πορτογαλία 
και τη Λετονία. Για τις τραπεζικές υπηρεσίες, το ποσοστό 
ποικίλλει από 4  % στις Κάτω Χώρες έως 56  % στη 
Ρουμανία. Για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, 
η διαφορά είναι από 6 % στο ΗΒ και τη Γαλλία έως 35 % 
στη Λετονία. 

Εκτός από αυτές τις διαφορές, οι γραφικές παραστάσεις 
δείχνουν το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν 
δυσκολίες στην πρόσβαση ανά τύπο περιοχής (βλ. 
το πλαίσιο βαθμού αστικοποίησης στην ενότητα  1.1). 
Η πρόσβαση τείνει να είναι δυσκολότερη κυρίως 

στις αραιοκατοικημένες περιοχές. Εντούτοις, επειδή 
το ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας που ζει σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές κυμαίνεται από μηδέν 
έως δύο τρίτα, το μέγεθος του μπαλονιού στη γραφική 
παράσταση έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει 
τον πληθυσμό της χώρας που δυσκολεύεται να 
αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία στο συγκεκριμένο 
τύπο περιοχής. 

Για παράδειγμα, στο Βέλγιο το 32  % των ατόμων που 
ζουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές αντιμετωπίζουν 
δυσκολία πρόσβαση στην πρωτοβάθμια Ωστόσο, 
καθώς μόνο το 4  % του πληθυσμού του Βελγίου 
ζουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές, οι άνθρωποι 
που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στην 
πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψή σε τέτοιες 
περιοχές αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 % του συνολικού 
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Σημείωση: Οι χώρες κατατάσσονται ανά ποσοστό πληθυσμού με δύσκολη πρόσβαση
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πληθυσμού του Βελγίου με την ίδια δυσκολία. 

Σε κάποιες χώρες οι διαφορές στο ποσοστό εκείνων που 
αναφέρουν δυσκολίες είναι αμελητέες ανάμεσα στους 
τρεις τύπους περιοχών. Αυτό ισχύει στη Γαλλία και το 
ΗΒ για την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψή. 

Ωστόσο, οι παραπάνω αριθμοί βασίζονται σε αυτά που 
αναφέρει ο κόσμος, δηλ. πρόκειται για υποκειμενικές 
απόψεις που μπορεί να αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες 
τους για την πρόσβαση, οι οποίες με τη σειρά τους είναι 
πιθανό να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με 
το τι έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι. Ούτε αποκαλύπτουν 
επίσης γιατί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
οι οποίες, για παράδειγμα μπορεί να απορρέουν από 
τη φυσική απόσταση ή να οφείλονται σε οικονομικό 
πρόβλημα. Επομένως, οι απαντήσεις δεν υποδεικνύουν 
τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Οι πολιτικές με γενικό στόχο την ισότητα εστιάζουν 
στους τύπους των περιοχών όπου ζουν οι περισσότεροι 
άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (το μεγαλύτερο 
μπαλόνι). Οι πολιτικές με μέλημα την εδαφική συνοχή 
εστιάζουν επίσης στη μείωση των διαφορών μεταξύ 
των τριών τύπων περιοχών εκεί όπου οι διαφορές είναι 
μεγάλες.

Η πρόσβαση σε παντοπωλείο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτοκίνητο ή ζουν 
σε αραιοκατοικημένη περιοχή. Μια πρόσφατη έκθεση 
της Επιτροπής10 επισήμανε ότι το 2008 όσοι ζούσαν σε 
κωμοπόλεις με λιγότερους από 10  000 κατοίκους ήταν 
πολύ λιγότερο ικανοποιημένοι με τα καταστήματα που 

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση παρακολούθησης της αγοράς 
εμπορίου και διανομής,  COM(2010) 355.

είχαν στη διάθεσή τους. Αυτό δείχνει ότι η πρόσφατη 
τάση να ανοίγουν μικρά καταστήματα στις γειτονιές 
κωμοπόλεων και χωριών και ένας ισχυρότερος κλάδος 
ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση της εν λόγω έλλειψης επιλογών.

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη

Οι αριθμοί για την εγκληματικότητα επηρεάζουν το πόσο 
ασφαλείς νιώθουν οι άνθρωποι καθώς και τα επίπεδα 
εμπιστοσύνης (σχήμα  1.27). Η εκτενής κάλυψη βίαιων 
εγκλημάτων και δολοφονιών από τα μέσα ενημέρωσης 
ειδικότερα τείνει να τροφοδοτεί αισθήματα ανασφάλειας, 
ακόμα κι όταν τα ποσοστά της εγκληματικότητας 
μειώνονται. 

Ευτυχώς, τα ποσοστά δολοφονιών τείνουν να είναι 
χαμηλά στην ΕΕ. Σε 20 κράτη μέλη τα ποσοστά είναι 
χαμηλότερα από δύο δολοφονίες ανά 100 000 κατοίκους 
(χάρτης 1.65). Μόνο σε 6 περιφέρειες της ΕΕ τα ποσοστά 
ήταν 5 ανά 100  000 ή υψηλότερα. Τα τρία υψηλότερα 
ποσοστά ήταν στη Λιθουανία, την Εσθονία και την 
Corsica, 8 ή περισσότερες δολοφονίες ανά 100  000 
κατοίκους. Στα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν 
σαφή στοιχεία, τα ποσοστά δολοφονιών μειώθηκαν ή 
διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με την πάροδο του 
χρόνου. Η μόνη εξαίρεση είναι η Πορτογαλία, όπου τα 
ποσοστά δολοφονιών αυξήθηκαν κατά 5  % σχεδόν το 
χρόνο από το 1998.

Το ποσοστό δολοφονιών στις ΗΠΑ είναι 5,5 ανά 100 000, 
πάνω από το τριπλάσιο του κοινοτικού μέσου όρου. 
Μόνο σε 7 από τις 50 αμερικάνικες πολιτείες το ποσοστό 
δολοφονιών είναι χαμηλότερο από δύο ανά 100  000 
(χάρτης 1.66), ενώ σε 25 πολιτείες, δηλαδή στις μισές, το 
ποσοστό είναι 5 ανά 100 000 ή υψηλότερο. Οι εξηγήσεις 
γι' αυτό το αυξημένο ποσοστό ποικίλλουν, ωστόσο 
περιλαμβάνουν πολιτιστικές διαφορές, την ετερογένεια 
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Ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρουν δυσκολία στην πρόσβαση στις τραπεζικές 
υπηρεσίες σύμφωνα με το βαθμό αστικοποίησης, 2008 

1.26

Πηγή: Eurostat, EU-SILC
Σημείωση: Οι χώρες κατατάσσονται ανά ποσοστό πληθυσμού με δύσκολη πρόσβαση
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Τα μπαλόνια είναι ο πληθυσμός με τη δυσκολία ανά περιοχή ως % του συνολικού πληθυσμού με τη δυσκολία 



Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 99

Ε ν ό τ η τ α  2  Ε ν ί σ χ υ σ η  τ η ς  ε υ η μ ε ρ ί α ς  κ α ι  μ ε ί ω σ η  τ ο υ  α π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ

C
an

ar
ia

s

G
uy

an
e

G
ua

de
lo

up
e

M
ar

tin
iq

ue

R
éu

ni
on

A
ço

re
s

M
ad

ei
ra

< 
1

1 
- 1

,5

1,
5 

- 2

2 
- 5

5 
- 7

7 
- 1

0

> 
10

δε
ν 

υπ
άρ

χο
υν

 σ
το

ιχ
εί

α

< 
1

δε
ν 

υπ
άρ

χο
υν

 σ
το

ιχ
εί

α

Αν
θρ

ω
π

οκ
το

νί
ες

 α
νά

 1
00

 0
00

 κ
ατ

οί
κο

υς

1.
65

 Π
οσ

οσ
τό

 α
νθ

ρω
π

οκ
το

νι
ώ

ν,
 2

00
5

Ε
Ε

 τω
ν 

27
= 

1,
6

LV
: π

ερ
ιλ

αμ
βα

νο
μέ

νω
ν 

τω
ν 

απ
οπ

εί
ρω

ν
Α

λβ
αν

ία
: 2

00
4.

   
   

   
  

Π
ηγ

ή:
 Ο

Ο
ΣΑ

, E
ur

os
ta

t, 
Π

Ο
Υ,

 
U

N
-C

TS
-1

0,
Ο

μο
σπ

ον
δι

ακ
ή 

ασ
τυ

νο
μί

α 
δί

ω
ξη

ς 
το

υ 
εγ

κλ
ήμ

ατ
ος

 (D
E

),
Ο

μο
σπ

ον
δι

ακ
ή 

ασ
τυ

νο
μί

α 
(B

E
)

©
 E

ur
oG

eo
gr

ap
hi

cs
 A

ss
oc

ia
tio

n 
γι

α 
τα

 δ
ιο

ικ
ητ

ικ
ά 

όρ
ια

0
50

0
K

m

R
E

G
IO

gi
s

AL

AZ
AR

C
A

C
O

C
T

D
E

D
C

FL

G
A

ID

IL
IN

IA

KS
KY

LA

M
E

M
D

M
A

M
I

M
N

M
S

M
O

M
T

N
E

N
V

N
H

N
J

N
M

N
Y

N
C

N
D

O
H

O
K

O
R

PA

R
I

SC

SD

TN

TX

U
T

VT

VA

W
A

W
V

W
I

W
Y

1.
66

 Η
Π

Α
: Π

οσ
οσ

τό
 α

νθ
ρω

π
οκ

το
νι

ώ
ν,

 2
00

6–
20

08

0
1 

00
0

Km

AK

H
I

0
1 

50
0

Km
0

20
0

Km

Η
Π

Α 
= 

5,
5

Π
ηγ

ή:
  Υ

π
ου

ργ
είο

 Δ
ικ

αι
οσ

ύν
ης

 τω
ν 

Η
Π

Α,
 

Ο
μο

σπ
ον

δι
ακ

ό 
Γρ

αφ
είο

 Ε
ρε

υν
ώ

ν,
 

Το
μέ

ας
 υ

π
ηρ

εσ
ία

ς 
π

λη
ρο

φο
ρι

ώ
ν 

π
οι

νι
κή

ς 
δι

κα
ιο

σύ
νη

ς 

< 
1 

1 
- 1

,5

1,
5 

- 2

2 
- 5

5 
- 7

7 
- 1

0

> 
10

R
EG

IO
gi

s

Αν
θρ

ω
π

οκ
το

νί
ες

 α
νά

 1
00

 0
00

 κ
ατ

οί
κο

υς



Κ ε φ ά λ α ι ο  I :  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ,  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  κ α ι  ε δ α φ ι κ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  κ α ι  τ ά σ ε ι ς

100 Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

της αμερικανικής κοινωνίας, υψηλότερα ποσοστά 
φτώχειας και εύκολη πρόσβαση σε όπλα. 

Τα προβλήματα που σχετίζονται με την εγκληματικότητα, 
τη βία και τον βανδαλισμό επικεντρώνονται στις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου κατά μέσο όρο 
ένας στους πέντε αναφέρει τέτοια προβλήματα. Στις 
ενδιάμεσες περιοχές μόνο ένας στους δέκα αναφέρει 
προβλήματα και στις αραιοκατοικημένες περιοχές ακόμα 
πιο λίγοι (σχήμα 1.28). Τα προβλήματα που σχετίζονται 
με το θόρυβο και τη ρύπανση επίσης αναφέρονται πολύ 
πιο συχνά στις πυκνοκατοικημένες περιοχές απ’ ότι στις 
υπόλοιπες.
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Ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρουν εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμό 
σύμφωνα με το βαθμό αστικοποίησης, 2008 

1.28

Τα μπαλόνια είναι ο πληθυσμός με προβλήματα ανά περιοχή ως % του συνολικού πληθυσμού με προβλήματα 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC
Σημείωση: Οι χώρες κατατάσσονται ανά ποσοστό πληθυσμού με προβλήματα
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2.3 Εισόδημα, φτώχεια και στέρηση

Εισόδημα και μεταβιβάσεις σε είδος

Η σύγκριση του εισοδήματος των νοικοκυριών μεταξύ 
των χωρών μόνο από άποψη χρημάτων διαστρεβλώνει 
το αποτέλεσμα καθώς δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 
υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 
την κυβέρνηση (παροχές ή μεταβιβάσεις σε είδος), 
όπως φροντίδα υγείας, παιδεία, φροντίδα παιδιών και 
ηλικιωμένων. 

Η έρευνα αντίληψης αστικού ελέγχου1

Η έρευνα αντίληψης του αστικού ελέγχου μετράει την ικανοποίηση των κατοίκων σε 
75 ευρωπαϊκές πόλεις. Εδώ εξετάζονται οι απαντήσεις τους σε 7 δείκτες για 16 πόλεις, 
απεικονίζοντας την κατάσταση σε ολόκληρη την ΕΕ. Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες 
να κρίνουν την ικανοποίησή τους για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των πόλεων στις 
οποίες ζουν: συγκοινωνίες, ποιότητα ατμόσφαιρας, ασφάλεια, ποιότητα διακυβέρνησης 
της πόλης, ευκαιρίες απασχόλησης, κόστος και διαθεσιμότητα στέγασης και ένταξη των 
αλλοδαπών. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε γραφικές παραστάσεις τύπου «ιστού» 
(σχήμα 1.29) και συγκρίνονται με τη μέση ικανοποίηση που επικρατεί στην ΕΕ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ικανοποίηση δεν αποτελεί απόλυτο δείκτη αλλά σχετικό 
μέτρο κατά τη σύγκριση των αντιλήψεων που έχουν οι κάτοικοι για το τι προσδοκούν. 
Για παράδειγμα, όσοι ζουν σε μικρές πόλεις μπορεί να είναι πολύ ικανοποιημένοι από 
τις βασικές υπηρεσίες συγκοινωνιών, ενώ εκείνοι που ζουν σε μεγάλες πόλεις μπορεί να 
περιμένουν περισσότερα. 

Πράγματι, το μέγεθος της πόλης παίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας τείνει να αποτελεί πρόβλημα μόνο στις μεγαλύτερες πόλεις. Ομοίως, το 
κόστος και η διαθεσιμότητα στέγασης αποτελούν μεγαλύτερα προβλήματα στις μεγάλες 
πόλεις, ειδικά στις πρωτεύουσες, απ’ ότι στις μικρότερες πόλεις.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα παραδείγματα του Ρόστοκ, του Χρόνινχεν, της Λειψίας και 
της Πιάτρα Νεάμτ, όπου καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης τόσο από την 
ποιότητα της ατμόσφαιρας όσο και από τη διαθεσιμότητα της στέγασης.

Τα προβλήματα της κακής ποιότητας της ατμόσφαιρας και της ανεπαρκούς 
διαθεσιμότητας στέγασης συνήθως αντισταθμίζονται εν μέρει από περισσότερες 
ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη 
Βαρσοβία, όπου η συνολική ικανοποίηση είναι παρόμοια με τον κοινοτικό μέσο όρο.

Σε κάποιες μικρότερες πρωτεύουσες — Βιέννη, Στοκχόλμη και Ελσίνκι — καταγράφεται 
μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά την ποιότητα της διακυβέρνησης και οι άνθρωποι 
είναι γενικά πιο ικανοποιημένοι απ’ ότι σε άλλες πρωτεύουσες.

Οι κάτοικοι της Βουδαπέστης και της Σόφιας είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με τη 
διακυβέρνηση της πόλης, την ασφάλεια και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, ενώ οι 
κάτοικοι της Αθήνας αναφέρουν ότι είναι πολύ δυσαρεστημένοι σε όλα τα επίπεδα, 
καθώς μόνον όσον αφορά τις συγκοινωνίες και τη στέγαση καταγράφονται επίπεδα 
ικανοποίησης παρόμοια με τον κοινοτικό μέσο όρο (σε αυτό ίσως έχουν κάποια σχέση οι 
επενδύσεις που έγιναν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες).

Τα επίπεδα ικανοποίησης σε μικρότερες πόλεις, εξαιρούμενης της ικανοποίησης 
για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τη στέγαση, αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. Το Χρόνινχεν και η Πιάτρα Νεάμτ έχουν τους πιο ικανοποιημένους 
κατοίκους, ενώ το Παλέρμο τους λιγότερο ικανοποιημένους με την Αθήνα δεύτερη.

1 Η έρευνα αντίληψης του αστικού ελέγχου για την ποιότητα της ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις 
διεξήχθη το 2009 για να υπολογιστούν οι αντιλήψεις για την ποιότητα της ζωής σε 75 πόλεις 
της ΕΕ, στην Κροατία και στην Τουρκία. Μια προηγούμενη έρευνα είχε γίνει το 2006. http://
ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban/audit/index_en.htm
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1.29 Επίπεδο ικανοποίησης των κατοίκων για θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής 
σε επιλεγμένες πόλεις, 2009 
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Σημείωση: Οι πόλεις κατατάσσονται από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη βαθμολογία. Στο κέντρο της γραφικής 
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Πηγή: Έρευνα αντίληψης αστικού ελέγχου
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Το καθαρό διορθωμένο διαθέσιμο εισόδημα 
(χάρτης  1.67) εξομαλύνει αυτές τις διαφορές στις 
μεταβιβάσεις σε είδος όπως προτείνεται στην έκθεση 
Stiglitz-Sen-Fitoussi. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας καθώς 
προσθέτει ένα υπολογίσιμο 43 % και 39 % στο καθαρό 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στη Δανία και 
τη Σουηδία έναντι του μόλις 3 % στη Σλοβενία και του 
11  % στην Ελλάδα. Στα περισσότερα κράτη μέλη οι 
μεταβιβάσεις σε είδος εκτιμάται ότι προσθέτουν από 
15  % έως 25  % στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών. 

Χωρίς αυτόν τον τύπο διόρθωσης, το εισόδημα των 
νοικοκυριών είναι υποτιμημένο σε χώρες με εκτενείς 
δημόσιες υπηρεσίες (όπως τα σκανδιναβικά κράτη μέλη) 
και υπερεκτιμημένο σε εκείνες όπου τα νοικοκυριά 
πρέπει να πληρώνουν από το διαθέσιμο εισόδημά τους 
για τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες.

Οι ανισότητες στο καθαρό διορθωμένο διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ των περιφερειών 
της ΕΕ είναι μικρότερες από τις ανισότητες στο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά παραμένουν σημαντικές. Για 
παράδειγμα, σχεδόν όλες οι περιφέρειες της Ρουμανίας 
και της Βουλγαρίας έχουν εισόδημα χαμηλότερο από 
το ένα τρίτο του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ σε 11 
περιφέρειες της ΕΕ των 15 το εισόδημα είναι υψηλότερο 
από τον κοινοτικό μέσο όρο κατά περισσότερο από το 
ένα τρίτο αυτού.

Οι διορθώσεις για τις μεταβιβάσεις σε είδος είναι επί του 
παρόντος διαθέσιμες μόνο για 23 κράτη μέλη. Επιπλέον, 
οι μεταβιβάσεις σε είδος δεν μπορούν να υπολογιστούν 
για συγκεκριμένα νοικοκυριά. Επομένως, τα ποσοστά 
του κινδύνου της φτώχειας δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τις εν 
λόγω μεταβιβάσεις. Επίσης, δεν υπάρχουν πληροφορίες 
για την περιφερειακή κατανομή των μεταβιβάσεων 
σε είδος — οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται εδώ 
υποθέτουν ότι η εν λόγω κατανομή ευθυγραμμίζεται με 
την κατανομή του πληθυσμού.

Τα έξοδα στέγασης δεν περιλαμβάνονται στο 
εισόδημα ή στα ποσοστά του κινδύνου της 
φτώχειας 

Ένας από τους κύριους παράγοντες της ευημερί-
ας και της κοινωνικής συμμετοχής των ανθρώπων εί-
ναι η πρόσβαση σε οικονομική και αξιοπρεπή στέγα-
ση. Πράγματι, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου, για το 26 % των ατόμων στην ΕΕ το γε-
γονός ότι η αξιοπρεπής στέγαση είναι υπερβολικά ακρι-
βή αποτελεί τον κύριο λόγο για τη φτώχεια των ανθρώ-
πων. Οι άνθρωποι με εισοδήματα χαμηλότερα από το 

Το ΑΕΠ διαφέρει από το εισόδημα

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ χρησιμοποιείται συχνά ως 
υποκατάστατο του εισοδήματος και οι περιφέρειες με 
υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ θεωρούνται οι πιο εύπορες. Το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όμως, αποτελεί κακό υποκατάστατο 
του εισοδήματος των νοικοκυριών. 

Οι διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξηγούν μόνο το 60 % 
της διαφοροποίησης στο καθαρό διορθωμένο διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών. Η διαφορά στην κατάταξη των 
περιφερειών είναι επίσης μεγάλη. Η κατάταξη των 17 πε-
ριφερειών είναι κατά 100 θέσεις υψηλότερη όταν ο υπο-
λογισμός γίνεται με το ένα μέτρο αντί με το άλλο. Η κατά-
ταξη των 66 περιφερειών αλλάζει κατά περισσότερο από 
50 θέσεις. Για παράδειγμα, η περιφέρεια Brussels έχει το τρί-
το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ, αλλά κατατάσ-
σεται μόλις στην 142η θέση όσον αφορά το κατά κεφαλήν 
διορθωμένο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (χάρ-
της 1.4). Επομένως, σε πολλές περιφέρειες το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει το σχετικό επίπεδο του εισοδήμα-
τος των νοικοκυριών.

Οι πρώτες πέντε περιφέρειες NUTS  2 με το υψηλότερο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ περιλαμβάνουν τέσσερις στις οποίες 
οι εσωτερικές μετακινήσεις προς και από το χώρο 
εργασίας αυξάνουν σημαντικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
Καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή δεδομένα για τις 
ροές των εσωτερικών μετακινήσεων, ένα μεγάλο μέρος 
της διαστρέβλωσης που δημιουργούν αυτές μπορεί 
να διορθωθεί υπολογίζοντας τον αριθμό για ολόκληρη 
τη μητροπολιτική περιφέρεια (δηλ. περιλαμβάνοντας 
ορισμένες από τις γύρω περιφέρειες NUTS  2 από τις 
οποίες προέρχεται η μετακίνηση) ώστε να παρέχεται 
μια ακριβέστερη εκτίμηση της οικονομικής τους 
δραστηριότητας σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Για 
παράδειγμα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Inner London 
είναι 336  % του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ για την 
μητροπολιτική περιφέρεια του Λονδίνου το ποσοστό είναι 
164 % του κοινοτικού μέσου όρου, για Brussels είναι 233 %, 
ενώ για τη μητροπολιτική περιφέρεια των Βρυξελών είναι 
147 % και για το Αμβούργο 200 % και 154 % αντίστοιχα. 

Το εισόδημα επίσης δεν είναι ίδιο με το ΑΕΠ. Σε δύο κράτη 
μέλη η διαφορά είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η Ιρλανδία έχει το 
δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ, αλλά το 
κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημά της (ΑΕΕ) είναι 
κατά 14 % χαμηλότερο και μόλις το 8ο υψηλότερο στην ΕΕ. 
Το ΑΕΕ του Λουξεμβούργου είναι κατά 25  % χαμηλότερο 
από το ΑΕΠ του. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο μέτρων 
υπολογισμού είναι ότι το ΑΕΕ λαμβάνει υπ’ όψιν το εισόδημα 
των εταιρειών που στέλνεται προς και λαμβάνεται από 
το εξωτερικό, καθώς και τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ 
ατόμων, ενώ εξαιρεί την αμοιβή των εργαζομένων που ζουν 
εκτός της χώρας (κι επομένως εξομαλύνει τον αντίκτυπο 
της μετακίνησης). 

Το 2006 το 17 % του ΑΕΠ του Λουξεμβούργου αποτελούταν 
από τις αμοιβές εργαζομένων οι οποίοι ζούσαν εκτός της 
χώρας. Οι ίδιες διαφορές ισχύουν και σε περιφερειακό 
επίπεδο, αλλά οι αριθμοί για το ακαθάριστο εισόδημα των 
περιφερειών δεν είναι διαθέσιμοι. Σε πολλές περιφέρειες, 
ωστόσο, είναι πιθανό ένα σημαντικό ποσοστό του 
οικονομικού πλούτου που παράγεται σε αυτές να πηγαίνει 
σε άλλες περιφέρειες και χώρες.
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1.67 Καθαρό διορθωμένο διαθέσιμο εισόδημα των ιδιωτικών νοικοκυριών (PPCS), 2007

ΕΕ των 27 = 17 606 ΠΑΔ ανά κάτοικο 
(το PPCS υπολογίζεται βάσει των καταναλωτικών τιμών)
Το καθαρό διορθωμένο διαθέσιμο εισόδημα περιλαμβάνει τις 
«μεταβιβάσεις σε είδος». Αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως 
εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και άλλες δημόσιες υπηρεσίες 
που παρέχονται δωρεάν ή κάτω από το κόστος παροχής. 
RO: χωρίς διόρθωση

Πηγή: Eurostat, υπολογισμοί ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 
CY, LU, MT: 2η ΕΕΠΖ, Eurofound.
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1.68 Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, 2008

ΕΕ των 27 = 17

Ο κίνδυνος της φτώχειας ορίζεται ως το να έχει κάποιος ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα (δηλ. διορθωμένο 
σύμφωνα με το μέγεθος και τη σύνθεση του νοικοκυριού) χαμηλότερο από το 60 % του εθνικού μέσου εισοδήματος.
Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να βγάλει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους από τον 
κίνδυνο της φτώχειας και τον αποκλεισμό .
Ορίζονται ως άνθρωποι που είτε βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και/ή αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση
και/ή μένουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν έντονη υποαπασχόληση.

Πηγή: DE: Στοιχεία Microcensus του 2008- DESTATIS, FR: στοιχεία του 2007, 
PT: βάσει του HBS 2005, NL: CBS - 2008,  
UK: Νοικοκυριά κάτω από το μέσο εισόδημα - 2007/09, όλα τα άλλα στοιχεία από EU-SILC.

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

0 500 Km

REGIOgis



Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 107

Ε ν ό τ η τ α  2  Ε ν ί σ χ υ σ η  τ η ς  ε υ η μ ε ρ ί α ς  κ α ι  μ ε ί ω σ η  τ ο υ  α π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ

όριο της φτώχειας11 ξοδεύουν επίσης περισσότερα για 
στέγαση σε σχετικά μεγέθη απ’ ότι εκείνοι με εισοδήματα 
πάνω από αυτό το όριο (κατά μέσο όρο στην ΕΕ 33 % του 
διαθέσιμου εισοδήματος έναντι του 17  %) και το 39  % 
αυτών ανέφεραν ότι τα έξοδα στέγασης τους είναι βά-
ρος (έναντι του 7 % για όσους βρίσκονται πάνω από το 
όριο της φτώχειας). Ζουν επίσης σε χειρότερες συνθήκες 
στέγασης, με το 27  % περίπου να ζουν συνωστισμένοι 
σε μια κατοικία σε αντίθεση με το 15 % του υπόλοιπου 
πληθυσμού και το 38  % αυτών επηρεάζονται από του-
λάχιστον έναν από τους παράγοντες στεγαστικής στέρη-
σης12. Τα έξοδα στέγασης δεν λαμβάνονται προς το πα-
ρόν υπ’ όψιν σε κοινοτικό επίπεδο και στις περισσότερες 
χώρες κατά τον υπολογισμό του κινδύνου της φτώχειας. 

Σχετική φτώχεια: εισόδημα σε κίνδυνο 
φτώχειας σε σχέση με το μέσο εθνικό 
εισόδημα

Το 2008 το εισόδημα του 17  % του πληθυσμού της ΕΕ 
μετά από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ήταν κάτω από 
το 60 % του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας 
στην οποία ζουν — δηλαδή στο ποσοστό του κινδύνου 
της φτώχειας. Το ποσοστό αυτό ήταν 20 % για τα παιδιά 
και 19 % για τους ηλικιωμένους ηλικίας 65 ετών και άνω. 
Για τους άνεργους το ποσοστό ήταν πολύ υψηλότερο, 
στο 44 %. 

Οι διαφορές στις περιφέρειες είναι επίσης έντονες. 
Εκείνοι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας 
κυμαίνονται από κάτω από το 6  % του πληθυσμού σε 
Trento, Praha και Jihozápadat έως πάνω από το 35  % 
σε Ceuta και Extremadura της Ισπανίας, καθώς και 
Campania, Sicilia και Calabria της Ιταλίας (χάρτης 1.68).

Το επίπεδο της περιφερειακής ανάπτυξης μιας χώρας 
επηρεάζει σημαντικά τον κίνδυνο της φτώχειας. Οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες τείνουν να έχουν τα 
υψηλότερα ποσοστά, ενώ οι περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες τείνουν να έχουν πολύ χαμηλότερα 
ποσοστά. Αυτό φαίνεται καθαρά στο ΗΒ, την Ισπανία, 
την Ιταλία και τη Γερμανία.

Σε ορισμένες χώρες, η περιφέρεια της πρωτεύουσας 

11 Υπολογισμένο συμβατικά ως το 60  % του μέσου ισοδύναμου 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών σε κάθε χώρα 
(‘ισοδύναμο’ σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή 
για το μέγεθος και τη σύνθεση των νοικοκυριών). Οι άνθρωποι 
με εισόδημα χαμηλότερο από το 60  % του μέσου εισοδήματος 
αναφέρονται ως άτομα σε κίνδυνο φτώχειας.

12 Οι παράγοντες στεγαστικής στέρησης περιλαμβάνουν: τοίχους 
με υγρασία, οροφές που στάζουν ή σάπια παράθυρα, απουσία 
μπάνιου ή ντους στο σπίτι· απουσία εσωτερικής τουαλέτας με 
καζανάκι για αποκλειστική χρήση από το νοικοκυριό· υπερβολικά 
σκοτεινή κατοικία. Για πλήρη ανάλυση των εξόδων στέγασης και της 
στεγαστικής στέρησης, βλ. τη συνοδευτική βιβλιογραφία της κοινής 
έκθεσης του 2010 για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική 
ένταξη: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=757&langId=en 
και την έκθεση του 2009 για την κοινωνική κατάσταση http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=501&langId=en 

έχει χαμηλότερο ποσοστό φτώχειας από τον εθνικό 
μέσο όρο, όπως στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη 
Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία, τη 
Φινλανδία και τη Σουηδία. Σε άλλες χώρες η περιφέρεια 
της πρωτεύουσας έχει υψηλότερο ποσοστό, όπως σε 
Brussels, London, Vienna και Berlin. Και στις τέσσερις 
περιπτώσεις, αυτό ενδέχεται να αντικατοπτρίζει το 
γεγονός ότι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της 
φτώχειας τείνουν να συγκεντρώνονται στις στερημένες 
περιοχές των αστικών κέντρων μιας πόλης. 

Το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας υπολογίζεται 
έναντι ενός πανεθνικού σημείου αναφοράς, το 
οποίο διαφέρει σημαντικά στις χώρες της ΕΕ. Εάν 
προσαρμοστεί για τις διαφορές στο κόστος διαβίωσης 
(τιμές εκφρασμένες σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης), 
το όριο της φτώχειας για νοικοκυριά του ενός ατόμου 
διαφέρει από περίπου 1.900 ΠΑΔ το χρόνο στη 
Ρουμανία, 2.800 ΠΑΔ στη Βουλγαρία και περίπου 4 000 
ΠΑΔ στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έως 
πάνω από 10 000 ΠΑΔ σε 10 κράτη μέλη και 16.500 ΠΑΔ 
στο Λουξεμβούργο. Συνεπώς, το όριο της φτώχειας είναι 
4–5 φορές υψηλότερο στις χώρες με τα μεγαλύτερα 
επίπεδα εισοδήματος απ’ ότι σε εκείνες με τα χαμηλότερα 
επίπεδα. Επομένως, το να αντιμετωπίζει κανείς τον 
κίνδυνο της φτώχειας σημαίνει να έχει πολύ διαφορετικό 
επίπεδο εισοδήματος στις πρώτες απ’ ότι στις δεύτερες.

Απόλυτη φτώχεια: υλική στέρηση 

Η μέτρηση της υλικής στέρησης αντί του κινδύνου της 
φτώχειας αποτελεί ένα μέσο συνυπολογισμού των εν 
λόγω διαφορών στο απόλυτο εισόδημα, καθώς μετριέται 
σε σχέση με ένα κοινό σύνολο αγαθών και υπηρεσιών. 
Ορίζεται για σκοπούς σύγκρισης ως η αναγκαστική 
έλλειψη τουλάχιστον τριών από τα ακόλουθα εννέα είδη· 
δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων δαπανών, 
δυνατότητα πληρωμής για μια εβδομάδα διακοπών 
το χρόνο μακριά από το σπίτι, ύπαρξη εκκρεμοτήτων 
σε λογαριασμούς (πληρωμές υποθήκης ή ενοικίου, 
λογαριασμοί παροχών κοινής ωφελείας ή πληρωμές 
δόσεων για αγορές ή για άλλα δάνεια), δυνατότητα 
κατανάλωσης ενός γεύματος με κρέας, κοτόπουλο 
ή ψάρι μέρα παρά μέρα, δυνατότητα διατήρησης 
του σπιτιού ζεστού, δυνατότητα αγοράς πλυντηρίου, 
έγχρωμης τηλεόρασης, τηλεφώνου ή αυτοκινήτου.

Ως τέτοια, λαμβάνει υπ’ όψιν τις αποταμιεύσεις και τον 
συσσωρευμένο πλούτο, ενώ το ποσοστό του κινδύνου 
της φτώχειας δεν τα συνυπολογίζει, που σημαίνει ότι 
ένα νοικοκυριό δεν αντιμετωπίζει απαραίτητα υλική 
στέρηση εάν το εισόδημά του πέσει κάτω από το όριο 
της φτώχειας. Λαμβάνει επίσης υπ’ όψιν την ικανότητα 
των ανθρώπων να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους13. 
Ορισμένα νοικοκυριά με σχετικά υψηλό εισόδημα 

13 ΟΟΣΑ (2005) Βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού: 
ανάλυση προβλημάτων και πολιτικών. Παρίσι.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=757&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=501&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=501&langId=en
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Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να βγάλει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια 
ανθρώπους από τον κίνδυνο της φτώχειας και τον αποκλεισμό. Ορίζονται ως άνθρωποι 
που είτε βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και/ή αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση 
και/ή μένουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν έντονη υποαπασχόληση.
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μπορεί και πάλι να αντιμετωπίζουν υλική στέρηση 
επειδή δεν καταφέρνουν να διαχειρίζονται σωστά τα 
οικονομικά τους. 

Περίπου το 17 % των ανθρώπων στην ΕΕ υπολογίστηκαν 
ως υλικά στερημένοι το 2008 σύμφωνα με αυτόν το 
δείκτη. Αυτό το ποσοστό, όμως, είναι πολύ υψηλότερο 
στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα απ’ ότι στις 
πιο εύπορες. Στην ΕΕ των 15 το ποσοστό των υλικά 
στερημένων είναι πολύ μεγαλύτερο στην Πορτογαλία 
και την Ελλάδα (22 % στην κάθε μια) από τον μέσο όρο 
της ΕΕ των 15 (13 %). 

Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη  2020»14 είναι να 

14 Τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν δείκτες κατάλληλους για τις 
περιπτώσεις και τις προτεραιότητές τους.

βγάλει 20 εκατομμύρια ανθρώπους από τον κίνδυνο 
της φτώχειας και τον αποκλεισμό. Ο δείκτης που 
επιλέχθηκε καλύπτει τον αριθμό των ατόμων που είτε 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και/ή αντιμετωπίζουν 
σοβαρή υλική στέρηση και/ή μένουν σε νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν έντονη υποαπασχόληση. 

Η σοβαρή υλική στέρηση (το να μην έχει κάποιος τη 
δυνατότητα να πληρώσει για τουλάχιστον 4 από τα 9 
είδη που αναφέρονται παραπάνω) διαφέρει σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών. Λιγότερο από το 2  % του 
πληθυσμού στο Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, τις Κάτω 
Χώρες και τη Δανία αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική 
στέρηση, ενώ στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία το 
ποσοστό υπερβαίνει το 30 % (χάρτης 1.69).

Το ποσοστό των ατόμων σε νοικοκυριά που 
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αντιμετωπίζουν έντονη υποαπασχόληση στα 
περισσότερα κράτη μέλη κυμαίνεται από 4 % έως 7 %. 
Στην Ουγγαρία και το ΗΒ, ωστόσο, ήταν πάνω από 12 % 
το 2008 (σχήμα 1.30). 

Ο συνδυασμός αυτών των τριών κριτηρίων που 
χρησιμοποιεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020» κατατάσσει 
σχεδόν έναν στους τέσσερις κατοίκους της ΕΕ ως 
αντιμέτωπο με τον κίνδυνο φτώχειας ή τον αποκλεισμό 
(σχήμα  1.31). Αυτό το πληθυσμιακό ποσοστό διαφέρει 
σημαντικά από μόλις πιο πάνω από το 15 % στις Κάτω 
Χώρες, την Τσεχική Δημοκρατία και το Λουξεμβούργο 
έως 38 % στη Βουλγαρία και 44 % στη Ρουμανία.

Στέρηση και φτώχεια σύμφωνα με το βαθμό 
αστικοποίησης

Το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει 
υλική στέρηση είναι σημαντικά υψηλότερο στις 
αραιοκατοικημένες περιοχές της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας απ’ ότι σε άλλα τμήματα αυτών των 
δύο χωρών (υψηλότερο κατά 20 και 14 ποσοστιαίες 
μονάδες). Στα περισσότερα κράτη μέλη, ωστόσο, η υλική 
στέρηση είναι η ίδια ή χαμηλότερη σε τέτοιες περιοχές 
(σχήμα  1.32). Αυτό ισχύει κυρίως σε χώρες με σχετικά 
χαμηλά ποσοστά υλικής στέρησης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
όσο η υλική στέρηση μειώνεται, τα μειονεκτήματα της 
ζωής σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή ελαττώνονται 
σε τέτοιο βαθμό, που προβάλλουν πιο έντονα στις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές. Το μοτίβο είναι ισχυρότερο 
όσον αφορά τη σοβαρή υλική στέρηση: δυο στα 
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Πηγή: Eurostat, EU-SILC

Σημείωση: Οι χώρες κατατάσσονται ανά ποσοστό υλικά στερημένου πληθυσμού. Ως 'υλική στέρηση' ορίζεται η διαβίωση σε νοικοκυριό από το οποίο λείπουν τουλάχιστον 3 από τα 9 
σημαντικά είδη.
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Τα μπαλόνια είναι ο πληθυσμός με υλική στέρηση ανά περιοχή ως % του συνολικού πληθυσμού με υλική στέρηση
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Πηγή: Eurostat, EU-SILC

Σημείωση: Οι χώρες κατατάσσονται ανά ποσοστό πληθυσμού με σοβαρή υλική στέρηση. Ως 'σοβαρή υλική στέρηση' ορίζεται η διαβίωση σε νοικοκυριό από το οποίο λείπουν 
τουλάχιστον 4 από τα 9 σημαντικά είδη. 
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Τα μπαλόνια είναι ο πληθυσμός με σοβαρή υλική στέρηση ανά περιοχή ως % του συνολικού πληθυσμού με σοβαρή υλική στέρηση 
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τρία κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρότερη υλική 
στέρηση στις πυκνοκατοικημένες περιοχές απ’ ότι στις 
αραιοκατοικημένες (σχήμα 1.33).

Ένα παρόμοιο μοτίβο αναδεικνύεται για το ποσοστό του 
πληθυσμού που δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει 
τις απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες (σχήμα  1.34). 
Σημαντικά υψηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στις 
αραιοκατοικημένες περιοχές κυρίως των κρατών μελών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στα κράτη μέλη 
της Δυτικής Ευρώπης τα ποσοστά σε αυτές τις περιοχές 
είναι γενικά χαμηλότερα απ’ ότι αλλού, ενώ είναι 
υψηλότερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το ποσοστό του πληθυσμού με εισόδημα κάτω από το 
όριο της φτώχειας εμφανίζει παρόμοιο μοτίβο αλλά 
λιγότερη ομοιομορφία (σχήμα  1.35). Αυτός ο δείκτης, 
ωστόσο, πάσχει από ένα πλήθος μειονεκτημάτων όταν 

χρησιμοποιείται για τη σύγκριση διαφόρων περιοχών 
σύμφωνα με το βαθμό αστικοποίησης, καθώς δεν 
λαμβάνει υπ’ όψιν τις διαφορές στα έξοδα διαβίωσης 
ή το εάν ένα νοικοκυριό έχει δικό του σπίτι ή νοικιάζει. 
Επειδή το κόστος διαβίωσης είναι κατά μέσο όρο 
υψηλότερο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές15 και τα 
περισσότερα νοικοκυριά νοικιάζουν την κατοικία τους, 
το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο της φτώχειας μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερο 
στις πυκνοκατοικημένες περιοχές από αυτό που φαίνεται 
στο διάγραμμα μετά τη διόρθωση του εισοδήματος γι' 
αυτές τις διαφορές.

15 Βλ. για παράδειγμα τον δείκτη περιφερειακής πολιτικής όπως 
υπολογίζεται από το γερμανικό ομοσπονδιακό ινστιτούτο ερευνών 
για τα κτίρια, τις αστικές υποθέσεις και τη χωρική ανάπτυξη (BBSR 
www.bbsr.bund.de ).
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Τα μπαλόνια δείχνουν τον πληθυσμό σε κίνδυνο φτώχειας ανά περιοχή ως % του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας

Πηγή: Eurostat, EU-SILC
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Σημείωση: Οι χώρες κατατάσσονται ανά ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας
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1.34

Τα μπαλόνια δείχνουν τον πληθυσμό που είναι ανήμπορος να ... ανά περιοχή ως % του συνολικού πληθυσμού που αδυνατεί να ….

Πηγή: Eurostat, EU-SILC
Σημείωση: Οι χώρες κατατάσσονται ανά ποσοστό πληθυσμού ανήμπορου να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες

ΕΕ των 27  SE    DK   PT    BE    NL   LU    EE   UK   AT    ES    EL    FI     IT    MT   FR    DE   CZ    IE    SI    CY LT    SK   RO   PL    LV    HU   BG 

http://www.bbsr.bund.be
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Μεταβολές στην υλική στέρηση, τον κίνδυνο της φτώχειας και το εισόδημα στα έξι 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη

Στην Πολωνία, τη Σλοβακία και τα τρία κράτη της Βαλτικής, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει υλική στέρηση 
μειώθηκε κατά 15 έως 25 ποσοστιαίες μονάδες από το 2005 έως το 2008 (αν και η κρίση ενδέχεται να οδήγησε σε ανανεωμένες 
αυξήσεις, ειδικά στα τρία κράτη της Βαλτικής). Δεδομένου ότι το μέσο καθαρό διορθωμένο εισόδημα των νοικοκυριών (δηλ. 
έτσι ώστε να υπολογίζονται οι μεταβιβάσεις σε είδος) ανά άτομο αυξήθηκε κατά 15 % έως 34 %, μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, 
που ήταν και οι υψηλότερες αυξήσεις στην ΕΕ, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη (πίνακας 1.12). 

Ωστόσο, μόνο στην Πολωνία και τη Σλοβακία σημειώθηκε μείωση στο ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας. Εν μέρει, το 
γεγονός ότι το ποσοστό δεν έπεσε στις άλλες χώρες οφείλεται στην αύξηση του μέσου εισοδήματος, που είχε ως αποτέλεσμα 
να αυξάνεται σημαντικά το όριο της φτώχειας κάθε χρόνο. Σε σχέση με το σταθερό όριο της φτώχειας του 2005, όμως, το 
ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας μειώθηκε κατά το ήμισυ και στις 6 χώρες (πίνακας 1.13).

Στην Ουγγαρία το ποσοστό του πληθυσμού που υπολογίστηκε ως υλικά στερημένος έπεσε μόνο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες 
μέσα σε αυτό το διάστημα, από το 40 % στο 37 %. Το 2005 η εν λόγω χώρα είχε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό από αυτές 
τις έξι χώρες. Το 2008 είχε το υψηλότερο ποσοστό. Μέσα στο εν λόγω διάστημα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών στην ουσία μειώθηκε, γεγονός που αποτελεί και τον κύριο λόγο γι' αυτή τη μικρή πτώση. Συνεπώς, έως το 2008 
το εισόδημα είχε μειωθεί περισσότερο στη Σλοβακία και τη Λιθουανία.

1.12 Μεταβολές στην υλική στέρηση και το καθαρό εισόδημα των νοικοκυριών στα 
έξι λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, 2005–2008

Υλική στέρηση Καθαρό διορθωμένο εισόδημα νοικοκυριών
2005 2008 2005–2008 2005 2008 2005–2008

( % του συνολικού 
πληθυσμού)

( % μονάδες 
μεταβολής)

PPCS1 ανά κάτοικο  % μεταβολής σε  
πραγματικούς όρους

Εσθονία 27 12 -15 7 476 9 773 28
Λετονία 56 35 -21 6 797 9 585 34
Λιθουανία 52 27 -25 7 980 10 519 28
Ουγγαρία 40 37 -3 9 704 10 122 -2
Πολωνία 51 32 -19 7 986 10 007 15
Σλοβακία 43 28 -15 8 342 10 933 19
1 Πρότυπο αγοραστικής δύναμης για τις δαπάνες των καταναλωτών Πηγή: Eurostat

1.13 Ποσοστά του κινδύνου της φτώχειας στα έξι λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη,  
2005–2008

Πληθυσμός με εισόδημα κάτω από το 60 % του μέσου όρου σε σχέση με το % του 
συνολικού πληθυσμού

2005 2008  % μονάδες 
μεταβολής 
2005–2008

2008, σε σχέση 
με το  

 όριο του 20051

 % μονάδες μεταβολής 
2005–2008

Εσθονία 18 19 1 5 -13
Λετονία 19 26 7 7 -12
Λιθουανία 21 20 -1 5 -16
Ουγγαρία 13 12 -1 9 -4
Πολωνία 21 17 -4 8 -13
Σλοβακία 13 11 -2 5 -8
1 % πληθυσμού το 2008 με εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας του 2005 
Πηγή: Eurostat, EU-SILC
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2.4 Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης και 
Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας του ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ ανέπτυξε τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης 
(ΔΑΠ) για να επισημάνει το γεγονός ότι εκτός από τις 
οικονομικές δραστηριότητες και την αύξησή τους 
υπάρχουν και άλλες πτυχές σημαντικές για την ανάπτυξη. 
Ο ΔΑΠ βασίζεται στο προσδόκιμο ζωής, στο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς και στα ποσοστά αλφαβητισμού 
και εγγραφής σε σχολές. Εντός της ΕΕ, όμως, ο εν λόγω 
δείκτης συνδέεται στενά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 
κυρίως επειδή ο αλφαβητισμός, η εγγραφή σε σχολές και 
το προσδόκιμο ζωής είναι εξίσου υψηλά σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Για να υπάρχει καλύτερη εικόνα για την ποικιλομορφία της 
ανθρώπινης ανάπτυξης εντός της ΕΕ υπολογίστηκε ένας 
κοινοτικός περιφερειακός ΔΑΠ, ο οποίος περιλαμβάνει 
το προσδόκιμο της υγιούς ζωής, το καθαρό διορθωμένο 
εισόδημα των νοικοκυριών16 καθώς και το χαμηλό και 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο για τα άτομα ηλικίας 25–64 
ετών. Αυτός ο δείκτης συνδέεται λιγότερο με το ΑΕΠ απ’ 
ότι ο δείκτης του ΟΗΕ και παρέχει μια συμπληρωματική 
εικόνα. 

16 Σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Stiglitz-Sen-Fitoussi. Αυτό 
δημιουργεί δυσκολίες καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για την 
Κύπρο, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία. Για τον εν 
λόγω δείκτη, οι περιφέρειες της Ρουμανίας χρησιμοποιούν μη 
διορθωμένο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών. Τα δεδομένα για το 
Λουξεμβούργο βασίστηκαν στην ΕΕΠΖ.

Οι 10 περιφέρειες στην κορυφή περιλαμβάνουν πέντε 
αγγλικές, τις περιφέρειες της πρωτεύουσας σε Σουηδία 
και Γαλλία και δύο περιφέρειες γύρω από τις Βρυξέλλες 
(χάρτης 1.70). Από αυτές τις 10 περιφέρειες, μόνο τρεις 
εμφανίζονται στις 10 πλουσιότερες με βάση το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ. 

Οι 10 περιφέρειες στη βάση περιλαμβάνουν 7 στη 
Ρουμανία, δύο στην Ουγγαρία και μια στη Βουλγαρία. 
Οι μισές από αυτές ανήκουν επίσης στις 10 φτωχότερες 
περιφέρειες σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Ο ΟΗΕ δημιούργησε επίσης έναν δείκτη ανθρώπινης 
φτώχειας17, ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν το γεγονός ότι 
οι μέσοι όροι μπορεί να κρύβουν μεγάλες ανισότητες. 
Ο δείκτης αυτός διαθέτει μια έκδοση για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και μια για τις ανεπτυγμένες χώρες 
(ΔΑΦ 2). Αυτός ο δεύτερος δείκτης υπολογίστηκε επίσης 
για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ με βάση την πιθανότητα 
κατά τη γέννηση να μην φτάσει το άτομο στην ηλικία 
των 65, το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας, τη 
μακροπρόθεσμη ανεργία και το ποσοστό του πληθυσμού 
ηλικίας 25–64 ετών που διαθέτει μόνο τη βασική σχολική 
μόρφωση. 

Τα υψηλότερα επίπεδα ανθρώπινης φτώχειας με 
βάση αυτό το μέτρο υπολογισμού απαντώνται στην 
Πορτογαλία, τη Νότια Ισπανία, τη Νότια Ιταλία και 
την Ελλάδα (χάρτης  1.71). Τα χαμηλότερα επίπεδα 
απαντώνται σε υψηλά, μέτρια και λιγότερο ανεπτυγμένα 

17 http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi/.

Οδήγησε η αύξηση του εισοδήματος στις έξι παραπάνω χώρες σε αύξηση της ευτυχίας ή της ικανοποίησης από τη ζωή; 
Παρόλο που αυτά τα χρονικά διαστήματα δεν συμπίπτουν με ακρίβεια, αποτελούν σαφείς ενδείξεις της αύξησης της ευτυχίας 
σε πέντε από αυτές. Στην Ουγγαρία, ωστόσο, τόσο η ευτυχία όσο και η ικανοποίηση από τη ζωή μειώθηκαν (πίνακας 1.14).

1.14 Δείκτες ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή στα έξι λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη, 2003–2007

Δείκτης ευτυχίας1 Δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή2

2003 2007 2003–2007 
( % μονάδες 
μεταβολής)

2003 2007 2003–2007 
( % μονάδες  
μεταβολής)

Εσθονία 6,8 7,4 0,6 5,9 6,7 0,8
Λετονία 6,4 6,8 0,4 5,5 6,0 0,5
Λιθουανία 6,4 7,3 0,9 5,4 6,3 0,9
Ουγγαρία 7,1 7,0 -0,1 5,9 5,6 -0,3
Πολωνία 6,9 7,4 0,5 6,2 6,9 0,7
Σλοβακία 6,5 7,5 1,0 5,7 6,7 1,0
1 Μέσος όρος απαντήσεων στην εξής ερώτηση: Λαμβάνοντας τα πάντα υπ’ ό,ψιν σε κλίμακα από το 1 έως το 10, πόσο 
ευτυχισμένοι θα λέγατε ότι είστε; Εδώ το 1 σημαίνει ότι είστε πολύ δυστυχισμένοι και το 10 σημαίνει ότι είστε πολύ ευτυχισμένοι 
2 Μέσος όρος απαντήσεων στην εξής ερώτηση: Λαμβάνοντας τα πάντα υπ’ όψιν, πόσο ικανοποιημένοι θα λέγατε ότι είστε από τη 
ζωή σας αυτή την εποχή; Απαντήστε σε κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 σημαίνει ότι είστε πολύ δυσαρεστημένοι και το 10 
σημαίνει ότι είστε πολύ ικανοποιημένοι 
Πηγή: EUROFOUND, EQLS 2003 & 2007

http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi/
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κράτη μέλη — στη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία, 
την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία. 

Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του ΔΑΦ και του ΔΑΠ 
είναι ότι υπάρχει ελάχιστη συσχέτιση μεταξύ τους. Μόνο 
ελάχιστες περιφέρειες έχουν καλή βαθμολογία και 
στους δύο, όπως η Stockholm, ή χαμηλή και στους δύο, 
όπως οι Açores. Η μεγάλη πλειοψηφία συνδυάζει υψηλή 
βαθμολογία στον ένα δείκτη και χαμηλή στον άλλο. Αυτό 
παρατηρείται κυρίως σε Bruxelles-Brussel, Luxembourg, 
Navarra και País Vasco, όπου ο δείκτης ανθρώπινης 
φτώχειας είναι πολύ πιο υψηλός απ’ ότι θα υπονοούσε ο 
δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης.

Ένας από τους κύριους λόγους για τη διαφορά στους δύο 
δείκτες είναι ότι ο ΔΑΠ βασίζεται σε έναν κατά κεφαλή 
μέσο όρο του απόλυτου υπολογισμού του εισοδήματος 
(καθαρό διορθωμένο διαθέσιμο εισόδημα), ενώ ο ΔΑΦ 
περιλαμβάνει έναν σχετικό υπολογισμό (το ποσοστό 
του πληθυσμού κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας). 
Επομένως, μια περιφέρεια με άνιση κατανομή υψηλού 
επιπέδου εισοδήματος μπορεί να έχει υψηλό μέσο όρο 
ανθρώπινης ανάπτυξης και παράλληλα υψηλό επίπεδο 
φτώχειας. Μια περιφέρεια με χαμηλό εισόδημα αλλά 
σχετικά ίση κατανομή αυτού θα έχει χαμηλό ΔΑΠ και 
χαμηλό ΔΑΦ.

Οι αυξήσεις στο μέσο εισόδημα στις 5 λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες που αναφέρονται παραπάνω 
όντως οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας 
και ικανοποίησης από τη ζωή, παρά το γεγονός ότι 
το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας παρέμεινε 
αμετάβλητο. Θα μπορούσε, λοιπόν, να διατυπωθεί η 
άποψη ότι η βελτίωση της ευημερίας, ειδικά στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα κράτη μέλη, εξαρτάται από τη βελτίωση 
των παραγόντων που βρίσκονται πίσω από τον ΔΑΠ και 
τα άλλα απόλυτα μέτρα υπολογισμού της ευημερίας.

Τα σχετικά μέτρα υπολογισμού της φτώχειας ρίχνουν 
περισσότερο φως και μπορούν να καθοδηγήσουν 
τις επιλογές της εκάστοτε πολιτικής στις περιπτώσεις 
όπου οι περιστάσεις είναι παρόμοιες. Για παράδειγμα, 
στις περιφέρειες με παρόμοια επίπεδα ΔΑΠ, η μέση 
ευημερία είναι πιθανότατα υψηλότερη στην περιφέρεια 
με χαμηλότερο ΔΑΦ. Τα σχετικά μέτρα υπολογισμού, 
ωστόσο, είναι δύσκολο να συγκριθούν σε ριζικά 
διαφορετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, Stockholm 
και Bratislava έχουν αρκετά παρόμοιο ΔΑΦ, ωστόσο 
οι κάτοικοι της Stockholm αναφέρουν ότι είναι πολύ 
περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και πιο 
ευτυχισμένοι από τους κατοίκους της Bratislava.

2.5 Συμπεράσματα

Παρόλο που η ΕΕ έχει αξιοζήλευτα μεγάλο προσδόκιμο 
ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο, πάρα πολλές περιφέρειες 
της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν σημαντικά χαμηλότερο 
προσδόκιμο ζωής από το μέσο όρο κατά τη γέννηση. Οι 
αιτίες γι' αυτό είναι πολύπλευρες και κυμαίνονται από 
διαφορές στο εισόδημα, την εκπαίδευση και τις συνθήκες 

Ευτυχία και ικανοποίηση από τη ζωή

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 
(Κλασσικό τέλος παραμυθιού)

Η ζωή δεν είναι παραμύθι. Εντούτοις, ένας αυξανόμενος 
αριθμός ακαδημαϊκών1, ερευνητών2 και πολιτικών 
υποστηρίζουν ότι η ευημερία, με τη μορφή μιας 
πολύχρονης κι ευτυχισμένης ζωής, θα πρέπει να 
αποτελεί σημαντικό στόχο της δημόσιας πολιτικής3. 
Έρευνες έχουν δείξει4 ότι παρόλο που οι περισσότερο 
ανεπτυγμένες χώρες τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένες 
από τις λιγότερο ανεπτυγμένες, η αυξημένη οικονομική 
ανάπτυξη δεν κάνει απαραίτητα τον πληθυσμό πιο 
ευτυχισμένο.

Μια αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα δεν 
οδηγεί πάντα σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας. Ούτε οδηγεί αυτόματα σε αύξηση του 
μέσου εισοδήματος. Σε ορισμένες χώρες τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης πήγαν στο μεγαλύτερο μέρος 
τους σε ομάδες υψηλού εισοδήματος ή σε εταιρείες, ενώ 
το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε ελάχιστα 
ή και μειώθηκε. Η οικονομική ανάπτυξη μπορεί επίσης 
να συνοδεύεται από περισσότερες ώρες εργασίας, 
περισσότερο στρες και χειρότερη ποιότητα ζωής. 

Το 2007 τα τρία κράτη μέλη με τις υψηλότερες βαθμολο-
γίες στο δείκτη ευτυχίας ήταν οι τρεις σκανδιναβικές χώ-
ρες. Οι τρεις χώρες με τις χαμηλότερες βαθμολογίες ήταν 
η Βουλγαρία, η Λετονία και η Πορτογαλία.

Αν και γενικά η ευτυχία τείνει να είναι λιγότερη στα 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, αυτό δεν ισχύει 
σε όλες τις περιπτώσεις. Η Μάλτα αποτελεί μια ακραία 
περίπτωση, καθώς κατατάσσεται μόλις στη 18η θέση 
όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά στην 7η 
σύμφωνα με τον δείκτη ευτυχίας, ενώ η Αυστρία έχει το 
4ο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ αλλά κατατάσσεται 
στην 19η θέση του δείκτη ευτυχίας.

Η ικανοποίηση από τη ζωή είναι ένας άλλος υποκειμενικός 
δείκτης ευημερίας που χρησιμοποιείται συχνά. Ο 
δείκτης αυτός συνδέεται στενά με την ευτυχία. Τα τρία 
σκανδιναβικά κράτη μέλη είχαν επίσης την υψηλότερη 
ικανοποίηση από τη ζωή, σύμφωνα με έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε το 2009. Ένας 
λόγος που αναφέρθηκε για τα υψηλά επίπεδα ευτυχίας 
σε αυτές τις χώρες είναι όχι μόνο το υψηλό εισόδημά 
τους, αλλά και η σχετικά ίση κατανομή αυτού.

Τα λιγότερο ικανοποιημένα κράτη μέλη ήταν η 
Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Πορτογαλία, η 
Λιθουανία και η Ρουμανία. Αυτά ανήκουν επίσης και στα 
λιγότερο ανεπτυγμένα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες είναι 

1 Layard, R. (2006), Happiness: Lessons from a New Science, 
Penguin, London.

2 nef (2009), National Accounts of Well-being, New Economics 
Foundation, London.

3 Stiglitz, J., Sen, A. and Fitoussi, J. (2009), Report by the 
Commission on the Measurement of Economic Performance 
and Social Progress,  www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.

4 Veenhoven, R. (2000), Well-being in the welfare state: Level 
not higher, distribution not more equitable, Journal of 
Comparative Policy Analysis, τομ. 2, σσ 91–125.
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πολύ λιγότερο ικανοποιημένες απ’ όσο θα δήλωνε το επίπεδο ανάπτυξής τους και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, η Πολωνία 
κατατάχθηκε 24η ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2008, αλλά κατατάχθηκε 16η όσον αφορά 
την ικανοποίηση από τη ζωή το 2009. Η Πορτογαλία κατατάχθηκε 19η όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 24η όσον αφορά 
την ικανοποίηση από τη ζωή.
Ο αντίκτυπος της κρίσης είναι επίσης εμφανής στις μεταβολές στην ικανοποίηση από τη ζωή κατά την περίοδο 2007 έως 
2009. Η ικανοποίηση αυτή μειώθηκε σε 23 κράτη μέλη και παρέμεινε αμετάβλητη στα υπόλοιπα τέσσερα. Στη Ρουμανία, τη 
Λετονία, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία, ο δείκτης έπεσε κατά 10 %. Η ικανοποίηση σε άλλους τομείς, όπως οικογενειακή 
ζωή, δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την κρίση. 
Η ευτυχία είναι ακόμα καλύτερη όταν διαρκεί. Ο δείκτης χρόνων ευτυχισμένης ζωής συνδυάζει τα δεδομένα για το προσδόκιμο 
υγιούς ζωής με τον δείκτη ευτυχίας5. Ο εν λόγω δείκτης φτάνει τα 60 ή περισσότερα χρόνια στα τρία σκανδιναβικά κράτη και 
την Ιρλανδία, αλλά είναι μόνο 37 στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 
Γενικά, ο δείκτης χρόνων ευτυχισμένης ζωής συνδέεται επίσης στενά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η κατάταξη σύμφωνα με το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα χρόνια ευτυχισμένης ζωής αλλάζει μόνο κατά 2 θέσεις για 19 κράτη μέλη. Υπάρχουν, όμως, λίγες 
εντυπωσιακές εξαιρέσεις. Η Μάλτα βρίσκεται στην έκτη θέση όσον αφορά τα χρόνια ευτυχισμένης ζωής και στη 18η όσον 
αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η Αυστρία, που βρίσκεται στη 14η  για τον πρώτο δείκτη και στην 4η για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
Η Ιταλία και το Λουξεμβούργο πέφτουν 5 και 6 θέσεις, ενώ η Πολωνία και η Μάλτα ανεβαίνουν 5 και 12 θέσεις. Προκαλεί 
πραγματικά εντύπωση το γεγονός ότι, παρόλο που τα επίπεδα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι παρόμοια, η Μάλτα είναι πολύ πιο 
ευτυχισμένη από την Πορτογαλία και η Ισπανία είναι πολύ πιο ευτυχισμένη από την Ιταλία.

5 Veenhoven, R. (2006), ‘Quality of life in modern society, Measured with Happy Life Years.’ in: Yew-Kwang Ng & Lok Sang Ho (Eds.) 
Happiness and Public Policy, Theory, Case studies and Implications Palgrave-Macmillan, New York.

1.15 Ευτυχία και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 2007
Δείκτης 

ευτυχίας1
Αριθμός 
χρόνων 

ευτυχισμένης 
ζωής για το 

2007

Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ, δείκτης 
για την ΕΕ 

των 27=100

Κατάταξη Διαφορά στην κατάταξη 
σε σχέση με το ΑΕΠ

Ευτυχία Χρόνια 
ευτυχισμένης 

ζωής

κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ

Ευτυχία Χρόνια 
ευτυχισμένης 

ζωής
DK 8,3 61 121,3 1 5 6 5 1
FI 8,3 61 118,0 1 4 7 6 3
SE 8,2 63 122,8 3 1 4 1 3
IE 8,0 62 148,1 4 2 2 -2 0
LU 8,0 59 150,0 4 7 1 -3 -6
NL 8,0 62 132,2 4 3 3 -1 0
MT 7,9 60 76,4 7 6 18 11 12
BE 7,8 58 115,7 8 10 10 2 0
FR 7,8 58 108,5 8 9 11 3 2
UK 7,8 59 116,7 8 8 8 0 0
CY 7,7 55 93,6 11 12 14 3 2
SI 7,7 52 88,6 11 16 16 5 0
ES 7,6 55 105,0 13 13 12 -1 -1
CZ 7,5 51 80,1 14 17 17 3 0
DE 7,5 55 115,8 14 11 9 -5 -2
SK 7,5 47 67,7 14 21 21 7 0
EE 7,4 48 68,8 17 19 20 3 1
PL 7,4 47 54,4 17 20 25 8 5
AT 7,3 54 122,8 19 14 4 -15 -10
EL 7,3 53 92,8 19 15 15 -4 0
LT 7,3 45 59,3 19 23 23 4 0
HU 7,0 42 62,6 22 24 22 0 -2
IT 7,0 51 103,4 22 18 13 -9 -5
RO 7,0 37 41,6 22 26 26 4 0
PT 6,9 45 75,6 25 22 19 -6 -3
LV 6,8 41 55,7 26 25 24 -2 -1
BG 5.8 37 37.7 27 27 27 0 0
1 Μέσος όρος απαντήσεων στην εξής ερώτηση: Λαμβάνοντας τα πάντα υπ’ ό,ψιν σε κλίμακα από το 1 έως το 10, πόσο ευτυχισμένοι θα λέγατε 
ότι είστε; Εδώ το 1 σημαίνει ότι είστε πολύ δυστυχισμένοι και το 10 σημαίνει ότι είστε πολύ ευτυχισμένοι 
Πηγή: EUROFOUND, EQLS 2003 & 2007
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Ε ν ό τ η τ α  2  Ε ν ί σ χ υ σ η  τ η ς  ε υ η μ ε ρ ί α ς  κ α ι  μ ε ί ω σ η  τ ο υ  α π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ

διαβίωσης έως διαφορετική πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας φροντίδα υγείας. Οι περιφέρειες της Ρουμανίας 
και της Βουλγαρίας έχουν τη χειρότερη βαθμολογία 
στους δείκτες υγείας, όπως είναι τα ποσοστά βρεφικής 
θνησιμότητας και (τυποποιημένης) θνησιμότητας από 
καρκίνο και καρδιοπάθεια. Αυτοί οι δείκτες, ωστόσο, δεν 
είναι ομοιόμορφα υψηλοί στα περισσότερο ανεπτυγμένα 
τμήματα της ΕΕ. Ορισμένες από τις πιο απομακρυσμένες 
και/ή οικονομικά καταπιεσμένες περιφέρειες έχουν 
χαμηλές βαθμολογίες σε αυτούς τους δείκτες. 

Τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα επηρεάζουν δυσανά-
λογα τους νέους άνδρες και μειώνουν σημαντικά το προσ-
δόκιμο ζωής των ανδρών. Οι μεγάλες περιφερειακές δια-
φορές στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, ωστόσο, δεν 
σχετίζονται με την ποιότητα της υποδομής των μεταφο-
ρών και πιθανώς επηρεάζονται περισσότερο από τη συ-
μπεριφορά των οδηγών και το βαθμό επιβολής των νό-
μων. 

Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά από το 2000 έως το 
2008. Ωστόσο, τα ποσοστά ανεργίας στις περιφέρειες 
παρέμειναν υψηλά στη Νότια Ιταλία, την Ανατολική 
Γερμανία και τη Νότια Ισπανία, ακόμα και πριν την 
κρίση. Από το 2008 η ανεργία αυξήθηκε δραματικά σε 
πολλά κράτη μέλη, κυρίως στην Ισπανία και τα κράτη 
της Βαλτικής, όπου τα μέσα ποσοστά κυμαίνονταν από 
17 % έως 22 % στις αρχές του 2010. Για να επιτευχθεί ο 
στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20–64 στο 
75 % θα χρειαστεί μια ευρείας κλίμακας στρατηγική.

Οι περιφέρειες με υψηλά ποσοστά ανεργίας τείνουν 
επίσης να έχουν περισσότερη αποδημία απ’ ότι εσωτερική 
μετανάστευση, παρόλο που η συνολική κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού στις περιφέρειες της ΕΕ παραμένει 
χαμηλή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Από το 2001 έως το 
2007, στις περισσότερες περιφέρειες στην ΕΕ των 12 και 
στην Ανατολική Γερμανία σημειώθηκε αποδημία, ειδικά 
στις κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες. Αντιθέτως, στις 
περιφέρειες της ΕΕ των 15 σημειώθηκε κυρίως καθαρή 
εσωτερική μετανάστευση και μάλιστα περισσότερο στις 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες απ’ ότι στις κατ’ εξοχήν 
αστικές. 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες, όπως πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας και τραπεζικές υπηρεσίες θεωρείται συνήθως πιο 
δύσκολη στις αραιοκατοικημένες περιοχές, ειδικά στα 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη. Στα περισσότερο 
ανεπτυγμένα κράτη μέλη λίγοι άνθρωποι αντιμετώπισαν 
δυσκολίες και οι διαφορές μεταξύ των πυκνοκατοικημένων 
και αραιοκατοικημένων περιοχών ήταν μικρές. Οι 
πυκνοκατοικημένες περιοχές παρουσιάζουν σταθερά 
μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που αναφέρουν 
προβλήματα εγκληματικότητας και ρύπανσης. 

Μέσα σε μια γενιά, οι γυναίκες έφτασαν και ξεπέρασαν 
το μορφωτικό επίπεδο των ανδρών. Κυριολεκτικά σε 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, περισσότερες γυναίκες απ’ 
ότι άνδρες ηλικίας 25–34 ετών έχουν πανεπιστημιακό 

πτυχίο ή ισοδύναμο δίπλωμα, ενώ για τις γυναίκες ηλικίας 
55–64 ετών αυτό ισχύει μόνο σε μια μικρή μειοψηφία των 
περιφερειών. Αυτή η αύξηση στο μορφωτικό επίπεδο των 
γυναικών δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε πιο ίσα ποσοστά 
στην απασχόληση. Σε πολλά τμήματα της Νότιας Ευρώπης, 
τα ποσοστά απασχόλησης για τις γυναίκες παραμένουν 
σημαντικά χαμηλότερα από αυτά των ανδρών, παρά το 
γεγονός ότι αυξήθηκαν την τελευταία δεκαετία. 

Πριν από την κρίση, το εισόδημα των νοικοκυριών είχε 
αυξηθεί σημαντικά σε πολλά κράτη μέλη της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό έβγαλε πολλούς ανθρώπους 
από την (σοβαρή) υλική στέρηση και αύξησε τη συνολική 
ικανοποίησή τους από τη ζωή και την ευτυχία τους. 
Δυστυχώς όμως, η κρίση πιθανότατα αντέστρεψε αυτή 
την τάση και αύξησε τη στέρηση, ειδικά στις χώρες που 
επηρεάστηκαν περισσότερο, όπως τα κράτη της Βαλτικής.

Ο σχετικός αριθμός των ανθρώπων με εισόδημα που τους 
θέτει στον κίνδυνο της φτώχειας (κάτω από το 60 % του 
μέσου εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος) διαφέρει όχι 
μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των 
περιφερειών στα κράτη μέλη. Σε αρκετά κράτη μέλη, 
όπως το ΗΒ, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Πολωνία, 
ο σχετικός αριθμός στις λιγότερο εύπορες περιφέρειες 
είναι διπλάσιος από αυτόν που ισχύει για τις περισσότερο 
εύπορες. 

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ των 15, οι πυκνοκατοικη-
μένες περιοχές έχουν μεγαλύτερο ποσοστό υλικά στερη-
μένων ανθρώπων απ’ ότι οι αραιοκατοικημένες, ενώ στις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ των 12 το ποσοστό είναι μεγα-
λύτερο στις αραιοκατοικημένες περιοχές. 

Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (ΔΑΠ) του ΟΗΕ 
και ο δείκτης ανθρώπινης φτώχειας (ΔΑΦ) του OHE 
αναδεικνύουν τόσο τις απόλυτες όσο και τις σχετικές 
διαστάσεις της ευημερίας. Ο πρώτος αποτελεί έναν δείκτη 
των απόλυτων επιπέδων της ανάπτυξης, ενώ ο δεύτερος 
εστιάζει στην κατανομή των πτυχών που συμβάλλουν 
σε αυτήν στον πληθυσμό. Η ανάλυση εδώ δείχνει ότι 
οι βελτιώσεις στον ΔΑΠ στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες μπορεί να έχουν ισχυρό αντίκτυπο 
στην ευημερία, ενώ στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες η μείωση του ΔΑΦ, δηλαδή των ανισοτήτων, 
είναι πιθανό να βελτιώσει την ευημερία.
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Ενότητα 3. Ενίσχυση της 
βιωσιμότητας του περιβάλλοντος
Στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
περιφέρειες της ΕΕ περιλαμβάνονται η κλιματική αλλαγή 
και ο αντίκτυπός της, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
η απώλεια της βιοποικιλότητας και η μη βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων. Η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής 
και η βελτίωση της απόδοσης των πόρων, κυρίως με τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
με την προσαρμογή στις συνέπειες, έχουν γίνει βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η λευκή βίβλος για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή1 επισημαίνει 
το ρόλο της περιβαλλοντικής ικανότητας, της πράσινης 
υποδομής και των υπηρεσιών οικοσυστήματος στην 
προσαρμογή, την αναγνώριση των περιφερειακών και 
αστικών-αγροτικών διαφορών καθώς και την ανάγκη 
για πιο στρατηγικό, μακροπρόθεσμο χωροταξικό 
σχεδιασμό και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάλυσης της 
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των δημόσιων 
επενδύσεων χρησιμοποιώντας προσέγγιση βασισμένη 
στο οικοσύστημα για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και την άμβλυνση αυτής (κυρίως στις κατασκευές 
πράσινων υποδομών)2.

Τα μέτρα ενθάρρυνσης της παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η επεξεργασία 
των υδάτων κατέχουν εξέχουσα θέση στις παρεμβάσεις 
που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της πολιτικής 
συνοχής. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ 
των περιφερειών όσον αφορά το πεδίο δράσης και τις 
πιθανές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

3.1 Η προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη

Η σοβαρότητα του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής 
θα διαφέρει στην ΕΕ ανάλογα με τη γεωφυσική τρωτό-
τητα, τη φυσική και ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής 
και το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Εν όψει αυτών 
των διαφορών, είναι υψίστης σημασίας για τις περιφέ-
ρειες να σχεδιάσουν την πιο κατάλληλη γι' αυτές στρα-
τηγική προσαρμογής .

Οι περιφέρειες που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική 
αλλαγή βρίσκονται κατά κύριο λόγο στη Νότια και 
Ανατολική Ευρώπη. Πλήθος περιφερειών σε Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και 
Μάλτα θα επηρεαστούν σοβαρά από τη μειωμένη 

1 COM(2009) 147 τελικό, 1.4.2009.

2 Η οικονομία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας TEEB-
CIU, 2010 http://www.teebweb.org//.

κατακρήμνιση και τις αυξημένες θερμοκρασίες. Πολλές 
από αυτές τις περιφέρειες εξαρτώνται επίσης σε μεγάλο 
βαθμό από ευάλωτους τομείς, όπως η γεωργία και ο 
τουρισμός3. Λιγότερη πίεση αναμένεται στη Βόρεια και 
τη Δυτική Ευρώπη, με εξαίρεση τις χαμηλές παράκτιες 
περιφέρειες γύρω από τη Βόρεια Θάλασσα και τις 
περιφέρειες που είναι εκτεθειμένες στη διάβρωση των 
ακτών γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα. Οι περιφέρειες 
με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη πίεση λόγω της χαμηλής 
ικανότητας προσαρμογής τους. 

Μακροπρόθεσμα, η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει 
τις μέσες θερμοκρασίες, θα διαμορφώσει τα μοτίβα 
των βροχοπτώσεων και θα οδηγήσει σε άνοδο των 
επιπέδων της θάλασσας. Επομένως, οι δραστηριότητες 
που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι πιθανότατα 
η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, η παραγωγή 
ενέργειας και ο τουρισμός. Το δομημένο περιβάλλον θα 
επηρεαστεί επίσης από τις ακραίες καιρικές συνθήκες 
και θα υπάρξουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία. Θα χρειαστούν σημαντικές 
επενδύσεις για την καταπολέμηση και την πρόληψη 
της ξηρασίας, της απερήμωσης, των πυρκαγιών, της 
διάβρωσης των ακτών και των πλημμύρων. Είναι πιθανό 
να υπάρξουν καταστροφικές οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αν και η αυξανόμενη 
ανάγκη για μετρίαση των επενδύσεων θα μπορούσε 
επίσης να ενισχύσει την άνοδο του ΑΕΠ βραχυπρόθεσμα.

Μεταβολές της θερμοκρασίας

Η ΕΕ ανακοίνωσε στόχο περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας στους 2  °C. Η IPCC (Διακυβερνητική 
επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος) συνέταξε 
κλιματικές προβλέψεις σύμφωνα με διάφορα πιθανά 
σενάρια για την περίοδο  2070–2099. Σύμφωνα με το 
σενάριο A1B της IPCC4, οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν 
κατά 3–5  °C στην Ευρώπη, σε σύγκριση με το μέσο 
όρο για την περίοδο 1961–1990. Μόνο στην Ιρλανδία 
και τη Σκοτία η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι 
πολύ μικρότερη απ’ ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι 
επίσης πιθανό να αυξηθούν οι νύκτες κατά τις οποίες 

3 Για την οικονομική ευαισθησία των τομέων στην κλιματική αλλαγή, 
βλ. πρόγραμμα ESPON 2013, κλιματική αλλαγή και εδαφικές 
επιπτώσεις για τις περιφέρειες και τις τοπικές οικονομίες, σχέδιο 
εφαρμοσμένης έρευνας 2013/2/1, ενδιάμεση έκθεση, 2010.

4 Το σενάριο A1B περιγράφει έναν μελλοντικό κόσμο υψηλής 
οικονομική ανάπτυξης, με παγκόσμιο πληθυσμό ο οποίος 
μεγιστοποιείται στα μέσα του αιώνα και στη συνέχεια αρχίζει 
να μειώνεται και με ταχεία εξάπλωση νέων και περισσότερο 
αποδοτικών τεχνολογιών. Οι σημαντικές υποθέσεις του 
σεναρίου περιλαμβάνουν αυξημένη πολιτιστική και κοινωνική 
αλληλεπίδραση και σημαντική μείωση των περιφερειακών 
διαφορών στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς και ισορροπία μεταξύ των 
ορυκτών και μη ορυκτών πηγών ενέργειας.
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Αριθμός τροπικών νυκτών

1.72 Προβλεπόμενη μεταβολή στον αριθμό των τροπικών νυκτών την περίοδο 
1961–1990 και 2071–2100

Μέσος όρος σε επίπεδο NUTS 2.
Μεταβολή στον αριθμό των ημερών με μέση θερμοκρασία > 20 °C
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος).

Πηγή: CLM σενάριο A1B, JRC-ΣΑΠ, REGIO-GIS
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Αριθμός ημερών με χιονοκάλυψη

1.73 Προβλεπόμενη μεταβολή στον ετήσιο αριθμό των ημερών με χιονοκάλυψη 
την περίοδο 1961–1990 και 2071–2100

Υδρολογικό μοντέλο LISFLOOD καθοδηγούμενο από 
προσομοιώσεις των περιφερειακών κλιμάτων σε οριζόντια 
ανάλυση 12 km του περιφερειακού κλιματικού μοντέλου HIRHAM

Πηγή: JRC, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
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η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 20  °C, 
ιδίως γύρω από τη Μεσόγειο, στη Βουλγαρία και τη 
νότια Ρουμανία καθώς και στην κεντρική Γαλλία και την 
Ουγγαρία (χάρτης 1.72).

Μεταβολή της χιονοκάλυψης

Οι ημέρες με χιονοκάλυψη είναι επίσης πιθανό 
να μειωθούν ως άμεση συνέπεια των αυξημένων 
θερμοκρασιών, επηρεάζοντας ειδικότερα τις ορεινές 
περιοχές, κυρίως στις Άλπεις αλλά και στα Πυρηναία και 
τα Καρπάθια (χάρτης 1.73). 

Η υποχώρηση των αλπικών παγετώνων προκαλεί 
ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς θα οδηγήσει σε απευθείας 
μείωση των αποθεμάτων νερού, αφού το 40  % του 
καθαρού νερού της Ευρώπης προέρχεται από αυτήν την 
πηγή και τροφοδοτεί Δούναβη, Ρήνο, Πάδο, Ροδανό και 
άλλους ποταμούς. Κατά συνέπεια, η κλιματική αλλαγή 
απειλεί την ευαίσθητη αλληλεπίδραση μεταξύ της 
χειμερινής αποθήκευσης και της θερινής αποδέσμευσης 
του νερού, προκαλώντας πιο ακραίες υδάτινες ροές 
με σημαντική αύξηση του κινδύνου πλημμύρων και 
ξηρασίας.

Η μείωση της χιονοκάλυψης θα πλήξει επίσης πολλές 
ορεινές περιφέρειες που εξαρτώνται σημαντικά από τα 
χειμερινά σπορ. Το εύθραυστο φυσικό περιβάλλον των 
ορεινών περιοχών ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί, με 
άμεσες συνέπειες για τη βιοποικιλότητα και τις τοπικές 
δραστηριότητες.

Λειψυδρία

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή, καθώς συντηρεί 
τα οικοσυστήματα και ρυθμίζει το κλίμα μας. Ωστόσο 
αποτελεί έναν πεπερασμένο πόρο, ενώ λιγότερο από το 
1 % του καθαρού νερού στον κόσμο είναι προσβάσιμο 
για άμεση χρήση από τον άνθρωπο. Ο ανταγωνισμός 
για το νερό αποτελεί έναν αυξανόμενο κίνδυνο για 
την οικονομία, τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα 
που εξαρτώνται από αυτό. Εάν η κλιματική αλλαγή 
εξακολουθήσει να οδηγεί σε αύξηση των μέσων 
θερμοκρασιών στην Ευρώπη, το νερό αναμένεται να 
γίνει ακόμα πιο σπάνιο σε πολλές περιοχές, γι' αυτό είναι 
ζωτικής σημασίας να βρεθούν λύσεις για την προστασία 
του. 

Η μείωση των βροχοπτώσεων πιθανότατα σημαίνει 
αύξηση της λειψυδρίας5. Τα καλοκαίρια αναμένονται 
να γίνουν πολύ ξηρότερα και οι περιφέρειες της ΕΕ ως 

5 Η λειψυδρία παρουσιάζεται όταν η ζήτηση για νερό υπερβαίνει 
τους διαθέσιμους βιώσιμους πόρους, ενώ η ξηρασία αναφέρεται σε 
μια προσωρινή μείωση της διαθεσιμότητας νερού, για παράδειγμα 
όταν δεν βρέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

σύνολο αναμένονται να αντιμετωπίσουν πάνω από 20 % 
μείωση των βροχοπτώσεων τα επόμενα 60 χρόνια και σε 
ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 40  %. Παράλληλα, η 
κατακρήμνιση το χειμώνα στις περιφέρειες της Βαλτικής 
και της Βόρειας Θάλασσας μπορεί να αυξηθεί κατά 20 % 
ή ακόμα και κατά 40 % (χάρτης 1.74). 

Η συνδυαστική επίπτωση της υπέρμετρης εκμετάλλευ-
σης των πόρων και των μεταβολών στη θερμοκρασία και 
την κατακρήμνιση ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες και τη βιοποικιλότητα. Στην 
Ευρώπη υπάρχουν ήδη κάποιες «ημι-άνυδρες» περιφέ-
ρειες (π.χ. στην Κύπρο, την Ισπανία και την Ελλάδα), αλλά 
έως το 2100 η Murcia προβλέπεται να έχει γίνει η πρώτη 
εντελώς άνυδρη περιφέρεια της Ευρώπης. 

Η Sicily και η Sardinia είναι πιθανό να γίνουν ημι-
άνυδρες, μαζί με τη νότια Ρουμανία, περιλαμβανομένου 
του Βουκουρεστίου και τμήματα της Βουλγαρίας, ενώ 
η Ισπανία και η Ελλάδα θα είναι σχεδόν εντελώς ‘ημι-
άνυδρες6‘. Επιπλέον, ορισμένες γαλλικές περιφέρειες και 
τμήματα της κεντρικής Ευρώπης μπορεί να καταλήξουν 
να ταξινομηθούν ως ‘ξηρές ημίυγρες’. Ως εκ τούτου, η 
διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού μπορεί να ελαττωθεί, 
επηρεάζοντας την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων 
καθώς και τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.

Ο αντίκτυπος στην ποιότητα του εδάφους

Η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε περαιτέρω 
υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και θα αυξήσει 
τον κίνδυνο απερήμωσης. Αυτό επηρεάζει ήδη τα νότια 
κράτη μέλη και αναμένεται να μετακινηθεί σταδιακά 
προς τα βόρεια. Για παράδειγμα, οι μεταβολές στα μοτίβα 
των βροχοπτώσεων θα συμβάλλουν στην αύξηση της 
διάβρωσης των ευάλωτων εδαφών, τα οποία συνήθως 
είναι φτωχά σε οργανικές ύλες. Επιπλέον, η άνοδος της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας θα επισπεύσει τις απώλειες 
άνθρακα από το έδαφος, αυξάνοντας τη συγκέντρωση 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Πυρκαγιές στα δάση

Οι πυρκαγιές στα δάση αποτελούν ένα επαναλαμβανό-
μενο φαινόμενο στην ΕΕ, το οποίο επηρεάζει μεγάλες 
περιοχές της Μεσογείου. Αυτές οι πυρκαγιές μπορούν να 
οδηγήσουν σε καταστροφή των εδαφών και σε απελευ-
θέρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Με 
την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών αυξάνεται η τρω-

6 Λόγος της δυνητικής εξάτμισης (E0) ως προς την κατακρήμνιση (P), 
ευρέως γνωστός ως δείκτης ξηρασίας (φ), στην (α) εκτέλεση της 
δοκιμής του μοντέλου HIRHAM (1961–1990) και (β) εκτέλεση του 
σεναρίου (2071–2100). Οι τιμές του φ ταξινομήθηκαν σύμφωνα με 
τον Ponce et al. (2000) σε υγρές (φ < 0,75), υπο-υγρές (0,75 ≤ φ < 2), 
ημιάνυδρες (2 ≤ φ < 5) και άνυδρες (φ ≥ 5) περιφέρειες.
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1.74 Προβλεπόμενη μεταβολή της θερμοκρασίας και της κατακρήμνισης την περίοδο 
1961–1990 και 2071–2100
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1.75 Προβλεπόμενη μεταβολή στον κλιματικό δείκτη τουρισμού, 1970–2080

Βαθμολογίες το καλοκαίρι σύμφωνα με το μοντέλο HIRHAM, 
σενάριο 3,9 °C

Πηγή: Ερευνητικό πρόγραμμα PESETA
           ICIS, Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ
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τότητα των δασών στις πυρκαγιές στα κράτη μέλη που 
μέχρι στιγμής δεν απειλούνταν. Οι πυρκαγιές μπορεί να 
είναι καταστροφικές για τη βιοποικιλότητα και απαιτούν 
τεράστιες προσπάθειες αποκατάστασης, ειδικότερα στις 
περιοχές Natura 2000 όπου οι κίνδυνοι για την ‘πράσινη 
υποδομή’ είναι διάσπαρτοι. 

Κίνδυνοι πλημμύρας

Το πλημμύρισμα των ποταμών αναμένεται να είναι 
συχνότερο λόγω των πιο ακραίων καιρικών συνθηκών 
και της συνεχιζόμενης οικοδόμησης σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο. Οι πιο ευάλωτες 
περιοχές7 είναι οι περιοχές στην Κοιλάδα του Πάδου 
καθώς και οι περιοχές του Ρήνου (ειδικά στη Γαλλία 
και τις Κάτω Χώρες) και η κάτω Loire, η Mecklenburg-
Vorpommern και η δυτική Πολωνία, μαζί με τις περιοχές 
που συνορεύουν με τον ποταμό Πηνειό στη Θεσσαλία 
της Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, 
ολόκληρη η Ευρώπη θα κινδυνεύσει ακόμα περισσότερο 
από ξαφνικές πλημμύρες.

Μακροπρόθεσμα, αρκετές παράκτιες περιοχές, κυρίως 
στις Κάτω Χώρες και σε άλλες χαμηλές παράκτιες 
περιοχές, αναμένονται να πλημμυρίσουν εξαιτίας της 
ανόδου του επιπέδου της θάλασσας.

Η απειλή για τον τουρισμό

Η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών θα επηρεάσει 
δυσμενώς τις συνθήκες διαβίωσης σε πολλές περιοχές, 
ιδίως γύρω από τη Μεσόγειο, οι οποίες μπορεί να 
γίνουν υπερβολικά ζεστές και άνυδρες. Οι βορειότερες 
περιοχές είναι πιθανό να γίνουν πιο ελκυστικές για τους 
τουρίστες, βλάπτοντας έτσι τις οικονομίες των περιοχών 
που αποτελούν σήμερα προορισμούς θερινών διακοπών 
(χάρτης 1.75).

Ο δείκτης ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή

Το συνδυαστικό αποτέλεσμα αυτών των επιπτώσεων 
είναι μια ευρεία διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων 
στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες που υπόκεινται στη 
μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται γενικά στα νότια και τα 
νοτιοανατολικά της ΕΕ. Ειδικότερα, οι περιφέρειες που 
μοιάζουν να είναι πιο ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή 
είναι η Extremadura, η Algarve, τα Ιόνια Νησιά και η 
Θεσσαλία. Πολλές περιφέρειες σε Ισπανία, Πορτογαλία, 
Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Μάλτα είναι επίσης 
πιθανό να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό (χάρτης 1.76).

7 http://floods.jrc.ec.europa.eu/.

3.2 Περιορισμός της μελλοντικής 
κλιματικής αλλαγής

Το 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε μια ενιαία 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με στόχο 
τη μετατροπή της Ένωσης σε μια οικονομία υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης με χαμηλά επίπεδα άνθρακα. 
Για το σκοπό αυτό τέθηκαν ορισμένοι στόχοι (οι 
αποκαλούμενοι στόχοι "20–20–20") οι οποίοι θα πρέπει 
να επιτευχθούν μέχρι το 2020:

 • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στην ΕΕ τουλάχιστον κατά 20 % κάτω από τα επίπεδα 
του 19908·

 • το 20 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ 
να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές· 

 • μείωση στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας κατά 
20  % σε σχέση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, η 
οποία θα επιτευχθεί με βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης. 

Η δεσμευτική νομοθεσία για την υλοποίηση των 
στόχων  20–20–20 συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008 
και ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2009. Σε αυτήν υπάρχουν 
τέσσερα σημεία:

1 Μια αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων των εκπομπών αερίων (EU ETS), 
με τον αριθμό των δικαιωμάτων εκπομπής 
για μονάδες μεγάλων εκπομπών να μειώνεται 
προοδευτικά από το 2013 σε 21  % κάτω από 
το επίπεδο του 2005 έως το 2020 και με τη 
δωρεάν διανομή των δικαιωμάτων εκπομπής να 
αντικαθίσταται με δημοπράτηση. 

2 Μια ‘απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών’ 
που διέπει τις εκπομπές από τομείς οι οποίοι 
δεν καλύπτονται από το σύστημα EU ETS, όπως 
μεταφορές, στέγαση, γεωργία και απόβλητα, 
σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος μέλος 
συμφωνεί να τηρεί ένα δεσμευτικό στόχο για το 
εθνικό όριο εκπομπών έως το 2020 ανάλογα με 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αυτοί οι εθνικοί στόχοι 

8 Οι ηγέτες της ΕΕ προσφέρθηκαν επίσης να αυξήσουν τη μείωση των 
εκπομπών στο 30  % στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι και άλλες 
χώρες που εκπέμπουν πολλούς ρύπους, τόσο στον ανεπτυγμένο 
όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, θα δεσμευτούν να μειώσουν 
τις εκπομπές αυτές στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας για 
το κλίμα. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

http://floods.jrc.ec.europa.eu/ 
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αναμένεται να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές 
από αυτούς τους τομείς στην ΕΕ κατά 10 % έως το 
2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. 

3 Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι συλλογικά 
αναμένεται να αυξήσουν το ποσοστό στην ΕΕ σε 
20 % έως το 2020. 

4 Ένα νομικό πλαίσιο ενθάρρυνσης της ανάπτυξης 
και της ασφαλούς χρήσης συστημάτων δέσμευσης 
και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS)9. 

Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή του συστήματος EU ETS, που 
ξεκίνησε το 2005, δεν οδήγησε σε σημαντική μεταβολή 
των τιμών του CO2, εν μέρει διότι οι διανομές για την 
εμπορική περίοδο 2005–2007 ήταν πάνω από τις ετήσιες 
εκπομπές, ενώ για την περίοδο 2009–2012 η οικονομική 
κρίση μείωσε τις εκπομπές κάτω από το αναμενόμενο 
επίπεδο. Οι διανομές και οι εξωτερικές πιστώσεις 
αναμένονται να υπερβούν τη ζήτηση έως το  201310. 
Συνεπώς, το πακέτο αποτελεί μια ευκαιρία ενίσχυσης 
του συστήματος EU ETS, καθώς από το 2013 έως το 2020 
θα αποτελεί βασικό μέσο μείωσης των εκπομπών για την 

9 Το CCS είναι μια ομάδα τεχνολογιών οι οποίες δεσμεύουν το 
διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται από τις βιομηχανικές 
επεξεργασίες και το αποθηκεύουν σε υπόγειους γεωλογικούς 
σχηματισμούς, έτσι ώστε να μην μπορεί να συμβάλλει στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Παρόλο που τα διάφορα στοιχεία του 
CCS χρησιμοποιούνται ήδη εμπορικά, η τεχνική και η οικονομική 
βιωσιμότητά του δεν έχει ακόμα αποδειχθεί. Η ΕΕ σχεδιάζει να 
θεσπίσει έως το 2015 ένα δίκτυο βιομηχανικών μονάδων επίδειξης 
του CCS για να δοκιμάσει τη βιωσιμότητά του.

10 Curien, I. and Lewis, M. (2009), The ETS review: unfinished business, 
Deutsche Bank Global Market Research.

επίτευξη του στόχου του 20 % κάτω από τα επίπεδα του 
199011.

Λιγότερες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου

Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(ΑΘ) αποτελεί σημαντικό τμήμα των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ως μέλος της 
σύμβασης πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματική μεταβολές 
(UNFCCC), η Επιτροπή παρακολουθεί τις εκπομπές ΑΘ 
εντός της ΕΕ. Στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο, 
η ΕΕ των 15 δεσμεύτηκε επίσης να μειώσει τις εκπομπές 
κατά 8 % από το 2008 έως το 2012 σε σχέση με το "έτος 
βάσης"12.

Το 2008 οι συνολικές εκπομπές ΑΘ από την ΕΕ των 27 
ήταν κατά 11,3  % χαμηλότερες από αυτές του 1990, 
σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,9 % από το 2007 
έως το 2008. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος (ο οποίος παρακολουθεί τις επιδόσεις 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου 
του Κιότο), η ΕΕ των 15 και η ΕΕ των 12 έχουν πιθανότητες 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Για την ΕΕ των 
15, όμως, αυτό θα εξαρτηθεί εν μέρει από την επιτυχία 
των πρόσθετων μέτρων που λαμβάνονται από τα 

11 Όπως αναφέρει μια πρόσφατη μελέτη για το φαινόμενο ‘διαρροής 
του άνθρακα’, υπάρχει πιθανότητα οι εταιρείες να αποφασίσουν να 
μεταφέρουν τις μονάδες παραγωγής τους σε χώρες εκτός της ΕΕ 
εάν τα κόστη παραγωγής αυξηθούν ως συνέπεια της φορολόγησης 
του άνθρακα. Βλ. Πρόγραμμα ESPON 2013, ReRISK — Περιφέρειες 
σε κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας, σχέδιο εφαρμοσμένης έρευνας 
2013/1/5, τελική έκθεση, 2010.

12 Για την ΕΕ των -15, το έτος βάσης για τις εκπομπές CO2, CH4 και N2O 
είναι το 1990; για τα φθοριούχα αέρια το 1995 για 12 κράτη μέλη και 
το 1990 για την Αυστρία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
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κράτη μέλη και από την εισαγωγή πιστώσεων άνθρακα 
μέσω του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) από 
αναπτυσσόμενες χώρες με πλεόνασμα. Με τα υπάρχοντα 
μέτρα η εκτιμώμενη μείωση των ΑΘ έως το 2010 θα είναι 
μόνο γύρω στο 7  % σε σχέση με το έτος βάσης, αλλά 
θα μπορούσε να φτάσει το 13  % εάν στα μέτρα αυτά 
προστεθούν οι μηχανισμοί ευελιξίας του πρωτοκόλλου 
του Κιότο (μείωση κατά 2  %), οι συλλέκτες άνθρακα 
(κατά 1  %), η απόκτηση πιστώσεων από τομείς του 
συστήματος EU ETS (κατά 1,5 %) και τα επιπλέον μέτρα 
(κατά 15 %) (σχήμα 1.36).

Οι χώρες της ΕΕ υπερέβησαν γενικά τους στόχους τους 
για τις μειώσεις, κυρίως χάρη στον εκσυγχρονισμό 
παλαιών βιομηχανικών μονάδων που προκαλούσαν 
ρύπανση. Από το 1990 έως το 2008, οι εκπομπές ΑΘ 

σε αυτές τις χώρες έπεσαν κατά 27,2  % (σχήμα  1.37). 
Ωστόσο, η υψηλή οικονομική ανάπτυξη οδήγησε σε 
σταθερή αύξηση των εκπομπών από το 2002, ενώ για το 
2010 η μείωση αναμένεται να πέσει στο 21 % σε σχέση 
με το 1990.

Οι μειώσεις στις εκπομπές ΑΘ και η συμμόρφωση με 
τους στόχους του Κιότο διαφέρουν σημαντικά στα 
κράτη μέλη. Υπήρξαν μεγάλες μειώσεις όχι μόνο στα 
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ των 12, αλλά και σε 
ορισμένες χώρες της ΕΕ των 15, όπως στη Γερμανία 
και το ΗΒ. Οι εκπομπές αυξήθηκαν σε κάποιες χώρες, 
ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου σημείωσαν άνοδο πάνω 
από 85 % (σχήμα 1.38).
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Η συμμόρφωση με τους στόχους του Κιότο εξαρτάται εν 
μέρει από τη δέσμευση των κρατών μελών στα πλαίσια 
του πρωτοκόλλου. Οι διαφοροποιήσεις στο βαθμό 
μείωσης των εκπομπών λαμβάνονται υπ’ όψιν από το 
μηχανισμό ‘επιμερισμού των βαρών’, ο οποίος επιτρέπει 
σε κάποιες χώρες να αυξάνουν τις εκπομπές ενώ άλλες 
το αντισταθμίζουν δεχόμενες μεγαλύτερες περικοπές. 
Η μεγάλη μείωση στις χώρες της ΕΕ των 12 σημαίνει 
ότι ξεπέρασαν τους στόχους τους, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, ενώ για ορισμένες χώρες της ΕΕ των 15 η 
συμμόρφωση θα εξαρτηθεί από τη χρήση πρόσθετων 
μέτρων (σχήμα 1.39). Ακόμα κι έτσι, σε ορισμένες χώρες, 
όπως το Λουξεμβούργο και η Αυστρία, απαιτούνται 
σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων.

Περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές

Μια άλλη σημαντική πλευρά του συμφωνημένου 
πακέτου είναι ο στόχος αύξησης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Οι εθνικοί στόχοι κυμαίνονται από 
το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών έναντι της συνολικής 
ενέργειας να είναι 10 % στη Μάλτα έως 49 % στη Σουηδία, 
ενώ τα πραγματικά ποσοστά για το 2008 κυμάνθηκαν 
από μηδέν στη Μάλτα έως 43 % στη Σουηδία. Συνεπώς, 
οι προσπάθειες που απαιτούνται για την επίτευξη του 
στόχου για το 2020 διαφέρουν εντός της ΕΕ, όπου το ΗΒ 
να πρέπει να αυξήσει το ποσοστό κατά 12,7 ποσοστιαίες 
μονάδες, ενώ η Ρουμανία κατά μόνο 3,7 ποσοστιαίες 
μονάδες (σχήμα 1.40).
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Παρότι υπάρχουν διάφορες πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας, το δυναμικό των δύο κύριων, της αιολικής και 
της ηλιακής ενέργειας, διαφέρει μεταξύ των περιφερειών. 

Οι περιφέρειες που είναι εκτεθειμένες στον άνεμο 
από τη Βόρεια Θάλασσα έχουν γενικά περισσότερες 
δυνατότητες να επωφεληθούν από αυτή την πηγή 
(χάρτης  1.77). Το ίδιο ισχύει για ορισμένα μικρά νησιά 
της Μεσογείου και για το νότιο τμήμα της Βαλτικής. 
Παράλληλα, οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν σημαντικά 
ακόμα και σε κοντινές αποστάσεις και το δυναμικό 
αιολικής ενέργειας μπορεί ορισμένες φορές να διαφέρει 
εντυπωσιακά στις περιφέρειες NUTS  2, καθώς και 
σε πολλές παράκτιες περιοχές της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας. 

Δεδομένου του υψηλού πάγιου κόστους κατασκευής 
και συντήρησης των ανεμόμυλων και των ελάχιστων 
εξόδων λειτουργίας, τα μέσα κόστη παραγωγής αιολικής 
ενέργειας πέφτουν ραγδαία όσο αυξάνεται η παροχή 
της. Συνεπώς, τα κόστη παραγωγής είναι χαμηλότερα 
στις περιφέρειες όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα 
χρήσης. Το γεγονός ότι αυτές οι πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας δεν είναι διαρκείς σημαίνει ότι η αποθήκευση 
της ενέργειας πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα13.

Οι νότιες περιφέρειες της ΕΕ έχουν γενικά μεγαλύτερη 
πρόσβαση στην ηλιακή ενέργεια σε σχέση με τις 
περιφέρειες του Βορά, επειδή έχουν περισσότερες 
ημέρες με ηλιοφάνεια λόγω της νοτιότερης θέσης τους, 
που αυξάνει την ηλιακή ακτινοβολία. Οι περιφέρειες 
με την υψηλότερη δυνατότητα παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας βρίσκονται κυρίως στη Μεσόγειο, ενώ η 

13 MacKay, D. (2008), Sustainable Energy without the hot air, UIT, 
Cambridge, http://www.withouthotair.com//

δυνατότητα αυτή είναι επίσης σχετικά υψηλή στη 
Βουλγαρία, την Κεντρική Γαλλία, τη Βόρεια Ιταλία και τη 
Ρουμανία (χάρτης 1.78).

Περισσότερες επενδύσεις, έρευνες και τεχνολογική 
ανάπτυξη σε άλλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως 
η κυματική, η παλιρροιακή, η βιομάζα, το βιοκαύσιμο 
και η γεωθερμική ενέργεια, θα μπορούσαν επίσης να 
αυξήσουν σημαντικά τη συμβολή αυτών των πηγών 
στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Δεδομένων των διαφορών στη δυνατότητα 
εκμετάλλευσης των διαφόρων πηγών, η ανάπτυξη 
έξυπνων δικτύων διανομής ενέργειας είναι βασική 
για την κατανομή της ενέργειας που παράγεται στους 
διάφορους τόπους. 

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Πιο αποδοτικές μεταφορές

Η ενεργειακή απόδοση στις μεταφορές14 εξαρτάται 
κυρίως από τρία στοιχεία: την τεχνολογία των οχημάτων, 
τους τρόπους μεταφοράς και την ποιότητα του δικτύου 
μεταφορών.

Η τελευταία γενιά οχημάτων συνήθως ενσωματώνει 
τεχνολογία με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση (δηλαδή 
λιγότερο καύσιμο ανά μονάδα διανυθείσας απόστασης), 
ενώ τα αποδοτικά δίκτυα μεταφορών είναι συνήθως 
εκείνα με τα υψηλότερα ποσοστά επιβατών ανά όχημα. 
Επιπλέον, τα τρένα έχουν γενικά πολύ μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση απ’ ότι τα αυτοκίνητα και τα 

14 Αυτό μπορεί να εκφραστεί με όρους κατανάλωσης ανά μονάδα 
απόστασης ανά όχημα, ανά επιβάτη ή ανά μονάδα μεταφερόμενου 
φορτίου.
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φορτηγά, τόσο για μεταφορά επιβατών όσο και για 
μεταφορά εμπορευμάτων.

Η οδική κίνηση συνεχίζει να αυξάνεται σε σχέση με 
τη σιδηροδρομική κίνηση και την κίνηση δια των 
εσωτερικών πλωτών οδών, ιδιαίτερα για τα εμπορεύματα 
(εικόνες  1.41 και  1.42). Οι σιδηροδρομικές μεταφορές, 
ωστόσο, διαφέρουν ως προς τη σπουδαιότητα εντός της 
ΕΕ, ενώ καλύπτουν πάνω από το 20  % της μεταφοράς 
εμπορευμάτων στις περισσότερες χώρες της ΕΕ των 12 
καθώς και στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία.

Οι πολιτικές για την αύξηση της αποδοτικότητας 
των τρόπων μεταφοράς πρέπει να προσαρμοστούν 
στην τοπική κατάσταση και θα διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 15 και των χωρών της 
ΕΕ των 12. Στην ΕΕ των 15 το οδικό δίκτυο είναι γενικά 
καλά ανεπτυγμένο και συχνά εξαιρετικά πυκνό. Ως 
εκ τούτου, οι επενδύσεις σε νέους δρόμους στην ΕΕ 
των 15 είναι πιθανό να έχουν περιορισμένη επίπτωση 
στη δυνατότητα πρόσβασης και τη συμφόρηση, 
ειδικά εάν δεν συνοδεύονται από μέτρα ενθάρρυνσης 
των μεταβολών στους τρόπους μεταφοράς και των 
μετακινήσεων εκτός των ωρών αιχμής. Επομένως, η 
πρόκληση έγκειται στο να καταστούν άλλοι τρόποι 
μεταφοράς εκτός των δρόμων περισσότερο ελκυστικοί 
και ανταγωνιστικοί, κυρίως βελτιώνοντας την ‘ποιότητα’ 
της προσφερόμενης υπηρεσίας με αύξηση της ταχύτητας 
και/ή της συχνότητας της υπηρεσίας και με μεγαλύτερη 
ευθυγράμμιση των τιμών με το περιβαλλοντικό κόστος. 

Στην ΕΕ των 12 το οδικό δίκτυο είναι χαμηλής ποιότητας 
και η βελτίωσή του καθορίζει εν μέρει τις προοπτικές 
ανάπτυξης πολλών περιφερειών. Η δυσκολία είναι να 
γίνει αυτό ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη ζημιά στο 
περιβάλλον.

Ο αντίκτυπος του τομέα μεταφορών στο περιβάλλον 
εξετάστηκε στο πρόγραμμα TIPTAP ESPON15, το οποίο 
διερεύνησε ένα σενάριο κανονισμών και τιμολόγησης, 
στο οποίο οι πολιτικές προσανατολίζονται προς τη φο-
ρολόγηση, την εσωτερίκευση των εξωγενών παραγό-
ντων στις μεταφορές και τα κίνητρα για μεταστροφή των 
τρόπων μεταφοράς προς τις σιδηροδρομικές και τις θα-
λάσσιες μεταφορές16. Αυτό πιστεύεται ότι θα έχει θετι-
κό αποτέλεσμα για τις περισσότερες περιφέρειες, κυρί-
ως όμως για την Ιρλανδία, το ΗΒ και τις χώρες της ΕΕ των 
12, καθώς επίσης και για την Ισπανία, την Πορτογαλία, 
τη Βόρεια Ιταλία και τη Νοτιοδυτική Γαλλία, κυρίως λόγω 
της μειωμένης οδικής συμφόρησης (χάρτης 1.79).

Τα κανονιστικά μέτρα και τα μέτρα τιμολόγησης θα 
μειώσουν επίσης την κίνηση σε ολόκληρο το δίκτυο 
μεταφορών και θα αλλάξουν τον τρόπο μετακίνησης, 
από τους δρόμους με συμφόρηση σε άλλους τρόπους 
μεταφοράς (π.χ. στη Δυτική Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, το 
Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Ρώμη) ή σε άλλες περιφέρειες 
οι οποίες βρίσκονται μακριά από τα κύρια ευρωπαϊκά 
κέντρα (π.χ. Λισσαβόνα, Λιουμπλιάνα, Βουδαπέστη, 

15 Πρόγραμμα ESPON 2013, TIPTAP: Πακέτο εδαφικού αντίκτυπου 
για τις πολιτικές για τις μεταφορές και τη γεωργία, σχέδιο 
εφαρμοσμένης έρευνας 2013/1/6, 2010.

16 Αυτό το σενάριο βασίζεται στη χαμηλή ανάπτυξη 2030 όπως 
ορίζεται στη μελέτη TRANSVisions. Το TRANS-TOOLS, το επίσημο 
μοντέλο πρόβλεψης της ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών 
χρησιμοποιήθηκε για τη μετάβαση από τις πολιτικές στους δείκτες 
αξιολόγησης που ορίζονται παραπάνω.
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1.79 Δείκτης συμφόρησης στο κύριο οδικό δίκτυο, 2009

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια
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Πράγα, Βουκουρέστι και Σόφια). Το σενάριο δείχνει 
σημαντική μείωση των εκπομπών CO2, περισσότερο 
κυρίως στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κεντρική 
Ιταλία και την Πολωνία.

Ο σιδηρόδρομος μπορεί επίσης να αποτελέσει μια 
εναλλακτική στις αεροπορικές μεταφορές, ειδικά 
για τους επιβάτες, αν και αυτό εξαρτάται κυρίως από 
τις σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ των αστικών 
κέντρων. Στην πράξη, υπάρχουν ελάχιστες πτήσεις 
οι οποίες ανταγωνίζονται άμεσα το σιδηρόδρομο 
για ταξίδια απόστασης μικρότερης από 500  km. 
(χάρτης  1.80). Στην Ισπανία και την Ιταλία, ειδικότερα, 
οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν τον κύριο τρόπο 
σύνδεσης ανάμεσα στις περισσότερες περιφέρειες και 
την πρωτεύουσα (η οποία αποτελεί συνήθως τον εθνικό 
κόμβο για τις διεθνείς πτήσεις). Η κατάσταση είναι αρκετά 
διαφορετική στη Γαλλία, όπου παρέχονται υψηλής 
ταχύτητας σιδηροδρομικές συνδέσεις και όπου υπάρχει 
άμεσος ανταγωνισμός ανάμεσα στις σιδηροδρομικές και 
τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, 
Άμστερνταμ και Βρυξελλών (χάρτης 1.81). 

Περισσότερο αποδοτική στέγαση

Η στέγαση, και τα κτίρια γενικότερα, είναι ένας άλλος το-
μέας όπου υπάρχει δυνατότητα για μεγάλες επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση, οι οποίες μπορούν επιπλέ-
ον να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας. Με τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των νέων και υπαρχόντων κτιρί-
ων, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί σημαντι-
κά.

Μια μελέτη που διεξήχθη με εντολή της ΓΔ Ενέργειας 
εξέτασε τις τρέχουσες και μελλοντικές δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας στα κράτη μέλη της ΕΕ 
των 2717. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένα ‘σενάριο 
πολιτικής υψηλής έντασης’, το οποίο περιλαμβάνει την 
κατάργηση των φραγμών στην ενεργειακή απόδοση, 
αυξημένες πολιτικές προσπάθειες και χαμηλά επιτόκια 
για τις επενδύσεις μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 
εξοικονομήσεις ενέργειας, κυρίως στα νοικοκυριά, με την 
υιοθέτηση αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης 
και ζεστού νερού, μόνωσης και ηλεκτρικών συσκευών.

17 Μελέτη για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα κράτη 
μέλη της ΕΕ, υποψήφιες χώρες και χώρες του ΕΟΧ, τελική έκθεση 
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και 
Μεταφορών, 2009, http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/
doc/2009_03_15_esd_efficiency_potentials_short_report.pdf

Μια πολιτική διάδοσης των τεχνολογιών εξοικονόμησης 
ενέργειας σαν αυτή που εξετάζεται στο σενάριο18 θα 
επέτρεπε μείωση της οικιακής κατανάλωσης ενέργειας 
κατά 42  % περίπου έως το 2030, αν και η πιθανή 
εξοικονόμηση στη Σουηδία είναι πολύ μικρότερη (29 %) 
λόγω της ήδη ισχυρής επικέντρωσης της πολιτικής της 
στην ενεργειακή απόδοση. 

Οι μεγαλύτερες πιθανές εξοικονομήσεις οφείλονται σε 
βελτιώσεις στα συστήματα θέρμανσης. Οι πιο ζεστές 
χώρες είναι γενικά οι λιγότερο αποδοτικές από αυτή την 
άποψη και συνεπώς έχουν περισσότερες δυνατότητες 
για σημαντικές εξοικονομήσεις. Η δυνατότητα για 
εξοικονόμηση ενέργειας από τις ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές είναι πολύ πιο περιορισμένη 
καθώς έχουν ήδη γίνει σημαντικές μειώσεις, αν και 
επειδή τα ποσοστά αντικατάστασης είναι χαμηλότερα 
στις χώρες της ΕΕ των 12, οι πιθανές εξοικονομήσεις 
(35 %) είναι μεγαλύτερες απ’ ότι στην ΕΕ των 15 (27 %). 

Πράσινες πόλεις

Οι πόλεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς διαθέτουν 
μεγάλο ποσοστό πληθυσμού και μεγάλο ποσοστό 
οικονομικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, αποτελούν 
επίσης τόπους με μεγάλα ποσοστά εκπομπών ΑΘ. 
Παρέχουν ευκαιρίες για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, 
για παράδειγμα στις μεταφορές και τη θέρμανση, λόγω 
της υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητάς τους. Αυτός είναι 
ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ θέσπισε 
μια πρωτοβουλία έξυπνων πόλεων19 στα πλαίσια του 
στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών της.

Όπως επισημάνθηκε σε μια πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ 
(2009)20, ακόμα κι αν υπάρχει σημαντική διαφορά στην 
κατάστασή τους, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τομείς 
στους οποίους απαιτείται δράση στις πόλεις:

 • Οι εκπομπές ΑΘ προέρχονται κυρίως από την 
ενέργεια που χρησιμοποιείται για το φωτισμό, τη 
θέρμανση, την ψύξη και τις μεταφορές. Οι πόλεις 
θα πρέπει να αναμένουν μελλοντικές αυξήσεις στις 

18 Το σενάριο υψηλής πολιτικής έντασης περιγράφει τη διάδοση 
των τεχνολογιών μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας στο 
μέγιστο πιθανό βαθμό από οικονομικής άποψης και τη συγκρίνει 
με ένα σενάριο αναφοράς, το οποίο υποθέτει ότι η διάδοση της 
τεχνολογίας συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό όπως και στο παρελθόν, 
αν και λαμβάνει υπ’ όψιν την πιθανή επίπτωση των πολιτικών που 
εφαρμόζονται ήδη καθώς και των αλλαγών στις εμπορικές τιμές της 
ενέργειας.

19 http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technology-roadmap/
european-initiative-on-smart-cities

20 Kamal-Chaoui, L. and Robert, A. (eds.) (2009), Competitive Cities 
and Climate Change, Βίβλοι εργασίας περιφερειακής ανάπτυξης 
του ΟΟΣΑ N° 2, ΟΟΣΑ.

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_03_15_esd_efficiency_potentials_short_report.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_03_15_esd_efficiency_potentials_short_report.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/30/36/44232251.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/30/36/44232251.pdf
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τιμές του άνθρακα και να ευνοούν λιγότερο τις 
επενδύσεις εντατικής χρήσης άνθρακα.

 • Ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις πόλεις σχετίζεται με τα κτίρια, 
επομένως η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επειδή οι 
πόλεις συνήθως έχουν πολλά δημόσια κτίρια, αυτά 
θα πρέπει να αποτελέσουν ιδιαίτερο επίκεντρο της 
προσοχής.

 • Η μετάβαση σε έναν τρόπο ζωής με χαμηλά 
επίπεδα άνθρακα και χαμηλό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον απαιτεί συνήθως επενδύσεις για 
τις οποίες τα οφέλη είναι μεγαλύτερα από το 
κόστος μόνο εάν εξαπλώνονται σε ένα μεγάλο 
ποσοστό του πληθυσμού. Οι αρχές των πόλεων 
μπορούν να παίξουν βασικό ρόλο στη δημιουργία 
της κατάλληλης διάρθρωσης των κινήτρων, 
επιδοτώντας, για παράδειγμα, ενεργειακούς 
ελέγχους, προσαρμόζοντας τους κανονισμούς έτσι 
ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργειακή απόδοση και 
ευνοώντας φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους 
μεταφοράς.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, ωστόσο, οι πόλεις ήδη 
προσφέρουν ένα πιο αποδοτικό ως προς τους πόρους 
τρόπο ζωής21 και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ο 
σαφής στόχος να προχωρήσουν περισσότερο προς αυτή 
την κατεύθυνση. Τον Ιανουάριο του 2008 ξεκίνησε η 
πρωτοβουλία ‘σύμφωνο των δημάρχων’ για τη μείωση 
του αντίκτυπου των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, 
με την επίσημη δέσμευση να υπερβούν οι πόλεις τους 
στόχους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2, να 
ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα δράσης για τη βιώσιμη 
ενέργεια, καθώς και να αναφέρουν περιοδικά την πρόοδό 
τους. Περισσότερες από 1 000 κωμοπόλεις και πόλεις, με 
πληθυσμό όλες μαζί άνω των 140 εκατομμυρίων, σε 36 
χώρες υπέγραψαν το σύμφωνο. Επιπλέον, οι αρμόδιοι 
υπουργοί αστικής ανάπτυξης αποφάσισαν το 2008 στη 
Μασσαλία να θεσπίσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς για τις βιώσιμες πόλεις.

Οι συμπαγείς πόλεις τείνουν να είναι περισσότερο 
αποδοτικές ως προς τους πόρους από τις μεγαλύτερες 
σε έκταση πόλεις. Ο αστικός άτλαντας22 παρέχει μια 

21 Βλ. για παράδειγμα The Green metropolis του David Owen και 
την εργασία στα νοικοκυριά με χρήση ενέργειας και καυσίμων σε 
επίπεδο NUTS 4, όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείου Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής του ΗΒ. http://www.decc.gov.uk/en/
content/cms/statistics/regional/high_level/high_level.aspx

22 Ο αστικός άτλαντας αποτελεί την πρώτη υψηλής ανάλυσης 
χαρτογράφηση για την αξιοποίηση της γης σε όλες τις μεγάλες 
αστικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις στην ΕΕ. Σχεδιάστηκε ειδικά 
για να διευκολύνει την πανευρωπαϊκή σύγκριση των μοτίβων 
αξιοποίησης της αστικής γης.

νέα εικόνα για τις διάφορες αστικές μορφές εντός της 
ΕΕ. Το Βουκουρέστι, για παράδειγμα, είναι μια ιδιαίτερα 
συμπαγής πόλη (χάρτης  1.82). Εκτός του κέντρου της 
πόλης υπάρχουν ελάχιστα απομονωμένα σπίτια και άλλα 
κτίρια. Ο αστικός ιστός της πόλης επικεντρώνεται σε μια 
ακτίνα 4  km από το κέντρο (βλ. την εικόνα  κάτω από 
τον χάρτη). Αυτό τείνει να μειώνει τη μέση διάρκεια των 
μετακινήσεων και κάνει τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
αποδοτικές, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας 
και τις εκπομπές ΑΘ.

Οι Βρυξέλλες, από την άλλη, έχουν πολύ πιο διάσπαρτους 
οικισμούς γύρω από την πόλη. Η πυκνότητα του αστικού 
ιστού αραιώνει επίσης γρήγορα όσο απομακρύνεται 
κανείς από το κέντρο.

Στη Βιέννη και την Κολωνία, οι κτιριακές κατασκευές εκτός 
του κέντρου της πόλης είναι κυρίως συγκεντρωμένες 
σε χωριά ή γειτονιές με ανοικτούς ελεύθερους 
χώρους ανάμεσά τους. Αυτά τα κέντρα μπορούν να 
εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά από τις δημόσιες 
συγκοινωνίες σε σύγκριση με τα μέρη όπου οι οικισμοί 
είναι πιο διάσπαρτοι. Επιπλέον, η συγκεντρωτική θέση 
των κτιρίων προφυλάσσει τους ανοικτούς χώρους 
ανάμεσα στους οικισμούς.

Στη Βαρσοβία, πολλοί από τους δρόμους που οδηγούν 
έξω από την πόλη κατασκευάστηκαν κατά μήκος των 
πλευρικών ορίων της πόλης, αν και γενικά υπάρχει 
υψηλή πυκνότητα κτιρίων. Αυτός ο τύπος ανάπτυξης 
κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων απαντάται 
επίσης έξω από τη Λυών και τις Βρυξέλλες, αλλά εκεί 
τείνει να έχει χαμηλότερη πυκνότητα. 

Οι αστικοί χώροι πρασίνου καθώς και οι εγκαταστάσεις 
αναψυχής και αθλητισμού μπορούν να κάνουν τη ζωή 
στην πόλη πιο ελκυστική και υγιεινή. Η Κολωνία, η 
Βαρσοβία, η Βιέννη και οι Βρυξέλλες διαθέτουν πολλά 
πάρκα και χώρους αναψυχής, τόσο κοντά στο κέντρο όσο 
και μακρύτερα από αυτό. Αντιθέτως, το Βουκουρέστι και 
η Βαρκελώνη έχουν σχετικά λίγους χώρους πρασίνου. 

Η Βαρκελώνη και η Κοπεγχάγη βρίσκονται και οι 
δύο δίπλα στη θάλασσα. Η Βαρκελώνη, που έχει τη 
θάλασσα από τη μια πλευρά και τα βουνά από την άλλη, 
αναπτύχθηκε με συμπαγή τρόπο. Η Κοπεγχάγη από το 
1947 αναπτύσσεται σύμφωνα με το «σχέδιο των πέντε 
δακτύλων» ώστε να εξασφαλίζεται καλή πρόσβαση 
στους ανοικτούς χώρους. Η ανάπτυξη επικεντρώνεται 
γύρω από τα πέντε δάκτυλα με προστατευμένες εκτάσεις 
λιβαδιών, δασών, αστικών πάρκων, δρόμων περιπάτου 
και ποδηλατοδρόμων ανάμεσά τους.

Η αξιοποίηση της γης μπορεί επίσης να βελτιωθεί σε 
αρκετές πόλεις. Περισσότερο από το 0,5  % της γης 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/statistics/regional/high_level/high_level.aspx
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/statistics/regional/high_level/high_level.aspx
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στο ένα τρίτο περίπου των πόλεων που καλύπτει ο 
αστικός άτλαντας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πιο 
αποτελεσματικά. Ειδικότερα, τα εγκαταλελειμμένα μέρη, 
όπως παλιές βιομηχανικές μονάδες, εργοστάσια και 
αποθήκες, μπορούν σχεδόν πάντα να αξιοποιηθούν. 

3.3 Βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος

Η ποιότητα του περιβάλλοντος εξαρτάται κυρίως 
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η βελτίωση 
της ποιότητας απαιτεί τόσο τον περιορισμό των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
δραστηριοτήτων όσο και τη διατήρηση του φυσικού 
πλούτου. Σε κοινοτικό επίπεδο, αυτό επιτεύχθηκε τόσο 
μέσω κανονιστικών απαιτήσεων, π.χ. για τη συγκέντρωση 
των ρύπων, όσο και μέσω επενδύσεων στις υποδομές.

Επεξεργασία λυμάτων

Η επεξεργασία των λυμάτων είναι απαραίτητη για τη 
διατήρηση της ποιότητας των αποθεμάτων νερού 
για πόση, για βιομηχανική, τουριστική και γεωργική 
χρήση, καθώς και για λόγους που αφορούν γενικότερα 
το περιβάλλον. Για τις αστικές περιοχές, η επεξεργασία 
που αφαιρεί τους περισσότερους μολυσματικούς 
παράγοντες από τα λύματα είναι υποχρεωτική για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος23.

Συνολικά, περίπου το 90  % των αστικών λυμάτων 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ΕΕ των 15. Ωστόσο 
εξακολουθούν να υπάρχουν κενά. Στην περίπτωση της 
ΕΕ των 12, οι συνθήκες προσχώρησης προβλέπουν 
σταδιακή μετάβαση, με παράταση έως το 2015 και για 
τη Ρουμανία έως το 2018. Η επεξεργασία των λυμάτων 
εξακολουθεί να μην καλύπτει το 100  % αυτών σε ένα 
πλήθος αστικών περιοχών της ΕΕ των 12 (χάρτης 1.83)24. 
Αυτό ισχύει ειδικότερα για τη Ρουμανία, ενώ σε κάποιες 
περιφέρειες, όπως στο Βουκουρέστι, λιγότερο από 
το 30  % των αστικών λυμάτων υποβάλλονται σε 
επεξεργασία.

Διαχείριση αποβλήτων

Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να θεσπίζουν και να 
αξιολογούν προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων για 
όλα τα σημεία της χώρας. Τα προγράμματα σχεδιάζονται 
συνήθως σε περιφερειακό επίπεδο και σε ορισμένες 
περιπτώσεις έχουν συγχρηματοδοτηθεί στα πλαίσια της 

23 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

24 Ο χάρτης  περιγράφει την ικανότητα επεξεργασίας των αστικών 
περιοχών στην περιφέρεια και όχι την ικανότητα επεξεργασίας 
ολόκληρης της επικράτειας της περιφέρειας (αστικές και μη αστικές 
περιοχές).

πολιτικής συνοχής, ειδικά στις χώρες της ΕΕ των 12 και 
στα νότια κράτη μέλη, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν 
προβλήματα. Τέτοια προγράμματα αποτελούν το 
κύριο μέσο για την υλοποίηση του κεντρικού στόχου 
της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, δηλαδή να 
απομακρυνθούν τα απόβλητα από τις χωματερές 
προκειμένου να υποβληθούν σε ανακύκλωση και 
ανάκτηση. 

Το ποσοστό των αποβλήτων που ανακυκλώνονται αυξά-
νεται, ενώ εκείνων που απορρίπτονται στις χωματερές 
μειώνεται. Στα κέντρα επεξεργασίας αποβλήτων πραγ-
ματοποιείται περισσότερη ανακύκλωση και ανάκτηση 
της ενέργειας με αποτέφρωση. Παράλληλα, τα επικίν-
δυνα απόβλητα και η παράνομη απόρριψη ελέγχονται 
αυστηρότερα. Η διαχείριση αποβλήτων έχει επίσης δυ-
νητικά σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Οι βιομη-
χανίες διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλή-
των έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 137 δισεκατομμύρια 
ευρώ, πάνω από το 1 % του ΑΕΠ της ΕΕ, και εκτιμάται ότι 
έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 2  εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας25.

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας

Η καλή ποιότητα της ατμόσφαιρας συμβάλλει στην 
πρόληψη νόσων του αναπνευστικού και πρόωρων 
θανάτων. Η εκπομπή πολλών ρύπων καθώς και οι 
επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των ρύπων αυτών στην 
ατμόσφαιρα ρυθμίζονται από κοινοτικές οδηγίες26. 
Υπάρχουν όρια για τις εκπομπές αρκετών ρύπων 
που εκλύονται στην ατμόσφαιρα καθώς και για τη 
συγκέντρωση σωματιδιακής ύλης και άλλων βλαβερών 
ρύπων. Οι περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο 
από τις υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδιακής ύλης είναι 
εκείνες στο κεντρικό τμήμα της ΕΕ, στη νότια και την 
κεντρική Πολωνία, σε λίγα τμήματα της Ουγγαρίας και 
γύρω από το Βουκουρέστι (η πιο μολυσμένη περιοχή) 
(χάρτης 1.84).

Πολλά στοιχεία συνηγορούν υπέρ του ότι οι υψηλές 
συγκεντρώσεις όζοντος στο επίπεδο του εδάφους 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους πνεύμονες και 
να ερεθίσουν το αναπνευστικό σύστημα. Κατά συνέπεια 

25 http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_
biowaste.pdf, σσ.13–14.

26 Εκπομπές ρύπων: κυρίως οδηγίες 2008/1/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ και 
2001/81/ΕΚ. Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα: κυρίως οδηγίες 
1999/30/ΕΚ και 1996/62/ΕΚ. Ένας πλήρης κατάλογος της 
σχετικής νομοθεσίας είναι διαθέσιμος εδώ: http://ec.europa.eu/
environment/air/legis.htm. Μια αναθεώρηση και βελτιστοποίηση 
της οδηγίας 2008/1/ΕΚ, της οδηγίας 2001/80/ΕΚ και πέντε άλλων 
οδηγιών ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Οι εν λόγω οδηγίες θα 
καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από τη νέα οδηγία για τις 
βιομηχανικές εκπομπές ρύπων. Μια αναθεώρηση του πλαισίου για 
την ποιότητα της ατμόσφαιρας προβλέπεται για το 2013.

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_biowaste.pdf 
http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_biowaste.pdf 
http://ec.europa.eu/environment/air/legis.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/legis.htm
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θεσπίστηκε ένα όριο ημερήσιας συγκέντρωσης, παρόλο 
που σε αρκετές περιφέρειες το όριο αυτό υπερβαίνεται 
(χάρτης  1.85). Αυτό συνέβη κυρίως σε ιταλικές 
περιφέρειες το 2008 και σε μικρότερο βαθμό στη Μάλτα, 
τη Βουλγαρία, την Κύπρο, κάποιες ελληνικές περιφέρειες 
και στη νότια Ρουμανία. Πράγματι, με εξαίρεση τις 
ισπανικές περιφέρειες, σχεδόν όλες οι περιφέρειες της 
Μεσογείου υπερέβησαν το όριο συγκέντρωσης για ένα 
σημαντικό αριθμό ημερών (15 ή περισσότερες).

Μοντέλα αξιοποίησης της γης

Στεγανοποίηση του εδάφους

Η στεγανοποίηση του εδάφους αναφέρεται στην κάλυψη 
του εδάφους με μη διαπερατά υλικά. Αυτό είναι συνήθως 
αποτέλεσμα της αστικής ανάπτυξης και της κατασκευής 
υποδομών. Οι οικολογικές λειτουργίες του εδάφους στις 
στεγανοποιημένες περιοχές δυσχεραίνονται σοβαρά, 
ακόμα και εμποδίζονται τελείως (π.χ. το να λειτουργεί το 
χώμα ως σύστημα θωράκισης και φιλτραρίσματος ή ως 
συλλέκτης άνθρακα). Επιπλέον, τα γύρω εδάφη ενδέχεται 
να επηρεαστούν από τις αλλαγές στα μοτίβα ροής των 
υδάτων ή από τον κατακερματισμό των οικοτόπων. Τα 
στεγανοποιημένα εδάφη συμβάλλουν στην αύξηση των 
κινδύνων πλημμύρας, διότι η ικανότητα απορρόφησης 
και αποθήκευσης των πλεοναζόντων υδάτων είναι 
μειωμένη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απορροή.

Η στεγανοποίηση του εδάφους είναι ιδιαίτερα υψηλή 
στις έντονα αστικοποιημένες περιοχές, όπως σε τμήματα 
των Κάτω Χωρών, του Βόρειου Βελγίου, της Δυτικής και 
Νότιας Γερμανίας και των κεντρικών και νοτιοανατολικών 
τμημάτων του ΗΒ. Στις περιφέρειες της Μεσογείου 
η στεγανοποίηση του εδάφους είναι σχετικά υψηλή 
κατά μήκος των ακτών, όπου η ταχεία αστικοποίηση 
συσχετίζεται με την εξάπλωση του τουρισμού. Στις χώρες 
της ΕΕ των 12, ο βαθμός στεγανοποίησης του εδάφους27 
είναι γενικά πολύ μικρότερος, αλλά ενδέχεται να αυξηθεί 
(χάρτης 1.86). 

Ο βαθμός στεγανοποίησης του εδάφους εξαρτάται 
επίσης από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και από 
τη θέση εγκατάστασης των εταιρειών. Εκτός από την 
επίπτωση του τουρισμού, μπορεί επίσης να προκαλείται 
από το συνδυασμό ασαφούς σχεδιασμού αξιοποίησης 
της γης και της προτίμησης για διαβίωση και εργασία έξω 
από τα κέντρα των πόλεων καθώς και της προτίμησης 
για μεγαλύτερα σπίτια σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων εκτός πόλης, όπως σουπερμάρκετ, 
κέντρα αναψυχής και αντίστοιχη υποδομή μεταφορών. 
Η στεγανοποίηση του εδάφους ανά κάτοικο είναι 

27 Έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος 2010, Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος.

χαμηλότερη σε όλες τις μεγάλες αστικές περιφέρειες 
(χάρτης 1.87). Παρόλο που τα επίπεδα στεγανοποίησης 
του εδάφους είναι επίσης χαμηλά σε λίγες αγροτικές 
περιφέρειες στις νότιες και ανατολικές περιοχές της ΕΕ 
(στη Νότια Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία), γενικά 
οι αγροτικές περιφέρειες έχουν το υψηλότερο επίπεδο 
στεγανοποίησης του εδάφους ανά κάτοικο28.

Natura 2000 και βιοποικιλότητα

Η Natura 2000 είναι ένα κοινοτικό δίκτυο περιοχών 
διατήρησης της φύσης. Στόχος του είναι η διασφάλιση 
της μακροπρόθεσμης επιβίωσης απειλούμενων ειδών 
και οικοτόπων. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 
για τη φύση, η διατήρηση πρέπει να επιτυγχάνεται 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές, περιφερειακές και ψυχαγωγικές ανάγκες. 
Οι περιφέρειες, συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρούν 
τους εν λόγω τόπους απλά ως περιοχές που πρέπει να 
προστατευτούν, αλλά ως σημαντικά στοιχεία για τις 
στρατηγικές ανάπτυξης: οι περιοχές NATURA 2000 
μπορούν να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα, ώστε να 
προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και για την 
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικών με 
τον οικολογικό τουρισμό, καθώς και για τη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων που ζουν στις εν 
λόγω περιφέρειες. 

Το δίκτυο Natura 2000 καλύπτει επί του παρόντος 
περίπου το 18  % της έκτασης της ΕΕ (χάρτης  1.88). 
Για να διασφαλιστεί η συνέχιση της συμβολής της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στην 
ανθρώπινη και οικονομική ευημερία (π.χ. μέσω 
επικονίασης, καθαρισμού των υδάτων και αποτροπής 
των πλημμύρων), απαιτείται ορθή διαχείριση των εν 
λόγω προστατευόμενων περιοχών και της ευρύτερης 
υπαίθρου. Η ανάπτυξη ‘πράσινων υποδομών’, η αποφυγή 
του κατακερματισμού των τοπίων και η μείωση του 
αντίκτυπου του κατακερματισμού μέσω οικολογικών 
δικτύων, ιδιαίτερα μέσω του δικτύου Natura 2000, 
αποτελούν το κλειδί της διατήρησης ενός βιώσιμου 
περιβάλλοντος.

Το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών είναι 
ιδιαίτερα πυκνό στη Σλοβενία, την Ισπανία και τη 
Βουλγαρία. Οι προστατευόμενες περιοχές καλύπτουν 
μικρότερο τμήμα έκτασης σε πολλές αγγλικές και 
γαλλικές περιφέρειες, καθώς και σε εκείνες στη Νότια 
Φινλανδία και τη Σουηδία. Ωστόσο, σε αυτές τις χώρες η 

28 Επισημαίνεται ότι αυτός ο δείκτης μπορεί να επηρεάζεται κάπως σε 
περιφέρειες με μικρό πληθυσμό, καθώς ένα τμήμα των υποδομών 
που ευθύνονται για τη στεγανοποίηση του εδάφους (π.χ. υποδομή 
μεταφορών) εξυπηρετεί επίσης τον πληθυσμό γειτονικών 
περιφερειών.
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ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι 
σχετικά υψηλή με αποτέλεσμα να υπάρχουν και άλλες 
περιοχές εκτός από αυτές που προστατεύονται στο 
πλαίσιο του Natura 2000.

3.4 Συμπεράσματα

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της 
ποιότητάς του, σε συνδυασμό με την επίπτωση της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της άμβλυνσης 
των συνεπειών της αποτελούν θέματα υψίστης σημασίας 
για τις περιφέρειες της ΕΕ. Ωστόσο, η σπουδαιότητά τους 
διαφέρει σημαντικά από περιφέρεια σε περιφέρεια. 

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής θα είναι πιο δριμύς 
στις περιφέρειες της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης. 
Αυτές θα υποστούν πιο παρατεταμένες και δριμύτερες 
ξηρασίες, ενώ είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν 
μεσοπρόθεσμα και έλλειψη νερού. Οι περιφέρειες που 
εξαρτώνται από δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από την αύξηση της θερμοκρασίας 
και τις μεταβολές των καιρικών συνθηκών (όπως ο 
τουρισμός και η γεωργία) είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. 
Άλλες θα αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο φυσικών 
καταστροφών. Αυτές οι ενδεχόμενες εξελίξεις πρέπει 
να ληφθούν υπ’ όψιν στο χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης. 

Ο περιορισμός του βαθμού κλιματικής αλλαγής θα 
απαιτήσει άμεση δράση προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι του κλιματικού και ενεργειακού πακέτου της 
ΕΕ, το οποίο αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Η πραγματοποίηση των φιλόδοξων μειώσεων 
των εκπομπών ΑΘ θα εξαρτηθεί κυρίως από τις αλλαγές 
στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα 
εμπορίας δικαιωμάτων των εκπομπών. Ωστόσο, η 
επίτευξη του συνολικού στόχου μείωσης των εκπομπών 
εξαρτάται επίσης από βελτιώσεις που θα γίνουν έξω 
από τα πλαίσια αυτού του προγράμματος, ειδικότερα 
σε σχέση με τις μεταφορές και τα κτίρια, τομείς όπου οι 
δημόσιες αρχές παίζουν αποφασιστικό ρόλο. 

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει επίσης 
ισχυρή γεωγραφική διάσταση. Το δυναμικό ηλιακής 
ενέργειας, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγαλύτερο στις 
νότιες περιφέρειες, ενώ το δυναμικό αιολικής ενέργειας 
είναι μεγαλύτερο στις περιοχές κατά μήκος των ακτών 
του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας. Επομένως, οι 
περιφέρειες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη 
διευκόλυνση και την ενθάρρυνση παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. 

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης εξαρτάται από τις 
δράσεις ατόμων και οργανισμών, τόσο του ιδιωτικού 

όσο και του δημόσιου τομέα. Ο πρώτος θα επενδύσει 
στην ενεργειακή απόδοση εάν μπορέσει να ανακτήσει 
το σχετικό κόστος, το οποίο εξαρτάται από τις τιμές της 
ενέργειας και από την τεχνολογική πρόοδο. Στο δημόσιο 
τομέα οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα 
μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
άνθρακα, καθώς και το ενδεχόμενο αρκετά υψηλότερων 
τιμών ενέργειας όταν αποφασίζουν τις πολιτικές και τις 
επενδύσεις τους, ιδίως σε υποδομές που είναι πιθανό να 
διαρκέσουν για πάρα πολλά χρόνια. 

Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητάς του 
εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές εντός 
της ΕΕ. Τα αστικά κέντρα συνεχίζουν να υποφέρουν από 
την κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας. Οι συγκεντρώσεις 
του όζοντος στις πόλεις συχνά υπερβαίνουν τα όρια που 
έχει θεσπίσει η ΕΕ και οι συγκεντρώσεις σωματιδιακής 
ύλης είναι επίσης υπερβολικά υψηλές σε πολλές πόλεις, 
όπως το Παρίσι, οι Βρυξέλες, το Μιλάνο, η Βουδαπέστη 
και το Βουκουρέστι. Ωστόσο, η διαβίωση στα κέντρα των 
πόλεων, ειδικά εκείνων που βρίσκονται σε συμπαγείς 
πόλεις, σημαίνει ότι ο κόσμος συνήθως πρέπει να 
διανύει μικρότερες αποστάσεις για να φτάσει εκεί που 
χρειάζεται. Αυτό σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας για τη μεταφορά και ακόμα πιο χαμηλή εάν 
οι διαδρομές γίνονται με τα πόδια, με ποδήλατο ή με τις 
συγκοινωνίες. Η διαβίωση στις πόλεις σημαίνει επίσης 
χαμηλότερα επίπεδα στεγανοποίησης του εδάφους ανά 
άτομο, ιδιαίτερα στις συμπαγείς πόλεις. 

Τα αστικά λύματα δεν υποβάλλονται ακόμα σε επαρκή 
επεξεργασία σε όλα τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα στις 
περιφέρειες της ΕΕ των 12, αλλά και σε μερικές της ΕΕ 
των 15. Ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων, από την 
άλλη, ανακυκλώνει περισσότερα απόβλητα, βασίζεται 
λιγότερο στις χωματερές και ανακτά περισσότερη 
ενέργεια με την αποτέφρωση. 
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1. Εισαγωγή
Η πολιτική συνοχής της ΕΕ λειτουργεί παράλληλα με 
μια σειρά εθνικών και περιφερειακών πολιτικών που 
σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται σε πολλά διαφορετικά 
μέρη και υπό ευρέως διαφορετικές περιστάσεις.

Ο στόχος προώθησης της αρμονικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την ΕΕ και η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ 
των περιφερειών που προβλέπεται στο άρθρο 174 της 
συνθήκης αποτελούν κοινό καθήκον των κρατών μελών. 
Σύμφωνα με τη συνθήκη (άρθρο 175), τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαχειριστούν και να συντονίσουν τις πολιτικές 
τους έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή.

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η συνεισφορά των 
κρατών μελών στην επίτευξη αυτού του στόχου. Για 
το σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπ’ όψιν το μέγεθος και 
η σύνθεση των δημόσιων δαπανών της τελευταίας 
δεκαετίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αποφάσεις 
για επενδύσεις σε τομείς βασικούς για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Αποτυπώνεται η εικόνα των βασικών 
χαρακτηριστικών και διαφορών μεταξύ των χωρών 
όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες και τη συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών στις δημόσιες 
επενδύσεις. Για πρώτη φορά, οι δημόσιες επενδύσεις 
αναλύονται σε επίπεδο NUTS  2 και εξετάζονται ως 
προς τη διαφοροποίησή τους μεταξύ των περιφερειών, 
τη σχέση τους με τις συνολικές επενδύσεις και τη 
συνεισφορά τους στην πολιτική συνοχής. 

Ένα συγκεκριμένο θέμα που καλύπτεται είναι ο ρόλος 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην υλοποίηση 
των πολιτικών, ιδιαίτερα στις δημόσιες επενδύσεις, 
καθώς και στην αύξηση των εσόδων, ώστε να εξεταστεί 
εάν η διαδικασία αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων που 
πραγματοποιήθηκε συνοδεύτηκε ή όχι από μεταφορά 
των χρηματοοικονομικών πόρων. 

Εξετάζονται επίσης οι εθνικές αποκρίσεις στην 
οικονομική ύφεση. Αυτές γενικά διέφεραν σημαντικά 
εντός της ΕΕ ανάλογα με το μέγεθος του δημόσιου τομέα, 
με το δημοσιονομικό ‘χώρο’ που ήταν διαθέσιμος για την 
υλοποίηση ad hoc μέτρων1 και με το σχετικό αντίκτυπο 
της κρίσης. Ο αντίκτυπος στους προϋπολογισμούς είναι 
επίσης διαφορετικός για κάθε χώρα, αν και τα έσοδα 
σημείωσαν παντού πτώση. Τα μέτρα που ελήφθησαν, 
ωστόσο, και η επακόλουθη αύξηση των δημόσιων 
ελλειμμάτων είναι αρκετά πιθανό να περιορίσουν το 

1 Ο δημοσιονομικός χώρος αποτελεί το πεδίο στο οποίο οι 
κυβερνήσεις μπορούν να διευρύνουν τις δαπάνες χωρίς να θέσουν 
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής θέσης του ή τη 
σταθερότητα της οικονομίας.

περιθώριο για δημόσιες επενδύσεις στα περισσότερα 
κράτη μέλη τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. 

Στην τελική ενότητα συνοψίζονται οι ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση του πλαισίου, εντός 
του οποίου λειτουργεί η πολιτική συνοχής. Ενώ οι 
περισσότερες δημόσιες πολιτικές που έχουν αντίκτυπο 
στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
περιλαμβάνουν δαπάνες, υπάρχουν άλλες πολιτικές 
που δεν απαιτούν κάτι τέτοιο και οι οποίες θέτουν 
τις προϋποθέσεις για επιτυχημένη ανάπτυξη. Αυτές 
περιλαμβάνουν μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας των 
αγορών εργασίας ή μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

2. Εθνικές προσεγγίσεις για 
την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή
Οι ακριβείς προτεραιότητες στις πολιτικές που θέτουν 
τα κράτη μέλη δεν εξαρτώνται μόνο από την κλίμακα 
των υπαρχόντων περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά και 
από παράγοντες όπως οι κοινωνικές προτιμήσεις, η 
κατανομή της εξουσίας εντός της χώρας, η φύση των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και οι 
διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι.

Ο εμφανέστερος στόχος της πολιτικής που συνδέεται με 
τη συνοχή είναι η αποφυγή υπερβολικών ανισοτήτων 
στις περιφέρειες. Σε ορισμένα κράτη μέλη αυτό αποτελεί 
συνταγματική απαίτηση. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, 
ο βασικός νόμος αναφέρεται στη δημιουργία 
ισοδύναμων συνθηκών διαβίωσης σε ολόκληρη τη 
χώρα και, βάσει ομοσπονδιακής νομοθεσίας, θα πρέπει 
να παρέχεται στήριξη στις περιφέρειες εάν η ανάπτυξη 
είναι χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο. Στην Ιταλία, 
επίσης, υπάρχει συνταγματική δέσμευση για μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών μέσω της 
διοχέτευσης πρόσθετων πόρων σε αυτές. Στην Ισπανία, 
το σύνταγμα περιλαμβάνει το στόχο προάσπισης ‘μιας 
πιο ίσης κατανομής του εισοδήματος’ και ‘μιας δίκαιης και 
επαρκούς οικονομικής ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων της ισπανικής επικράτειας’. Σε άλλες χώρες, 
όπως στην Ελλάδα ή τη Βουλγαρία, υπάρχουν επίσης 
ρητές συνταγματικές αναφορές στις περιφερειακές και 
κοινωνικές ανισότητες ή στις ανάγκες συγκεκριμένων 
περιοχών. Εντούτοις, το γεγονός ότι οι περιφέρειες 
που υστερούν μπορούν να λάβουν στήριξη από 
συγκεκριμένες περιφερειακές πολιτικές δεν σημαίνει 
πάντα ότι ευνοούνται από τις δημόσιες παρεμβάσεις.

Την περασμένη δεκαετία σημειώθηκε βαθμιαία 
μετάβαση από πολιτικές που στόχευαν στη μείωση των 
ανισοτήτων σε πολιτικές που στόχευαν στην ενίσχυση 

Κεφάλαιο II: Εθνικές πολιτικές και συνοχή
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της περιφερειακής και εθνικής ανταγωνιστικότητας, 
με επίκεντρο την εκμετάλλευση του περιφερειακού 
δυναμικού στη συνεισφορά της εθνικής ανάπτυξης. 
Αυτή είναι η προσέγγιση των περισσότερων χωρών της 
συνοχής, στις οποίες η μείωση του χάσματος ανάμεσα 
στο εθνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τον κοινοτικό μέσο 
όρο αποτελεί βασικό στόχο. Ομοίως, στις Κάτω Χώρες η 
πολιτική δίνει έμφαση στην εκμετάλλευση των ευκαιριών 
εθνικής σημασίας, οπουδήποτε κι εάν βρίσκονται, 
ενώ στο ΗΒ ο στόχος είναι να υπάρξει ‘το περιβάλλον 
που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τις κοινότητες να 
μεγιστοποιήσουν το δυναμικό τους’.

Η επίτευξη του στόχου συνήθως επιδιώκεται με 
επενδύσεις στις υποδομές και με ενίσχυση των 
επιχειρήσεων στις υστερούσες ή προβληματικές 
περιφέρειες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, κονδύλια 
που ανέρχονται στο 4  % περίπου του ΑΕΠ της χώρας 
διοχετεύονται στα ανατολικά Länder στα πλαίσια του 
συμφώνου αλληλεγγύης II για τη στήριξη των επενδύσεων 
για οικονομική ανάπτυξη. Στην Ισπανία, το ταμείο 
αποζημιώσεων (Fondo de Compensación Interterritorial) 
αποσκοπεί επίσης στη διόρθωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων μέσω έργων δημόσιων επενδύσεων, ενώ 
στην Ιταλία, το ταμείο για τις υποαξιοποιημένες περιοχές 
(Fondo per le Aree Sottoutilizzate) σχεδιάστηκε για την 
αύξηση των επενδύσεων στις υστερούσες περιφέρειες 
του Mezzogiorno, με το σχετικό ποσό να ανέρχεται στο 
3–4  % του ΑΕΠ της χώρας για την περίοδο 2007–2013 
(αν και μειώθηκε σημαντικά το  2009). Στην Πολωνία, 
επίσης, υπάρχει μια ειδική πολιτική για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες ανατολικές περιφέρειες.

Στα κράτη μέλη όπου οι περιφερειακές ανισότητες 
είναι λιγότερο έντονες αλλά υπάρχει γεωγραφική 
ποικιλομορφία, οι περιφερειακές πολιτικές εστιάζουν 
κυρίως σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
παίρνοντας συνήθως τη μορφή ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων. Στη Φινλανδία και τη Σουηδία, η εν λόγω 
ενίσχυση κατευθύνεται σε εταιρείες που βρίσκονται 
στις αραιοκατοικημένες βόρειες περιφέρειες. Αυτές οι 
περιφέρειες λαμβάνουν επίσης επίδομα μεταφοράς, 
ως αντιστάθμιση για τα επιπλέον έξοδα μεταφοράς. 
Στη Δανία, επίσης, οι περιφερειακές περιοχές 
λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων. Στη Γαλλία, ειδικά μέτρα στηρίζουν 
τις περιοχές που επηρεάζονται από τη βιομηχανική 
αναδιάρθρωση και βοηθούν την ανάπτυξη στις 
αγροτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και στην Corsica. 
Παρόμοια μέτρα υπάρχουν και στην Ελλάδα. Στην Κύπρο 
ένα σημαντικό κομμάτι της περιφερειακής πολιτικής 
στοχεύει στην αντιμετώπιση της υποανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών. Στη Μάλτα υπάρχει ιδιαίτερη 
μέριμνα για την ανάπτυξη της νήσου Gozo. Ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των περιφερειακών πολιτικών 
τα τελευταία 10 χρόνια είναι η τάση τους να γίνονται 
εκτενέστερες, αντικατοπτρίζοντας τη μετάβαση προς 

τη στήριξη της ενδογενούς ανάπτυξης2. Οι πολιτικές 
για τις δημόσιες επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση 
των εδαφικών ανισοτήτων πρέπει να λαμβάνουν ολοένα 
και περισσότερο υπ’ όψιν τις επιπτώσεις τους όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη, καθώς και τη συνάφειά τους με τις τομεακές 
πολιτικές. Μηχανισμοί δημοσιονομικής εξισορρόπησης 
λειτουργούν σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη για να 
εξασφαλιστεί η αποδεκτού επιπέδου παροχή δημόσιων 
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι 
εν λόγω μηχανισμοί διοχετεύουν κονδύλια στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ή σε εκείνες όπου το 
κόστος παροχής είναι υψηλότερο. Τείνουν επίσης να 
εξομαλύνουν το βιοτικό επίπεδο χρηματοδοτώντας 
τις τοπικές αρχές που αδυνατούν να συγκεντρώσουν 
επαρκή έσοδα για τη χρηματοδότηση των δημόσιων 
αγαθών και υπηρεσιών που παρέχουν.

Παράλληλα, οι τομεακές πολιτικές μπορεί να έχουν 
αξιοσημείωτο αντίκτυπο στη συνοχή, παρόλο που 
οι στόχοι που αναφέρονται στη συνοχή σπανίως 
καθίστανται σαφείς και τα αποτελέσματα συνήθως δεν 
είναι σκόπιμα. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην 
πολιτική για τις μεταφορές. Η θέσπιση προτεραιοτήτων, 
η μέριμνα για ένα συγκεκριμένο σύστημα μεταφορών 
και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων έχουν όλα τους 
αντίκτυπο στη συνοχή, ο οποίος συχνά υπερβαίνει τα 
εθνικά σύνορα. Η πολιτική για την απασχόληση μπορεί 
επίσης να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η δημογραφική 
διάρθρωση του πληθυσμού συνήθως διαφέρει σημαντικά 
μεταξύ των περιφερειών μιας χώρας. Επίσης, η ανεργία 
επηρεάζει ανομοιόμορφα τις διάφορες περιοχές και 
κοινωνικές ομάδες, επομένως τα μέτρα που υιοθετούν οι 
κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος και 
την αύξηση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού 
έχουν αντίκτυπο στη συνοχή. Μπορεί επίσης να υπάρξει 
σημαντικός αντίκτυπος από άλλες πολιτικές, όπως 
εκείνες για την παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία, 
τον τουρισμό ή την αγροτική ανάπτυξη, αν και συνήθως 
δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί.

2 Μια πρόσφατη μελέτη παρέχει στοιχεία από διάφορες χώρες 
σχετικά με την τάση που έχουν οι πολιτικές να ευνοούν τις πιο 
αδύναμες περιφέρειες. Βλ. Yuill, D., Ferry, M. and Vironen, H. (2008), 
New Policy Frameworks, New Policy Approaches: Recent Regional 
Policy Developments in the EU and Norway, EoRPA Paper 08/1, 
University of Strathclyde.
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3. Δημόσιες δαπάνες και επενδύσεις 
στα κράτη μέλη της ΕΕ 

3.1 Τάσεις στις δημόσιες δαπάνες και 
τις δημόσιες επενδύσεις εντός ΕΕ

Ο δημόσιος τομέας τείνει να είναι 
μεγαλύτερος στα κράτη μέλη με τα 
υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ... 

Οι δημόσιες δαπάνες3 σε σχέση με το ΑΕΠ και τον 
πληθυσμό διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών 
ανάλογα με το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το 
μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαφοροποίησης αφορά 
τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία. Αντιθέτως, 
οι δημόσιες επενδύσεις τείνουν να είναι υψηλότερες σε 
σχέση με το ΑΕΠ, αλλά όχι σε σχέση με τον πληθυσμό, 
στις λιγότερο εύπορες χώρες. Αυτό συνδέεται κατά ένα 
μεγάλο βαθμό με τη στήριξη από την πολιτική συνοχής 
της ΕΕ, η οποία στις χώρες της συνοχής καλύπτει περίπου 
το 55 % των δημόσιων δαπανών για την προστασία του 
περιβάλλοντος, πάνω από το 25  % των δαπανών για 
τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια και 
περίπου το 10  % των δαπανών για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου4.

Οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν ελαφρώς ως προς 
το ΑΕΠ (κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα) κατά 
την περίοδο 2002–2007, αλλά αυξήθηκαν κατά το 
ίδιο ποσοστό το 2008 και εκτοξεύτηκαν στα ύψη το 
2009 κυρίως λόγω της αιφνίδιας πτώσης του ΑΕΠ που 
προκλήθηκε από την ύφεση. Μέχρι το 2008 υπήρχε 
μια σταδιακή σύγκλιση των συνολικών δημόσιων 
δαπανών και των δημόσιων επενδύσεων σε σχέση με 
τον πληθυσμό προς τον κοινοτικό μέσο όρο στις χώρες 
της συνοχής. Μετά την οικονομική κρίση, οι προοπτικές 
για τις δημόσιες επενδύσεις είναι δυσοίωνες σε πολλές 
από αυτές τις χώρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
στήριξης από την πολιτική συνοχής.

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες ήταν μόλις πιο κάτω 
από το 47 % του ΑΕΠ στην ΕΕ το 2008, αλλά αυξήθηκαν 
σχεδόν στο 51 % το 2009. Ο πρωταρχικός λόγος γι' αυτό 
ήταν κυρίως η κατάρρευση του ΑΕΠ και όχι η αύξηση 
των δαπανών. Εντούτοις, υπάρχουν έντονες διαφορές 
στην κλίμακα των δημόσιων δαπανών στα κράτη μέλη, 
η οποία ποικίλλει από πάνω από το 58  % του ΑΕΠ στη 
Δανία έως ελάχιστα πιο πάνω από το 40 % στη Ρουμανία 
και ευθυγραμμίζεται ευρέως με τη διαφοροποίηση του 

3 Ο ορισμός των δημόσιων δαπανών εδώ είναι αυτός που 
χρησιμοποιείται στο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών (ESA-
95). Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιεί η γενική 
κυβέρνηση, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες των δημόσιων 
επιχειρήσεων ή παρόμοιων φορέων σε κεντρικό επίπεδο και σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού.

4 Τα κράτη μέλη που είναι υποψήφια για στήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007–2013 — δηλ. 
τα 12 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 
καθώς καιη Ελλάδα και η Πορτογαλία.

κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σχήμα 2.1). Οι περισσότερες από τις 
διαφορές εξηγούνται από το επίπεδο των δαπανών για 
την κοινωνική προστασία.

Μετά τις μειώσεις κατά την προετοιμασία για τη 
νομισματική ένωση το 1999, οι δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ 
παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες σε σχέση με 
το ΑΕΠ επί σχεδόν μια δεκαετία. Στα περισσότερα κράτη 
μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004, όμως, 
οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν σε σχέση με το ΑΕΠ 
μέχρι το 2007. Το 2009 οι δημόσιες δαπάνες επανήλθαν 
στα επίπεδα του 1997 καθώς το ποσοστό του ΑΕΠ και 
των δημόσιων ελλειμμάτων και τα συσσωρευμένα χρέη 
αυξήθηκαν δραματικά.

Δημόσιες επενδύσεις: μια 
προβληματική έννοια στο ευρωπαϊκό 
σύστημα λογαριασμών

Στην παρούσα έκθεση οι δημόσιες επενδύσεις 
ορίζονται ως το άθροισμα των συνολικών ακαθάριστων 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (P51 στο ESA-95) και 
των ενοποιημένων μεταφορών κεφαλαίου (D9_CO), 
μετά την εκκαθάριση των μεταφορών μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Λαμβάνεται υπ’ 
όψιν η διαδικασία ιδιωτικοποίησης σε πολλά κράτη μέλη 
τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία συνήθως μεταβάλλει 
την οικονομική κατηγορία όπου ταξινομούνται οι 
δαπάνες. Αντί οι επενδύσεις να συσχετίζονται μόνο 
με τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, συσχετίζονται 
επίσης με τις μεταβιβάσεις στους ιδιωτικοποιημένους 
οργανισμούς που αναλαμβάνουν την επένδυση στη 
θέση των δημόσιων αρχών. Στην περίπτωση αυτή 
ο κάθετος διαχωρισμός μεταξύ των ακαθάριστων 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και των μεταβιβάσεων 
κεφαλαίου αποκτάει αμφισβητούμενη σημασία και το 
άθροισμα και των δύο μαζί αποτελεί την πιο σχετική 
έννοια για τον προσδιορισμό των συνολικών δαπανών 
σε περιφερειακό επίπεδο. 

Μια ακόμα συνέπεια της ιδιωτικοποίησης είναι ότι 
οι πωλήσεις των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων 
άρχισαν να γίνονται πιο σημαντικές. Επειδή στο σύστημα 
λογαριασμών ESA 95 λαμβάνονται ως αρνητικές 
δαπάνες και έχουν εκκαθαριστεί από τις ακαθάριστες 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στους αριθμούς που 
δημοσιεύονται, τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ 
για τις δημόσιες επενδύσεις έχουν επίσης εκκαθαριστεί 
από αυτό το στοιχείο, το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο 
σε μερικές χώρες (στο ΗΒ για παράδειγμα). Συνεπώς, οι 
αριθμοί δεν δηλώνουν απαραίτητα τις ‘νέες’ επενδύσεις 
ως τέτοιες, αλλά ενδέχεται να τις παραποιούν σημαντικά 
σε ορισμένες περιπτώσεις. Με τα διαθέσιμα δεδομένα, 
ωστόσο, δεν είναι δυνατό να κριθεί το μέγεθος αυτής 
της παραποίησης και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει 
τις μεταβολές των αριθμών με την πάροδο του χρόνου. 
Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την 
ερμηνεία των αριθμών. 
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Οι μεγάλες διαφορές του ΑΕΠ στην ΕΕ σημαίνουν ότι 
οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να εκφράζονται σε κατά 
κεφαλήν κλίμακα για να αποτυπώνεται το μέγεθός τους 
στα διάφορα κράτη μέλη. Το σχετικό επίπεδο με αυτούς 
τους όρους είναι ακόμα πιο υψηλό στις πιο εύπορες 
χώρες, καθώς χάρη στο μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
τους μπορούν να αφιερώνουν περισσότερους πόρους 
στο δημόσιο τομέα. 

Οι κατά κεφαλήν δημόσιες δαπάνες σε όρους ΠΑΔ στις 
χώρες της συνοχής κυμαίνονταν κατά μέσο όρο στο μισό 
μόνο (49  %) των δαπανών των άλλων κρατών μελών 
το 2009. Το χάσμα μίκρυνε σταδιακά (από 42 % το 2000) 
έως το 2008 (φτάνοντας το 51 %) αλλά διευρύνθηκε το 
2009 (σχήμα  2.2). Επομένως, οι μεγαλύτερες αυξήσεις 
στις κατά κεφαλήν δημόσιες δαπάνες για την περίοδο 
2000–2008 σημειώθηκαν στα κράτη μέλη με κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο. 
Αυτές είχαν γενικά τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικής 
ανάπτυξης, γεγονός που υπογραμμίζει ότι αυτό είναι 
σημαντικό προκειμένου να μπορούν οι κυβερνήσεις 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για μεγαλύτερη 
ανάπτυξη και κοινωνικές δαπάνες.

… αλλά οι δημόσιες επενδύσεις είναι 
υψηλότερες σε σχέση με το ΑΕΠ 
στις λιγότερο εύπορες χώρες

Οι δημόσιες επενδύσεις καλύπτουν ένα σχετικά μικρό 
ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών στην ΕΕ 
(ελάχιστα πιο κάτω από το 9 % το 2009). Η διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ αυτών και των τρεχουσών δαπανών, 
ωστόσο, δεν είναι γενικά έντονη. Οι δαπάνες για την 
παιδεία και την εκπαίδευση καθώς και για την Ε&Α 
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ταξινομούνται ως τρέχουσες, παρόλο που, όπως και 
οι δαπάνες κεφαλαίου, αποδίδουν μετά από αρκετά 
χρόνια. Και οι δύο αυτοί τομείς βρίσκονται στην καρδιά 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (όπως βρίσκονταν και 
σε αυτήν της στρατηγικής της Λισσαβόνας).

Οι δημόσιες επενδύσεις παρέμειναν επίσης κατά 
κύριο λόγο αμετάβλητες στην ΕΕ σε σχέση με το ΑΕΠ 
την περίοδο 2000–2007. Από το 2007 έως το 2009, 
όμως, αυξήθηκαν από το 3,7 % του ΑΕΠ στο 4,4 %, μια 
αύξηση πιο αναλογική σε σχέση με την αύξηση των 
συνολικών δαπανών (σχήμα  2.3). Στις χώρες της ΕΕ 
των 12, ειδικότερα, οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν 
ως ποσοστό των δημόσιων δαπανών, κυρίως μετά την 
ένταξή τους στην Ένωση.

Γενικά, οι δημόσιες επενδύσεις υπήρξαν σταθερά 
υψηλότερες σε σχέση με το ΑΕΠ στις χώρες με κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο. 
Οι εν λόγω επενδύσεις ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 
5  % περίπου του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2000–2009 
στις χώρες της συνοχής έναντι του ελάχιστα πιο κάτω 
από το 4  % στα άλλα κράτη μέλη. Αυτό ενδέχεται να 
αντικατοπτρίζει τη σχετικά χαμηλή υποδομή τους και 
κατ’ επέκταση τη μεγαλύτερη ανάγκη για επενδύσεις σε 
σύγκριση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Επομένως, ενώ οι κατά κεφαλήν δημόσιες επενδύσεις 
σε όρους ΠΑΔ ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερες στις 
χώρες της συνοχής απ’ ότι στις άλλες χώρες κατά την 
περίοδο 2000–2009, η διαφορά ήταν πολύ μικρότερη 
στην περίπτωση των συνολικών δημόσιων δαπανών 
(σχήμα  2.4). Επιπλέον, αυτή η διαφορά μίκρυνε με 
την πάροδο του χρόνου, με το επίπεδο στις χώρες της 
συνοχής να αυξάνεται από 64  % που ήταν στα άλλα 
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κράτη μέλη το 2000 σε 75 % το 2008, αν και έπεσε στο 
69  % το 2009 κυρίως λόγω της μικρότερης επίπτωσης 
που είχε η κρίση στο ΑΕΠ, ιδίως στην Πολωνία. Στην 
Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα, οι κατά κεφαλήν 
δημόσιες επενδύσεις ήταν πάνω από τον κοινοτικό μέσο 
όρο σε ΠΑΔ, ενώ στην Κύπρο και τη Μάλτα κυμαίνονταν 
κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο. Αντιθέτως, στη Δανία, 
τη Γερμανία και τη Φινλανδία ήταν χαμηλότερες από τον 
κοινοτικό μέσο όρο, παρά το υψηλότερο επίπεδο του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν 
δραματικά σε κάποιες χώρες της 
συνοχής, ενώ μειώθηκαν σε εκείνες με 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους

Οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 14  % σε 
πραγματικά μεγέθη στην ΕΕ την περίοδο 2000–2004 
και 2005–20095 (σχήμα  2.5). Η αύξηση ήταν ελαφρώς 
υψηλότερη στις χώρες της συνοχής (19  %) απ’ ότι στις 
άλλες (16 %).

Αυτός ο μέσος όρος κρύβει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, ειδικότερα μεταξύ των χωρών 
της συνοχής. Οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν σε 
πραγματικά μεγέθη σε επτά κράτη μέλη, εκ των οποίων 
πέντε ήταν χώρες της συνοχής (Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβακία). Από την άλλη 
πλευρά, οι έξι χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις ήταν 
επίσης χώρες της συνοχής, με άνοδο πάνω από 60  % 
στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία και πάνω 
από 100 % στη Λετονία και τη Βουλγαρία, ενώ η αύξηση 
των επενδύσεων σε όλες τους ήταν πολύ μεγαλύτερη 
από την αύξηση των συνολικών δημόσιων δαπανών. Στις 
χώρες της συνοχής, η υψηλότερη ανάπτυξη σημειώθηκε 

5 Οι μέσοι όροι χρησιμοποιούνται για να αποφευχθούν οι αλλοιώσεις 
που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις στις δαπάνες.

στην Ιρλανδία και το ΗΒ (άνω του 45  % και στις δύο 
περιπτώσεις).

Φαίνεται να υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα 
στις μεταβολές στις δημόσιες επενδύσεις και στα επίπεδα 
του δημόσιου χρέους, κάτι που ίσως υποδηλώνει ότι η 
πιθανή ανάγκη για περιορισμό των δαπανών επηρεάζει 
ειδικότερα τις δημόσιες επενδύσεις. Το 2008, από τις 
χώρες της συνοχής η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Μάλτα και 
η Πορτογαλία είχαν τα υψηλότερα επίπεδα χρέους σε 
σχέση με το ΑΕΠ και οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν 
και στις τέσσερις, εν μέρει ίσως για να υπάρξει περιθώριο 
για πληρωμές τόκων (οι οποίες ανέρχονται σε πάνω από 
το 3 % του ΑΕΠ στη Μάλτα και την Πορτογαλία και πάνω 
από το 4  % στην Ουγγαρία και την Ελλάδα), που ήταν 
σχετικά μικρές στις χώρες της συνοχής όπου οι δημόσιες 
επενδύσεις αυξήθηκαν περισσότερο (κάτω από το 1 % 
του ΑΕΠ).

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιων 
επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 
2000–2009 σημείωσαν επίσης τις μεγαλύτερες αυξήσεις 
στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Λουξεμβούργο, Ιρλανδία και τα 
τρία κράτη της Βαλτικής), αν και δεν είναι βέβαιο εάν το 
πρώτο οδηγεί στο δεύτερο ή αντιστρόφως. Αντιθέτως, 
μόνο μία από τις 10 χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα 
δημόσιων επενδύσεων σημείωσε άνοδο του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο. Αυτό 
συνέβη στο ΗΒ, όπου οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν 
κατά το εν λόγω διάστημα.

3.2 Η περίπτωση των δημόσιων 
επενδύσεων και το σκεπτικό 
για προσθετικότητα

Ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα στην ακαδημαϊκή 
έρευνα αφορά την καθαρή επίπτωση των δημόσιων 
επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Παρόλο 
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που τα ευρήματα είναι ανάμικτα, αρκετές πρόσφατες 
μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις τείνουν να δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, 
παρόλο που τονίζουν επίσης τη σημασία του θεσμικού 
περιβάλλοντος (βλ. πλαίσιο).

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών στηρίζοντας 
τις επενδύσεις ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες 
ανάπτυξης των περιφερειών. Για να μεγιστοποιηθεί το 
αποτέλεσμα, πρέπει να διατηρηθούν οι επενδύσεις που 

αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο, στα πλαίσια της αρχής της προσθετικότητας 
(άρθρο 15 του κανονισμού 1083/2006), ορίζεται ότι η 
χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει 
να αντικαθιστά τις ισοδύναμες δαπάνες των κρατών 
μελών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση 
των δημόσιων επενδύσεων αντί για τη διοχέτευση της 
χρηματοδότησης σε άλλους σκοπούς.

Η εκ των προτέρων επαλήθευση της προσθετικότητας 
για την περίοδο 2007–2013 έδειξε ότι περίπου 94 
δισεκατομμύρια ευρώ ή και περισσότερα το χρόνο 
(σε τιμές του 2006) πρόκειται να επενδυθούν στις 
περιφέρειες της σύγκλισης μέσα σε αυτό το διάστημα 
από εθνικούς πόρους, επιπλέον του ποσού που παρέχεται 
ως χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής6. Μια 
μεσοπρόθεσμη επαλήθευση της προσθετικότητας 
θα πραγματοποιηθεί το 2011 με βάση τις δημόσιες 
επενδύσεις που έγιναν από το 2007 και τις προοπτικές 
που αναμένονται έως το 20137.

Η προσθετικότητα είναι αποφασιστικής σημασίας για 
τη διατήρηση της διαρθρωτικής φύσης της πολιτικής 
συνοχής, για να αποτραπούν τα κράτη μέλη από το 
να διοχετεύσουν τα χρήματα που λαμβάνουν από τις 
δημόσιες επενδύσεις σε άλλους, μη διαρθρωτικούς 
σκοπούς και για να διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα θα 
είναι υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων που ενισχύουν 
την ανάπτυξη. Ωστόσο, το τρέχον σύστημα επαλήθευσης 
της προσθετικότητας συνήθως αμφισβητείται με το 
επιχείρημα ότι τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα 
αξιόπιστα ούτε συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών 
και ότι πρόκειται για μια ‘ad hoc’ ενέργεια που συνήθως 
προχωράει με αργούς ρυθμούς.

4. Η σύνθεση των δημόσιων 
δαπανών στην ΕΕ
Ο στόχος εδώ είναι να προσδιοριστούν τα βασικά 
σημεία της πολιτικής που ευθύνονται για τις διαφορές 
στις δημόσιες δαπάνες στα κράτη μέλη — δηλαδή 
εάν οφείλονται στις επενδύσεις σε υλικό ή ανθρώπινο 
κεφάλαιο, στις τρέχουσες δαπάνες για κοινωνικές 
μεταβιβάσεις ή στις πληρωμές των τόκων από τα χρέη 
(οι οποίες ποίκιλλαν από το 5  % του ΑΕΠ στην Ιταλία 
— σχεδόν το 10 % των συνολικών δημόσιων δαπανών 
— και πάνω από το 4 % στο Βέλγιο, την Ελλάδα και την 
Ουγγαρία έως κάτω από το 1 % στα κράτη της Βαλτικής 
και στο Λουξεμβούργο).

Γενικά, όπως επισημάνθηκε, οι δαπάνες για την κοινωνική 
προστασία εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς 
στις συνολικές δημόσιες δαπάνες. Οι χώρες με κατά 

6 Πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού  αριθ. 1083/2006.

7 Μια αναθεώρηση των βασικών κατευθύνσεων που συμφωνήθηκαν 
στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την εν λόγω 
περίοδο μπορεί τότε να αποφασιστεί υπό το φως του αντίκτυπου 
της κρίσης στα δημόσια οικονομικά και τη βιωσιμότητά τους στο 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα.

Η επίπτωση των δημόσιων 
επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη

Με βάση μια κριτική εκτίμηση πρόσφατων θεωρητικών 
μελετών για τη σχέση μεταξύ κρατικών δαπανών και 
οικονομικής δραστηριότητας, οι Imen και Kuehnel1 
συμπεραίνουν ότι οι δημόσιες επενδύσεις τείνουν να 
αυξάνουν το ποσοστό απόδοσης στο ιδιωτικό κεφάλαιο 
και, μακροπρόθεσμα, να ενισχύουν την οικονομική 
ανάπτυξη. Ορισμένοι ερευνητές2 τονίζουν τη σημασία 
που έχει το θεσμικό περιβάλλον στη μεγιστοποίηση 
των θετικών επιπτώσεων των δημόσιων επενδύσεων 
στην οικονομία. Μια μελέτη3 ισχυρίζεται ότι η πρόσφατη 
βιβλιογραφία αποδέχεται περισσότερο ότι το δημόσιο 
κεφάλαιο έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομική 
ανάπτυξη. Επισημαίνει επίσης ότι η επίπτωση διαφέρει 
μεταξύ των περιφερειών και των τομέων και επιβεβαιώνει 
ότι συνήθως εξαρτάται από θεσμικούς και πολιτικούς 
παράγοντες. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει επίσης 
αναλυθεί εκτενώς. Ένα πλήθος μελετών απέδειξαν ότι 
οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την πολιτική 
συνοχής για τις υποδομές4, την παιδεία5 και την Ε&Α6 
έχουν θετική επίπτωση στις οικονομικές επιδόσεις.

1 Irmen, A. and Kuehne, J. (2009), Productive Government 
Expenditure and Economic Growth. Journal of Economic 
Surveys, τομ. 23, τεύχος 4, σσ. 692–733.

2 Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson J. (2005) 
,‘Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth’ 
in Aghion P. and Durlauf S. (eds.) Handbook of Economic 
Growth and Helpman E. (2008) Institutions and Economic 
Performance, Harvard University Press.

3 Romp, W. and De Haan, J. (2007), Public Capital and 
Economic Growth: A Critical Survey, Perspektiven der 
Wirtschaftspolitik, τομ. 8, σσ. 6–52.

4 Bouvet, F. (2007), ‘Labor Productivity, Infrastructure 
Endowment, and Regional Spillovers in the European 
Union’ in European Union Studies Association (EUSA), Tenth 
Biennial International Conference, 17–19 Μαΐου 2007, 
σελίδα 27, Μοντρεάλ, Καναδάς

5 Rodriguez-Pose, A. and Fratesi, U. (2004) Between 
Development and Social Policies: the Impact of European 
Structural Funds in Objective 1 Regions, Regional Studies, 
τομ. 38, σσ. 97–113.

6 Hsu, F., Horng, D., Hsueh C. (2009), The effect of government-
sponsored R&D programmes on additionality in recipient 
firms in Taiwan, Technovation, τομ. 29, σσ. 204–217.
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κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο όρο τείνουν 
να ξοδεύουν περισσότερα στην ενέργεια, τις μεταφορές 
και τις επικοινωνίες, ενώ άλλα είδη δαπανών δεν τείνουν 
να διαφοροποιούνται συστηματικά σε σχέση με το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ.

Η συνηθέστερη βάση ανάλυσης της σύνθεσης των 
δημόσιων δαπανών είναι μέσω της ταξινόμησης των 
κρατικών λειτουργιών του ΟΗΕ8 (COFOG). Τα πλήρη 
δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη είναι διαθέσιμα μόνο 
για τους 10 κύριους τομείς της COFOG (σχήμα  2.6). 
Το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων επενδύσεων 
επικεντρώνεται σε ελάχιστους από αυτούς, πάνω από 
το ένα τρίτο στις οικονομικές υποθέσεις (κυρίως στις 
μεταφορές).

Η κοινωνική προστασία εξηγεί το 
μεγαλύτερο μέρος των διαφορών 
στις συνολικές δημόσιες δαπάνες 
των κρατών μελών...

Η κοινωνική προστασία κάλυπτε, κατά μέσο όρο, 
περίπου το 39 % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων 
στην ΕΕ και πάνω από το 18  % του ΑΕΠ το 2008. Στα 
τρία κράτη μέλη με τα υψηλότερα επίπεδα δαπανών για 
κοινωνική προστασία (Γαλλία, Δανία και Σουηδία), τα 
οποία ήταν επίσης τα κράτη με τα υψηλότερα επίπεδα 
συνολικών δημόσιων δαπανών, το ποσοστό αυτό 
υπερέβη το 20  % του ΑΕΠ. Αντιστρόφως, το ποσοστό 
ήταν χαμηλότερο από το 10  % του ΑΕΠ στην Εσθονία, 
την Κύπρο, τη Λετονία και τη Ρουμανία και κυμάνθηκε 
κατά μέσο όρο κάτω από το 14 % του ΑΕΠ στις χώρες της 
συνοχής, ενώ σε άλλες χώρες ήταν πάνω από το 18 % του 
ΑΕΠ. Ωστόσο, οι δαπάνες ανά άτομο σε όρους ΠΑΔ στις 
πρώτες αυξήθηκαν από το 47 % του κοινοτικού μέσου 

8 Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τομείς (10), ομάδες (74) και 
κατηγορίες.

όρου που ήταν το 2002 σε μόλις πάνω από το 50 % το 
2008 (σχήμα 2.7).

Εντούτοις, οι διαφορές στις δημόσιες δαπάνες για την 
κοινωνική προστασία μπορεί να κρύβουν διαφορές 
μεταξύ των χωρών όσον αφορά τον τρόπο που 
παρέχεται η εν λόγω προστασία. Σε ορισμένα κράτη μέλη 
ο δημόσιος τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή 
κοινωνικής υποστήριξης, ενώ σε άλλες η υποστήριξη 
παρέχεται μέσω φορολογικών απαλλαγών αντί μέσω 
δημόσιων δαπανών.

Η συμμετοχή των ιδιωτικών δαπανών τείνει να 
διευρύνει περισσότερο το υπάρχον χάσμα μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς είναι μικρότερη στις χώρες με 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο όρο9. 
Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικές δαπάνες μικραίνουν 
τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών με κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου. Το ποσοστό του 
ιδιωτικού τομέα υπερβαίνει το 40  % των συνολικών 
δαπανών στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες ενώ είναι 
ελάχιστα χαμηλότερο στη Ιρλανδία, το ΗΒ και την 
Ισπανία, σε σύγκριση με το κάτω από 30 % στη Γαλλία 
και τη Σουηδία και κάτω από 25  % στη Δανία, όπου 
σημειώνονται οι υψηλότερες δημόσιες δαπάνες. Οι 
φορολογικές ελαφρύνσεις μαζί με τους φόρους και 
τις κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται για τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις έχουν παρόμοια επίπτωση (αν 
και η λεπτομερέστερη ανάλυση αυτού υπερβαίνει το 
αντικείμενο της παρούσας έκθεσης10). 

9 Οι αριθμοί απορρέουν από το συνδυασμό δεδομένων για τις 
στατιστικές του δημοσίου στο ESA-95 με το ευρωπαϊκό σύστημα 
ολοκληρωμένων στατιστικών της κοινωνικής προστασίας- 
ESSPROS.

10 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Adema, W. 
and Ladaique, M. (2009), How expensive is the Welfare State?, 
ΟΟΣΑ, Βίβλοι εργασίας για την κοινωνία, την απασχόληση και τη 
μετανάστευση αριθ. 92.
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… ενώ οι δημόσιες δαπάνες για υλικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν ελάχιστη 
σχέση με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες

Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες δαπάνες για τις 
μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια ως 
ποσοστό του ΑΕΠ τείνουν να είναι υψηλότερες στα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο 
όρο11. Στα 18 κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν πλήρη 
διαθέσιμα δεδομένα, οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς 
ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 3,4 % του ΑΕΠ το 2008 
στις χώρες της συνοχής — στην Τσεχική Δημοκρατία το 
ποσοστό ήταν σχεδόν 5,5  % — έναντι του μόλις 2,2  % 
στις άλλες χώρες. Αυτή η διαφορά αντικατοπτρίζει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη για επέκταση των υποδομών στις 
πρώτες. Τέτοιες επενδύσεις στον πληθυσμό αυξήθηκαν 
από το 70  % του κοινοτικού μέσου όρου που ήταν το 
2002 στο 79 % περίπου το 2008 σε αυτές τις χώρες.

Η χρηματοδότηση από την ΕΕ στα πλαίσια της πολιτικής 
συνοχής12 για τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την 
ενέργεια στις χώρες της συνοχής ανερχόταν στο 1  % 
περίπου του κοινού ΑΕΠ τους, έναντι του μόλις 0,1 % στα 
άλλα κράτη μέλη. Κατ’ επέκταση, ευθυνόταν για το 75 % 
περίπου της διαφοράς στις δαπάνες μεταξύ των πρώτων 
και των δεύτερων το 2008. Οι δημόσιες επενδύσεις ως 
ποσοστό του ΑΕΠ σε αυτούς τους τομείς ήταν, επομένως, 
κατά περίπου 35 % υψηλότερη στις χώρες της συνοχής 
απ’ ότι στις άλλες, με το ΕΤΠΑ και το ταμείο συνοχής 

11 Οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς καταγράφονται στην κατηγορία 
‘οικονομικές υποθέσεις’ της COFOG που περιλαμβάνει επίσης 
τη γεωργία, την αλιεία, τις παραγωγές και τις κατασκευές. Δεν 
υπάρχουν πλήρη δεδομένα σε 9 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Δανία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία και 
Σλοβακία).

12 Οι κωδικοί που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη σύγκριση είναι οι εξής: 
10–15 (κοινωνία της πληροφορίας), 16–32 (μεταφορές) 33–43 
(ενέργεια) σύμφωνα με τις κατηγορίες δαπανών του παραρτήματος 
IV του κοινοτικού κανονισμού αριθ. 1083/2006.

να χρηματοδοτούν περίπου το 28  % των συνολικών 
επενδύσεων — σχεδόν το 40 % στη Λιθουανία και λίγο 
πιο κάτω από το 35 % στην Πολωνία (σχήμα 2.8).

Οι δημόσιες δαπάνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος τείνουν να είναι υψηλότερες σε σχέση με 
το ΑΕΠ στα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 
μέσου όρου, αν και αυτό δεν συμβαίνει συστηματικά. Το 
2008 κυμαίνονταν κατά μέσο όρο σε ελάχιστα πιο πάνω 
από το 0,7 % του ΑΕΠ. Στη Βουλγαρία, την Εσθονία και τη 
Μάλτα, καθώς και στην Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, 
το ποσοστό αυτό ήταν πάνω από 1 % (σχήμα 2.9).

Στις χώρες της συνοχής, η χρηματοδότηση από την 
ΕΕ κάλυπτε κατά μέσο όρο πάνω από το 55  % των 
συνολικών δημόσιων δαπανών για το περιβάλλον. 
Αυτό τους επέτρεψε να διατηρήσουν τις δαπάνες σε πιο 
συγκρίσιμο επίπεδο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Το 2008 
οι κατά κεφαλήν δαπάνες τους ανέρχονταν στο 58 % του 
κοινοτικού μέσου όρου σε ΠΑΔ έναντι του 49 % το 2002. 
Στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Μάλτα, το ποσοστό 
αυτό υπερέβη τον κοινοτικό μέσο όρο εκφραζόμενο σε 
ΠΑΔ.

Οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία ανήλθαν σε μόλις 
πιο πάνω από το 5 % του ΑΕΠ στην ΕΕ το 2008 και οριακά 
περισσότερο στα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω 
του μέσου όρου σε σύγκριση με τις χώρες της συνοχής. 
Στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Σλοβενία, την Κύπρο 
και την Πολωνία, ωστόσο, οι δαπάνες για την παιδεία 
υπερέβησαν τον κοινοτικό μέσο όρο εκφραζόμενο σε 
αυτά τα μεγέθη (σχήμα 2.10). Σε σχέση με τον πληθυσμό, 
οι δαπάνες για την παιδεία στις χώρες της συνοχής σε 
όρους ΠΑΔ αυξήθηκαν ελαφρώς ως προς τον κοινοτικό 
μέσο όρο από το 2002 έως το 2008 (από 56 % σε 58 %).

Καθώς μόνο ένα μικρό μέρος των δαπανών για την 
παιδεία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, η 
πολιτική συνοχής κάλυψε μόνο ένα ελάχιστο μέρος της 
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διαφοράς στις δαπάνες μεταξύ των κρατών μελών. Οι 
δαπάνες για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 
συνολικών δαπανών, αλλά εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό 
από τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής. Εντούτοις, η πολιτική συνοχής χρηματοδότησε 
πάνω από το 10 % των δαπανών για την παιδεία το 2008 
σε πέντε χώρες της ΕΕ των 12, καθώς και στην Ελλάδα και 
την Πορτογαλία.

Οι οικονομική ανάπτυξη επέτρεψε 
να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες σε 
τομείς βασικούς για την οικονομική 
και την κοινωνική συνοχή στις 
περισσότερες χώρες της συνοχής

Το 2008 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ 
παρέμειναν σχεδόν στα επίπεδα του 2002 εκφραζόμενες 
ως ποσοστό του ΑΕΠ (47  %). Σε πραγματικούς όρους 
ήταν κατά περίπου 10  % υψηλότερες, αλλά πάνω από 
30  % υψηλότερες στις χώρες της συνοχής, αν και ως 
ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασαν μια μικρή μείωση λόγω 
των αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες.

Η αύξηση ήταν υψηλότερη στις δαπάνες για το 
περιβάλλον και τις μεταφορές (που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές υποθέσεις), γύρω στο 12 % κατά μέσο όρο, 
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αλλά πάνω από 24 % στις χώρες της 
συνοχής. Η αύξηση ήταν μικρότερη 
στις δαπάνες για την παιδεία και την 
κοινωνική προστασία, κάτω από 5 % 
και για τους δύο τομείς, αλλά πάνω 
12  % για τον δεύτερο στις χώρες 
της συνοχής και 7 % για την παιδεία 
(πίνακας 2.1).

Η αύξηση των δημόσιων δαπανών 
σε σχέση με τον πληθυσμό στις 
χώρες της συνοχής ήταν πάνω 
από διπλάσια σε σύγκριση με τις 
άλλες χώρες σε όλους αυτούς τους 
τομείς, κυρίως σε εκείνους που 
έλαβαν σημαντική χρηματοδότηση 
από την ΕΕ. Η αύξηση σημειώθηκε 
παρά τη μείωση των δημόσιων 
δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ, 
αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική 
αύξηση του ΑΕΠ και επισημαίνοντας 
τη σημασία αυτής της αύξησης 
στην ικανότητα των κυβερνήσεων 
να αυξάνουν τις δαπάνες σε τομείς 
βασικούς για την κοινωνική πρόνοια 
και την οικονομική ανάπτυξη.

5. Δημόσιες δαπάνες 
και δημόσιες επενδύσεις σε 
περιφερειακό επίπεδο

5.1 Αποκέντρωση των δημόσιων 
δαπανών και επενδύσεων

Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε μια μετάβαση στην 
ευθύνη για τις δημόσιες δαπάνες, από τα κεντρικά στα 

χαμηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης13. Αυτή η τάση, 
όμως, δεν συνοδεύτηκε από αυξημένους πόρους για τα 
τελευταία. Από τη δεκαετία του 1990, το ποσοστό των 
δαπανών σε επίπεδα διακυβέρνησης κατώτερα του 
εθνικού σε σχέση με το ΑΕΠ παρέμεινε σχετικά σταθερό 
σε ολόκληρη την ΕΕ, παρά την τάση αποκέντρωσης των 

13 Τα κατώτερα του εθνικού επίπεδα κυβέρνησης αναφέρονται σε 
όλα τα διοικητικά επίπεδα εκτός από την κεντρική κυβέρνηση και 
την κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή κυρίως στις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές.

2.1 Δημόσιες δαπάνες ανά τομέα πολιτικής, 2002 και 2008
 % του ΑΕΠ κατά κεφαλήν ΠΑΔ 

(τιμές 2004)
2002 2008 2002 2008

Οικονομικές Υποθέσεις
ΕΕ 3,9 4,2 862,1 967,9
ΚΜ της ΣΥΝ 5,0 5,6 610,8 758,6
ΚΜ εκτός ΣΥΝ 3,8 4,0 949,7 1038,2

Περιβάλλον
ΕΕ 0,7 0,7 150,8 168,4
ΚΜ της ΣΥΝ 0,6 0,7 73,5 91,5
ΚΜ εκτός ΣΥΝ 0,7 0,7 177,7 194,2

Παιδεία
ΕΕ 5,3 5,2 1131,2 1174,8
ΚΜ της ΣΥΝ 5,3 5,0 631,1 676,7
ΚΜ εκτός ΣΥΝ 5,3 5,2 1305,6 1342,1

Κοινωνική προστασία
ΕΕ 18,5 18,2 3898,7 4089,7
ΚΜ της ΣΥΝ 15,4 15,5 1839,2 2059,6
ΚΜ εκτός ΣΥΝ 18,7 18,5 4616,9 4771,6
Πηγή: Υπολογισμοί Eurostat και ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
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αρμοδιοτήτων. Σε ορισμένες χώρες, όμως, αυξήθηκε 
σημαντικά (σε Βέλγιο, Δανία και Ισπανία) ενώ σε άλλες 
μειώθηκε (σε Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και Αυστρία).

Λιγότερο από το ένα τρίτο των δημόσιων 
δαπανών είναι αποκεντρωμένες… 

Οι δαπάνες σε επίπεδα διακυβέρνησης κατώτερα του 
εθνικού στην ΕΕ αναλογούσαν περίπου στο 28  % των 
συνολικών δαπανών το 2009, αν και υπήρχαν μεγάλες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι δαπάνες τείνουν 
να είναι περισσότερο αποκεντρωμένες στα κράτη μέλη 
με ομοσπονδιακό σύστημα (Γερμανία, Αυστρία και 
Βέλγιο), καθώς και στην Ισπανία και τις Σκανδιναβικές 
χώρες, όπου οι τοπικές αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Στη 
Δανία, πάνω από το 45  % των συνολικών δημόσιων 
δαπανών για το 2009 αναλογούσε στο κατώτερο του 
εθνικού επίπεδο, ενώ στη Σουηδία και την Ισπανία το 
ποσοστό αυτό ήταν πάνω από 40  % και στη Γερμανία 
πάνω από 35 %. Αντιθέτως, στις χώρες της ΕΕ των 12 το 
ποσοστό κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 25 %.

Το ποσοστό της διακυβέρνησης επιπέδου κατώτερου 
του εθνικού στις συνολικές δαπάνες παρέμεινε κατά 
κύριο λόγο το ίδιο την περασμένη δεκαετία, παρά 
τη σταδιακή αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων. 
Ωστόσο, στα περισσότερα κράτη μέλη, επικράτησε 
τάση προς αποκέντρωση των εσόδων, αν και μέτρια 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Η σημαντικότερη 
αποκέντρωση των δαπανών σημειώθηκε στη Σλοβακία 
και τη Ρουμανία, ενώ η αποκέντρωση των εσόδων 
ήταν περισσότερο χαρακτηριστική στην Ισπανία 
και τη Σουηδία. Αντιθέτως, οι δαπάνες έγιναν πιο 
κεντροποιημένες στην Ιρλανδία καθώς και σε δύο 
ομοσπονδιακές χώρες, τη Γερμανία και την Αυστρία 
(σχήμα 2.11). Εν ολίγοις, η εκχώρηση εξουσιών σε επίπεδα 
διακυβέρνησης κατώτερα του εθνικού δεν συμβαδίζει 
πάντα με την αποκέντρωση των χρηματοοικονομικών 

πόρων. Το πρώτο φαίνεται να συνέβη σε μεγαλύτερο 
βαθμό απ’ ότι το δεύτερο.

Ισπανία — Μια ταχεία αποκέντρωση 
των δημόσιων δαπανών

Η Ισπανία είχε τον υψηλότερο βαθμό αποκέντρωσης των 
δημόσιων δαπανών στην ΕΕ το 2009 μετά τη Δανία και 
τη Σουηδία. Τα δημόσια οικονομικά αποκεντρώθηκαν 
σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια παράλληλα με μια 
σταδιακή εκχώρηση των εξουσιών στις περιφέρειες. Για 
πρώτη φορά οι δαπάνες των περιφερειών (Comunidades 
Autónomas) υπερέβησαν αυτές της κεντρικής 
κυβέρνησης το 2008, αν και αυτό αναστράφηκε το 2009 
λόγω του αντίκτυπου της κρίσης. 

Η αποκέντρωση συνέβη με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό 
στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με 
την υπόλοιπη ΕΕ — το ποσοστό διακυβέρνησης σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού αυξήθηκε κατά μέσο 
όρο κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες από το 1999 έως το 
2007 έναντι της μόλις 1 ποσοστιαίας μονάδας σε άλλες 
χώρες. Οι δημόσιες επενδύσεις ακολούθησαν την ίδια 
τάση, με περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών δημόσιων 
επενδύσεων να αναλαμβάνονται σε επίπεδο κατώτερο 
του εθνικού.

Η διαδικασία εκχώρησης των εξουσιών αντικατοπτρίζεται 
στη σύνθεση των δημόσιων δαπανών στις περιφέρειες. 
Η μεταφορά της παιδείας και της υγείας σε αυτές είχε ως 
αποτέλεσμα να εκχωρηθεί σε αυτούς τους τομείς πάνω 
από το μισό των ετήσιων προϋπολογισμών τους, με τις 
επενδύσεις στις βασικές υποδομές, περιλαμβανομένων 
των οικονομικών υποθέσεων, να καλύπτουν σχεδόν το 
15 %. Μια ευδιάκριτη τάση για την περίοδο 2000–2006 
ήταν η προοδευτική αύξηση των δαπανών για την υγεία 
σε συνδυασμό με σχετική μείωση των δαπανών για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
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Η παιδεία και η κοινωνική προστασία είναι τα δύο 
κύρια αντικείμενα των δημοσίων δαπανών σε επίπεδο 
κατώτερο του εθνικού και τους αναλογούν αντίστοιχα 
περίπου το 21  % και 19  % των συνολικών δαπανών 
σε αυτό το επίπεδο. Οι δαπάνες για την κοινωνική 
προστασία σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές στο ΗΒ (28 %), τη Φινλανδία (27 %), 
τη Γερμανία (25  %) και τη Σουηδία (23  %). Οι δαπάνες 
για την εκπαίδευση αποτελούν το κύριο αντικείμενο σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού στις περισσότερες χώρες 
της ΕΕ των 12, όπου οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για 
τις δαπάνες στα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια 
σχολεία. Οι άλλοι τομείς στους οποίους αναλογεί κατά 
μέσο όρο πάνω από το 10  % των συνολικών δαπανών 
σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού είναι η υγεία (13  %) 
— αν και το ποσοστό είναι πάνω από 20 % στην Ιταλία, 
τη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία — και οι 
οικονομικές υποθέσεις (12  % — πάνω από 20  % στην 
Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία).

...ενώ τα δύο τρίτα των δημόσιων 
επενδύσεων είναι αποκεντρωμένες 

Οι δημόσιες επενδύσεις14 είναι πολύ πιο αποκεντρωμένες 
απ’ ότι οι δημόσιες δαπάνες και τους αναλογεί μεγαλύτερο 
ποσοστό των συνολικών δαπανών σε επίπεδο κατώτερο 
του εθνικού απ’ ότι σε κεντρικό επίπεδο σχεδόν σε όλα 
τα κράτη μέλη. Κατά μέσο όρο, περίπου τα δύο τρίτα 
των δημόσιων επενδύσεων πραγματοποιούνται από 
κυβερνήσεις επιπέδου κατώτερου του εθνικού στην ΕΕ 
(σχήμα 2.13).

Οι ομοσπονδιακές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία και Αυστρία) 
έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε επίπεδο κατώτερο 

14 Εδώ οι δημόσιες επενδύσεις περιλαμβάνουν μόνο τις ακαθάριστες 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς 
πληροφορίες για τη διάκριση των μεταφορών κεφαλαίου στα 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.

του εθνικού, μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία 
(πάνω από το 70 % των συνολικών επενδύσεων το 2009 
σε κάθε περίπτωση). Το ποσοστό στις σκανδιναβικές 
χώρες είναι παρόμοιο με τον κοινοτικό μέσο όρο, ενώ 
στις χώρες της ΕΕ των 12 είναι κατά μέσο όρο κάτω από 
50 %, αλλά πάνω από 60 % στην Πολωνία, τη Λετονία και 
τη Σλοβακία, όπου σημειώθηκε ταχεία αποκέντρωση 
των δημόσιων επενδύσεων. Η σημασία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης την περασμένη δεκαετία αυξήθηκε 
επίσης στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία.

Αν και οι παραπάνω αριθμοί παρέχουν κάποια στοιχεία 
για τη σημασία της διακυβέρνησης επιπέδου κατώτερου 
του εθνικού στα δημόσια οικονομικά, πρέπει να τονιστεί 
το γεγονός ότι η αποκέντρωση των δαπανών και των 
εσόδων είναι μόνο η μια όψη μιας ευρύτερης διεργασίας. 
Οι δαπάνες σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού δεν 
αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την εξουσία των εν 
λόγω αρχών στο να δαπανούν χρήματα, καθώς αυτό 
μπορεί να περιορίζεται από τις οδηγίες της κεντρικής 
διακυβέρνησης και από την υλοποίηση προγραμμάτων 
τα οποία αποφασίζονται από άλλους.

Οι προστασία του περιβάλλοντος είναι με διαφορά ο 
πιο αποκεντρωμένος τομέας δαπανών στην ΕΕ, όπου 
σχεδόν το 80  % των δαπανών πραγματοποιούνται σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, υποδεικνύοντας τον 
σημαντικό ρόλο των εν λόγω αρχών στην αντιμετώπιση 
προκλήσεων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η κλιματική 
αλλαγή. Υπάρχουν, ωστόσο, λίγες χώρες στις οποίες οι 
δαπάνες είναι πολύ λιγότερο αποκεντρωμένες, ιδιαίτερα 
στην Κύπρο και την Ελλάδα, και σε μικρότερο βαθμό 
στην Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Περίπου το 40  % των δαπανών για τις οικονομικές 
υποθέσεις (κυρίως για τις μεταφορές) αναλαμβάνεται σε 
επίπεδο κατώτερο του εθνικού, αν και το ποσοστό είναι 
μεγαλύτερο στα ομοσπονδιακά κράτη, την Ιταλία και την 
Ισπανία, αντικατοπτρίζοντας τη μεγάλη συμμετοχή των 
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περιφερειακών και τοπικών αρχών στις επενδύσεις στις 
υποδομές.

5.2 Ανάλυση των επενδύσεων 
ανά περιφέρεια

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά 
στοιχεία από την ΕΕ για τις δημόσιες δαπάνες σε 
περιφερειακό επίπεδο και επομένως δεν υπάρχει κάποιο 
συναφές και συγκρίσιμο σύνολο δεδομένων επί τούτου. 
Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο στην ανάλυση της 
κατανομής των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων 
στις περιφέρειες της ΕΕ15. Παράλληλα, τα περιφερειακού 
επιπέδου δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο από εθνικές 
πηγές, αν και όχι σε όλες τις περιπτώσεις ούτε σε 
κάποια συγκρίσιμη βάση. Ωστόσο, έγινε προσπάθεια 
ευθυγράμμισης των εθνικών δεδομένων, όπου 
υπάρχουν, με τις στατιστικές δημόσιων οικονομικών 
βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών 
ESA-95 ώστε να δοθούν ορισμένες ενδείξεις για την 
κλίμακα των δαπανών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 
διαφέρουν μεταξύ των περιφερειών.

Ο ορισμός των δημόσιων επενδύσεων στην παρούσα 
ενότητα καλύπτει τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) της γενικής κυβέρνησης και τις 
μεταφορές κεφαλαίων στις επιχειρήσεις16.

15 Η Επιτροπή συνεργάζεται επί του παρόντος με τα κράτη μέλη για 
να γίνουν οι εν λόγω στατιστικές διαθέσιμες στο νέο πρόγραμμα 
μετάδοσης ESA-95 από το 2014 και μετά, με σκοπό τα δεδομένα 
σε επίπεδο NUTS  2 να αναφέρονται για τις κύριες κατηγορίες 
δημόσιων δαπανών.

16 Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται οι τρέχουσες δαπάνες για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέρος των οποίων συντελείται στα 
πλαίσια των δαπανών για τη συνοχή, αν και αυτό το μέρος δεν 
μπορεί να διαχωριστεί ξεχωριστά σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι δημόσιες επενδύσεις δεν 
επικεντρώνονται ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες … 

Παρότι η περιφερειακή κατανομή των δημόσιων 
επενδύσεων και οι μεταβολές σε αυτήν διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών, οι κατά κεφαλήν δημόσιες 
επενδύσεις ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερες στις 
περιφέρειες ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 
(ΠΑΑ) και στις περιφέρειες της μετάβασης (ΜΕΤΑΒ) απ’ 
ότι στις περιφέρειες της σύγκλισης (ΣΥΓΚ) κατά την 

Περιφερειοποίηση των δεδομένων 
για τις δημόσιες δαπάνες στην Ιταλία

Η Ιταλία αποτελεί εξαίρεση στις χώρες της ΕΕ, καθώς 
διαθέτει πλήρη στοιχεία για τις δημόσιες δαπάνες και 
τα δημόσια έσοδα σε επίπεδο περιφερειών NUTS 2, κάτι 
που έχει να συμβεί από το 1994.

Η Banca Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) παρέχει 
στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες (τόσο τις 
τρέχουσες όσο και τις κεφαλαιουχικές) των διαφόρων 
δημόσιων αρχών σε κάθε περιφέρεια. Ο συντονισμός 
γίνεται από μια κεντρική τεχνική μονάδα του ιταλικού 
υπουργείου ανάπτυξης και συνοχής και από 21 
επιχειρησιακές μονάδες, μία για κάθε περιφέρεια. 
Αυτές οι επιχειρησιακές μονάδες συλλέγουν δεδομένα 
από τους δημόσιους φορείς σε εναρμονισμένη 
βάση. Τα δεδομένα καλύπτουν το δημόσιο τομέα, 
περιλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων, και 
χωρίζονται κατά διοικητικό επίπεδο, τομέα πολιτικής και 
λειτουργία, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο της κατανομής 
των δημόσιων δαπανών μεταξύ των περιοχών και της 
σύνθεσής τους σε κάθε περίπτωση.
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περίοδο 2002–200617 (σχήμα 2.14). Μόνο στη Γαλλία και 
τη Γερμανία οι περιφέρειες ΣΥΓΚ είχαν υψηλότερες κατά 
κεφαλήν επενδύσεις. Αυτό συνέβη κυρίως στη Γερμανία, 
όπου οι κατά κεφαλήν δαπάνες ήταν τουλάχιστον 
διπλάσιες απ’ ότι στις άλλες περιφέρειες της χώρας. 
Στην Ισπανία, την Ελλάδα και το ΗΒ, η κατανομή των 
δημόσιων επενδύσεων ήταν σχετικά ομοιόμορφη στις 
περιφέρειες, ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία 
και την Ουγγαρία οι εν λόγω δαπάνες επικεντρώθηκαν 
στις περιφέρειες της πρωτεύουσας. Κατά συνέπεια, 
φαίνεται υπήρξαν άλλοι παράγοντες, περισσότερο 
σημαντικοί από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που επηρέασαν 
την τοποθέτηση των δημόσιων επενδύσεων. Επομένως, 
οι άνθρωποι που ζουν σε υστερούσες περιφέρειες 
συνήθως επωφελούνται λιγότερο από τις δημόσιες 
επενδύσεις σε σχέση με εκείνους που ζουν αλλού, κάτι 
που υπονοεί διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά 
τον πλούτο δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

… καθώς παράγοντες διαφορετικοί 
από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ φαίνεται να 
προσδιορίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 
τοποθέτηση των δημόσιων επενδύσεων

Οι δημόσιες επενδύσεις φαίνονται να είναι ιδιαίτερα 
υψηλές σε περιφέρειες με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι αλπικές περιφέρειες του Tirol 
στην Αυστρία και οι Valle d’Aosta, Bolzano και Trento 
στην Ιταλία. Τα νησιά Corse στη Γαλλία, Sardegna στην 
Ιταλία, Açores και Madeira στην Πορτογαλία έχουν 
επίσης υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων σε σύγκριση με 
τις άλλες περιφέρειες των αντίστοιχων χωρών. Το ίδιο 
ισχύει στη Σουηδία για τις δύο βορειότερες περιφέρειές 
της, ενώ στην Ισπανία οι δημόσιες επενδύσεις τείνουν 

17 Χρησιμοποιείται η κατάταξη της τρέχουσας περιόδου προγραμμα-
τισμού 2007–2013 καθώς οι διάφοροι στόχοι θεσπίστηκαν χρησι-
μοποιώντας τις περιφερειακές ανισότητες κατά τα έτη 2001, 2002 
και 2003.

να είναι υψηλότερες όσο χαμηλότερη είναι η πυκνότητα 
του πληθυσμού, με τις περιφέρειες Castilla y León και 
Aragón να έχουν τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν επίπεδα 
για την περίοδο 2002–2006 (χάρτης 2.1).

Ένα άλλο στοιχείο που μοιάζει σχετικό είναι ο βαθμός 
πολιτικής και διοικητικής αυτονομίας, ο οποίος σε 
ορισμένες περιπτώσεις συμπίπτει με τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως συμβαίνει στις ιταλικές, γαλλικές 
και πορτογαλικές περιφέρειες που αναφέρονται 
παραπάνω. Άλλες περιπτώσεις περιλαμβάνουν την 
πόλη κράτος Bremen στη Γερμανία ή τις αναπτυγμένες 
περιφέρειες της Σκοτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που 
ανήκουν στο ΗΒ.

Σε κάποιες χώρες οι δημόσιες επενδύσεις τείνουν επίσης 
να συγκεντρώνονται στις περιφέρειες της πρωτεύουσας, 
όταν εκφράζονται σε κατά κεφαλήν μεγέθη, όπως 
συμβαίνει στην Αυστρία, το ΗΒ και τη Σουηδία, καθώς 
και στην Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη 
Σλοβακία. Αυτό εξηγείται στο μεγαλύτερο μέρος του 
από τις επενδύσεις της κεντρικής διακυβέρνησης, 
καθώς το υψηλότερο επίπεδο ίσως αντικατοπτρίζει έως 
κάποιο βαθμό τον μεγάλο αριθμό όσων μετακινούνται 
καθημερινά προς και από τον τόπο εργασίας τους, 
γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για δημόσια αγαθά και 
υπηρεσίες.

Η έλλειψη δεδομένων για τις δημόσιες επενδύσεις 
ανά περιφέρεια, κυρίως γι' αυτές της κεντρικής 
διακυβέρνησης, σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία 
και η Γαλλία, περιορίζει το βαθμό στον οποίο μπορεί να 
εξεταστεί πλήρως αυτή η τάση.

Συνεπώς, η πολιτική συνοχής της ΕΕ λειτουργεί 
σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια, όπου οι δημόσιες 
επενδύσεις συγκεντρώνονται μόνο εν μέρει στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Οι αριθμοί για 
τις κατά κεφαλήν δημόσιες επενδύσεις φαίνεται να 
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υποδηλώνουν σχετικά περιορισμένες προσπάθειες 
βελτίωσης της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών 
στις εν λόγω περιφέρειες, κάτι που υπονοεί κίνδυνο 
διεύρυνσης των ανισοτήτων όσον αφορά τις ευκαιρίες 
για ανάπτυξη. 

Τέσσερις ομάδες χωρών διακρίνονται ευρέως όσον 
αφορά την κλίμακα των περιφερειακών ανισοτήτων 
και την περιφερειακή κατανομή των δημόσιων 
επενδύσεων για την περίοδο 2002–2006.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα κράτη μέλη με 
τις μεγαλύτερες περιφερειακές ανισότητες στα 
οποία οι δημόσιες επενδύσεις έγιναν στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. Η Γερμανία ξεχωρίζει, 
με τις δημόσιες επενδύσεις στα 5 ανατολικά Länder 
να είναι πολύ πιο υψηλές απ’ ότι στην υπόλοιπη 
χώρα. Στη Γαλλία συνέβη το ίδιο στις τέσσερις πιο 
απομακρυσμένες περιφέρειες, καθώς και στην Corse.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα κράτη μέλη 
στα οποία οι δημόσιες επενδύσεις δεν ήταν 
συγκεντρωμένες στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες παρά τις σημαντικές περιφερειακές 
ανισότητες. Στην Ιταλία οι κατά κεφαλήν δημόσιες 
επενδύσεις ήταν ελάχιστα υψηλότερες στις πιο 
εύπορες περιφέρειες του κέντρου και του νότου της 
χώρας, ενώ ήταν ιδιαίτερα υψηλές στις πλούσιες 
περιφέρειες Aosta, Bolzano και Trento, απ’ ότι 
στο Mezzogiorno, παρά τα ειδικά κονδύλια που 
διατέθηκαν στην τελευταία. Στην Ισπανία οι δημόσιες 
επενδύσεις ήταν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο στις 
περιφέρειες της σύγκλισης Galicia, Extremadura και 
Castilla-La-Mancha, αλλά κάτω από τον μέσο όρο 
στην Andalucía, την άλλη περιφέρεια της σύγκλισης 
που είναι και η περιφέρεια με τον περισσότερο 
πληθυσμό στη χώρα. Στην Πορτογαλία τα υψηλότερα 
ποσοστά δημόσιων επενδύσεων ήταν μακράν εκείνα 
στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες της Madeira, 
η οποία έχει το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, και στις Açores. 

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει χώρες με σχετικά μικρές 
περιφερειακές ανισότητες, στις οποίες οι δημόσιες 
επενδύσεις τείνουν γενικά να είναι υψηλότερες στις 
περιφερειακές περιφέρειες και στις περιφέρειες με 
συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στην 
Αυστρία οι δημόσιες επενδύσεις ήταν υψηλότερες 
στην αλπική περιφέρεια του Tirol, στη Σουηδία 
στις δύο βορειότερες περιφέρειες και στο ΗΒ στη 
Scotland και τη Northern Ireland. Στις χώρες αυτές, 
ωστόσο, οι κατά κεφαλήν δημόσιες επενδύσεις ήταν 
επίσης υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο στην 
περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τα κράτη μέλη με 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον κοινοτικό 
μέσο όρο, στα οποία οι δημόσιες επενδύσεις 
συγκεντρώνονται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. 
Πρόκειται για χώρες που προσχώρησαν στην 
ΕΕ από το 2004 και μετά. Τα πιο χαρακτηριστικά 

Η περίπτωση του ιταλικού Mezzogiorno

Το Mezzogiorno αποτελείται από 8 περιφέρειες στη Νότια 
Ιταλία, όλες τους αποδέκτες στήριξης του στόχου 1 για την 
περίοδο 2000–2006 με εξαίρεση το Abruzzo και το Molise, 
που βρίσκονταν στη κατάσταση ‘εξόδου’ από τη μετάβαση. 
Οι περισσότερες από τις περιφέρειες ήταν μεταξύ αυτών με 
τα χαμηλότερα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ στην ΕΕ για το 
εν λόγω διάστημα, με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους σε 
όρους ΠΑΔ να πέφτει από το 76 % του μέσου όρου στην ΕΕ 
των 27 το 2000 στο 68 % το 2006.

Παρόλο που τα ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν, 
παρέμειναν χαμηλά σε σύγκριση με τα ποσοστά που 
σημειώθηκαν στην υπόλοιπη ΕΕ και, βέβαια, στην υπόλοιπη 
χώρα. Αυτό ίσχυε κυρίως για τα ποσοστά απασχόλησης των 
γυναικών.

Η χαμηλή ανάπτυξη στο Mezzogiorno, ωστόσο, 
αντικατοπτρίζει τη χαμηλή ανάπτυξη της ιταλικής 
οικονομίας στο σύνολό της, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
όρους ΠΑΔ να μειώνεται από το 117  % του κοινοτικού 
μέσου όρου το 2000 σε κάτω από το 104  % το 2006. 
Πράγματι, η ανάπτυξη στις περιφέρειες του στόχου 1 στην 
Ιταλία ήταν ελάχιστα υψηλότερη κατά την περίοδο αυτή 
απ’ ότι η ανάπτυξη στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της 
χώρας. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι ‘το πρόβλημα του 
Mezzogiorno είναι εξίσου και πρόβλημα ολόκληρης της 
Ιταλίας’.

Οι πολιτικές για τις δημόσιες επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο 
δεν ευνόησαν ιδιαίτερα το Mezzogiorno κατά την εν λόγω 
περίοδο. Ο κρατικός στόχος1 για την επίτευξη ενός επίπεδου 
δημόσιων κεφαλαιουχικών δαπανών, με εξαίρεση τα ειδικά 
κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη, το οποίο θα 
ήταν υψηλότερο στο Mezzogiorno απ’ ότι στο υπόλοιπο 
της χώρας σε σχέση με τον πληθυσμό, δεν επιτεύχθηκε. Με 
εξαίρεση τις δημόσιες επιχειρήσεις (οι οποίες καλύπτουν 
περίπου το 25  % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων 
στην Ιταλία), οι κατά κεφαλήν δημόσιες επενδύσεις ήταν 
χαμηλότερες στις περιφέρειες του στόχου (1 198 ευρώ κατά 
κεφαλήν ετησίων) απ’ ότι σε άλλα μέρη της χώρας (1 322 
ευρώ κατά κεφαλήν) κατά την περίοδο 2000–2006. Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική συγκέντρωση δημοσίων 
επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες στη 
Γερμανία και, σε μικρότερο βαθμό, στην Ισπανία.

Μετά από 7 χρόνια μέτριας ανάπτυξης, η διεθνής κρίση 
οδήγησε την Ιταλία σε βαθιά ύφεση το 2008, συντομότερα 
απ’ ότι τις περισσότερες άλλες οικονομίες της ευρωζώνης. 
Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας επεκτάθηκε 
σε όλες τις περιφέρειες, τόσο στις ΠΑΑ όσο και στις ΣΥΓΚ2. 
Οι πιο ανοιχτές (και ευπροσάρμοστες) περιφέρειες ΠΑΑ, 
ωστόσο, είναι πιθανό να ανακάμψουν ταχύτερα από τις 
τελευταίες.

1 Financial Bill 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), art. 1.17: Για 
τους ίδιους σκοπούς η κεντρική κυβέρνηση θα συμμορφωθεί 
με το στόχο να εκχωρηθεί στο Mezzogiorno τουλάχιστον το 
30 % των ‘τακτικών’ κεφαλαιουχικών δαπανών.

2 Οι περιφέρειες της ΣΥΓΚ στην Ιταλία είναι η Campania, η 
Puglia, η Calabria και η Sicilia, ενώ η Basilicata είναι περιφέρεια 
που βρίσκεται στη φάση της εξόδου. Όλες οι υπόλοιπες 
περιφέρειες είναι περιφέρειες ΠΑΑ.
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παραδείγματα είναι η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία 
και η Σλοβακία.

… και οι ιδιωτικές επενδύσεις 
τείνουν να είναι υψηλότερες στις 
πιο εύπορες περιφέρειες

Οι ιδιωτικές επενδύσεις κατανέμονται με πολύ 
διαφορετικό τρόπο στις περιφέρειες απ’ ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις, με την έννοια ότι συσχετίζονται σε μεγάλο 
βαθμό με τη σχετική ευημερία των περιφερειών και, κατά 
συνέπεια, τείνουν να συγκεντρώνονται στις πιο εύπορες 
τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Ενώ οι 
δημόσιες επενδύσεις δεν συγκεντρώνονται ιδιαίτερα 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τείνουν να είναι 
υψηλότερες σε σχέση με το ΑΕΠ σε αυτές απ’ ότι στις 
άλλες περιφέρειες, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας με το να κάνουν τις εν λόγω 
περιφέρειες πιο ελκυστικούς τόπους διαβίωσης, εργασίας 
και επένδυσης.

Κατά την περίοδο 2002–2006 οι ιδιωτικές επενδύσεις 
στην ΕΕ ήταν υψηλότερες σε μια ευρεία περιοχή που 
καλύπτει τη Βορειοανατολική Ιταλία, τη Δυτική Αυστρία 
και τη Bayern στη Γερμανία και, σε μικρότερο βαθμό, 
το φλαμανδικό τμήμα του Βελγίου και ένα τμήμα των 
Κάτω Χωρών (χάρτης 2.2). Αυτές οι περιοχές είναι μεταξύ 
εκείνων με τα μεγαλύτερα επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
στην Ένωση. Η Βορειοανατολική Ισπανία, η Ιρλανδία 
και το μεγαλύτερο μέρος της Δανίας σημείωσαν επίσης 
σχετικά υψηλά επίπεδα κατά κεφαλήν επενδύσεων, 
μαζί με τις περισσότερες περιφέρειες πρωτευουσών 
και ένα πλήθος αστικών προαστίων, όπως το Hamburg, 
επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδύσεις προσανατολίζονται 
σε μέρη στα οποία υπάρχει καλή πρόσβαση και αρκετή 
διαθεσιμότητα υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, όπου 
το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. 
Οι ιδιωτικές επενδύσεις ήταν επίσης πάνω από τον μέσο 
όρο ως προς τον πληθυσμό στις πιο απομακρυσμένες 
περιφέρειες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, σε 
ορισμένες περιφέρειες των Άλπεων και σε λίγα νησιά της 
Μεσογείου, που αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς 
προορισμούς (κυρίως οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η Κρήτη), 
υποδηλώνοντας ότι η γεωγραφία δεν αποτελεί πάντα 
εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων. 

Ήταν όμως σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο 
όρο ως προς τον πληθυσμό σε κυριολεκτικά όλες τις 
περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
(με εξαίρεση ορισμένες πρωτεύουσες), καθώς και σε 
πολλές περιφέρειες της σύγκλισης, ειδικότερα στη Νότια 
Ευρώπη, στο μεγαλύτερο τμήμα του Mezzogiorno της 
Ιταλίας και στην περιφέρεια Norte της Πορτογαλίας. 
Στις εν λόγω περιφέρειες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 
χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο και συχνά 
χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. (Επισημαίνεται 
ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις επενδύσεις 
στις περιφέρειες του ΗΒ και της Βουλγαρίας)

Ο δημόσιος τομέας είναι επίσης 
ιδιαίτερα σημαντικός για τη 
διατήρηση των επενδύσεων σε πολλές 
ευρωπαϊκές περιφέρειες … 

Επομένως, οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο σε αυτές τις περιφέρειες όσον αφορά την αύξηση 
του πλούτου σε υποδομές, βελτιώνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται 

Κεφαλαιακό απόθεμα

Η διαθεσιμότητα υλικού κεφαλαίου αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη των περιφερειακών 
οικονομιών. Στατιστικές για το κεφαλαιακό απόθεμα 
είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο για τις περισσότερες 
χώρες της ΕΕ, αλλά υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις για 
τις περιφέρειες και όπου είναι διαθέσιμες, οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τους δεν είναι 
γενικά συναφείς μεταξύ των χωρών.

Μια πιλοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε με 
εντολή της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής εξέτασε τη 
σκοπιμότητα δημιουργίας συγκρίσιμων εκτιμήσεων του 
κεφαλαιακού αποθέματος για τις περιφέρειες NUTS  2. 
Μετά την επανεξέταση των κύριων προσεγγίσεων 
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση, επιλέχθηκε 
η μέθοδος διαρκούς απογραφής (βλ. το εγχειρίδιο του 
ΟΟΣΑ για τον υπολογισμό του κεφαλαιακού αποθέματος, 
ΟΟΣΑ 2001, 2009) ως εκείνη που ευθυγραμμίζεται 
περισσότερο με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και 
που επιτρέπει την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα της Eurostat ή άλλων 
δημόσια διαθέσιμων πηγών όπου είναι εφικτό, η μελέτη 
κατέληξε σε αριθμούς κεφαλαιακού αποθέματος για 
όλες τις περιφέρειες NUTS  2 της ΕΕ. Η ανάλυση δείχνει 
ότι οι εκτιμήσεις είναι γενικά εύρωστες και οδηγούν 
στις ακόλουθες παρατηρήσεις. Το κεφαλαιακό απόθεμα 
είναι σταθερά μεγαλύτερο στην ΕΕ των 15 απ’ ότι στην 
ΕΕ των 12, με κάποιες εξαιρέσεις όπως το Mazowiecke 
στην Πολωνία. Ένα μεγάλο ποσό από το κεφάλαιο 
συγκεντρώνεται στο υψηλά βιομηχανοποιημένο 
βορειοδυτικό τμήμα της Γερμανίας, καθώς και στο 
νοτιοδυτικό γύρω από τη Φρανκφούρτη. Υπάρχει 
επίσης σημαντικό καθαρό κεφαλαιακό απόθεμα στη 
Βόρεια Ιταλία, τη Νότια Γαλλία και ορισμένες ισπανικές 
περιφέρειες, όπως η Cataluña και η Castilla y Leon. 

Οι εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τον 
υπολογισμό του λόγου του κεφαλαίου ως προς το 
εργατικό δυναμικό, που αντικατοπτρίζει το βαθμό 
στον οποίο οι περιφερειακές οικονομίες έχουν κυρίως 
τεχνολογίες κεφαλαίου ή έντασης εργατικού δυναμικού. 
Ο λόγος αυτός τείνει να είναι υψηλότερος στα 
περισσότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη και χαμηλότερος 
στις περιφέρειες όπου το εργατικό δυναμικό κοστίζει 
λιγότερο. Οι ομάδες περιφερειών με σχετικά υψηλό 
λόγο κεφαλαίου-εργατικού δυναμικού βρίσκονται στην 
Αυστρία, τη Δυτική Γερμανία και τις σκανδιναβικές 
χώρες. Ο λόγος είναι επίσης υψηλός στην Ile de France 
και την Provence-Côte d’Azur καθώς και στο Inner και 
Outer London.
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εκεί και κάνοντάς τις εν λόγω περιφέρειες πιο ελκυστικές 
για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις είναι σχετικά σημαντικές σε ένα πλήθος 
περιφερειών που δεν ανήκουν στις περιφέρειες 
της σύγκλισης αλλά έχουν ιδιαίτερα γεωφυσικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι βόρειες περιφέρειες της 
Σουηδίας, η Corse στη Γαλλία και οι περιφέρειες των 
Άλπεων στην Ιταλία, καθώς και εκείνες που υφίστανται 
βιομηχανική αναδιάρθρωση, όπως το Nord-Pas-de-
Calais στη Γαλλία ή η Liège στο Βέλγιο.

… και η κοινοτική πολιτική συνοχής 
βρίσκεται πολύ συχνά πίσω από αυτή 
τη σημαντική δημόσια στήριξη των 
επενδύσεων στις περιφέρειες

Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής καλύπτουν ένα 
σημαντικό ποσοστό των δημόσιων επενδύσεων στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης 
(χάρτης 2.3). Και τα δύο μαζί κάλυψαν κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2000–2006 πάνω από το 40  % των 
δημόσιων επενδύσεων στις περιφέρειες της σύγκλισης 
στην Πορτογαλία, πάνω από το 30 % στις περισσότερες 
περιφέρειες της Ελλάδας, το 20–25  % στις ισπανικές 
περιφέρειες της σύγκλισης, περίπου το 15 % στο ιταλικό 
Mezzogiorno και περίπου το 10  % στις ανατολικές 
περιφέρειες της Γερμανίας. Στην τελευταία, ωστόσο, 
αυτό συνέβη στα πλαίσια της υψηλής συγκέντρωσης 
των εθνικών δημόσιων επενδύσεων στις εν λόγω 
περιφέρειες. Στις χώρες της ΕΕ των 12, τα δύο ταμεία 
κάλυψαν πάνω από το 20 % των δημόσιων επενδύσεων 
στη Λετονία, τη Λιθουανία και σε πολλές περιφέρειες 
της Πολωνίας. Επιπλέον, αυτό το ποσοστό ενδέχεται να 
είναι σημαντικά μεγαλύτερο κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού, λόγω των μεγαλύτερων ποσών 
που περιλαμβάνονται και των πιθανών ανεπιθύμητων 
επιπτώσεων της κρίσης στην κρατική χρηματοδότηση. 
Πράγματι, σε αρκετές από αυτές τις χώρες, η πολιτική 
συνοχής είναι πιθανό να αποτελέσει την κύρια πηγή 
χρηματοδότησης για τις δημόσιες επενδύσεις κατά την 
προαναφερθείσα περίοδο. Κάλυψε ήδη ένα σημαντικό 
μέρος των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου18 (ΑΕΠΚ) του δημόσιου τομέα το 2009. 
Η πολιτική συνοχής κάλυψε το 90  % των συνολικών 
δημόσιων ΑΕΠΚ στη Λιθουανία και πάνω από το 50  % 
στην Ουγγαρία, την Πορτογαλία, την Εσθονία και τη 
Σλοβακία.

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ δεν είναι σημαντική μόνο 
για τις λιγότερο εύπορες περιφέρειες της Ένωσης. 
Ισοδυναμεί με το 25 % των δημόσιων επενδύσεων που 
αναλαμβάνονται από τις περιφερειακές κυβερνήσεις 
στις περιφέρειες της Ισπανίας και της Γαλλίας που δεν 

18 Παρόλο που το αντικείμενο των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠΚ, αυτό παρέχει 
ένδειξη της σχετικής σημασίας της πολιτικής στις συνολικές 
δημόσιες δαπάνες.

ανήκουν στη σύγκλιση (και με πάνω από το 30 % στην 
Cataluña και την Aquitaine). Επιπλέον, στις περιφέρειες 
West Midlands και London εκτιμάται ότι καλύπτει 
περίπου το 15  % των δημόσιων δαπανών για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση από την ΕΕ είναι επίσης σημαντι-
κή όσον αφορά τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφά-
λαιο, βελτιώνοντας την ικανότητα προσαρμογής των ερ-
γαζομένων και βοηθώντας τις ομάδες των μειονεκτού-
ντων ατόμων να βρουν εργασία. Στις περιφέρειες της 
Κεντρικής και Βόρειας Ιταλίας εκτιμάται ότι καλύπτει ένα 
25 % των δημόσιων δαπανών και στην περιφέρεια των 
Βρυξελλών περίπου το 10 %.

5.3 Τρέχουσες δαπάνες και συνοχή

Οι περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, που 
ευθύνονται κυρίως για την παροχή δημόσιων αγαθών 
και υπηρεσιών, αντιμετωπίζουν συχνά σημαντικά 
εμπόδια παρά τα υψηλά επίπεδα του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ. Ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι ο αριθμός των 
ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες 
είναι αξιοσημείωτα μεγαλύτερος από τον αριθμό των 
κατοίκων, κάτι που ισχύει κυρίως για τις πρωτεύουσες 
και τις άλλες μητροπολιτικές περιοχές. Ένας άλλος 
πιθανός λόγος είναι το υψηλό χρέος πολλών τοπικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων.

Η ικανότητά τους να συγκεντρώνουν έσοδα από δικές 
τους πηγές είναι επίσης σε πολλές περιπτώσεις μικρότερη 
απ’ ότι υποδηλώνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους. Η βάση 
των περιφερειακών και τοπικών φόρων είναι συνήθως 
η ακίνητη περιουσία και/ή το εισόδημα όσων ζουν εκεί, 
που όμως ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από το ΑΕΠ. 
Πράγματι, ο πλούτος σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες 
καθώς και η ικανότητα παροχής αυτών φαίνεται να 
σχετίζονται περισσότερο με το κατά κεφαλήν εισόδημα 
παρά με το κεφαλήν ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ έχει πιο συγκεντρωτικό χαρακτήρα 
από το εισόδημα σε όλα τα κράτη μέλη

Στην ΕΕ, η οικονομική δραστηριότητα, και κατά συνέπεια 
το ΑΕΠ, συγκεντρώνονται περισσότερο στις περιφέρειες 
απ’ ότι ο πληθυσμός ή το εισόδημα. Ως εκ τούτου, οι 
περιφερειακές ανισότητες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 
μεγαλύτερες από τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών 
στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Οι βασικοί λόγοι γι' αυτό, 
όπως υποδηλώνεται παραπάνω, είναι η καθημερινή 
μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας, μέσω 
της οποίας το εισόδημα που παράγεται από το ΑΕΠ 
μεταφέρεται από τις περιφέρειες όπου οι άνθρωποι 
εργάζονται σε αυτές όπου ζουν, η μεταφορά των κερδών 
των επιχειρήσεων και, το σημαντικότερο, τουλάχιστον 
σε επίπεδο NUTS  1 και 2, οι κρατικοί φόροι και οι 
μεταβιβάσεις. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν τόσο αυτές 
που αποσκοπούν στο να εξομαλυνθούν περισσότερο 
τα επίπεδα του εισοδήματος στις περιφέρειες όσο και 
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εκείνες που σχετίζονται με το σύστημα κοινωνικής 
προστασίας.

Οι ανισότητες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των 
περιφερειών NUTS  2 είναι μεγαλύτερες στο Βέλγιο, τη 
Σλοβακία και τη Ρουμανία· και στις τρεις περιπτώσεις 
αυτό συμβαίνει λόγω της υψηλής συγκέντρωσης της 
οικονομικής δραστηριότητες στην περιφέρεια της 
πρωτεύουσας σε σχέση με τον πληθυσμό. Το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ στην τελευταία είναι περίπου διπλάσιο 
από τον εθνικό μέσο όρο και στις τρεις χώρες, καθώς 
πολλοί από εκείνους που ευθύνονται για την παραγωγή 
του ΑΕΠ ζουν σε γειτονικές περιφέρειες. Αντιστρόφως, 
οι περιφερειακές ανισότητες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
είναι σχετικά μικρές στις Κάτω Χώρες, εν μέρει διότι 
το ΑΕΠ και ο πληθυσμός κατανέμονται μεταξύ των 
περιφερειών με παρόμοιους τρόπους και επειδή η 

καθημερινή μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας 
μεταξύ περιφερειών (και όχι εντός αυτών) είναι πολύ πιο 
περιορισμένη.

Η καθημερινή μετακίνηση προς και από 
τον τόπο εργασίας είναι σημαντική για τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
ειδικά σε ορισμένα κράτη μέλη

Η καθημερινή μετακίνηση προς και από τον τόπο 
εργασίας παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των 
ανισοτήτων στις περιφέρειες NUTS 2 σε αρκετές χώρες. Η 
καθημερινή μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας 
τείνει να αυξάνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες 
της πρωτεύουσας και να το μειώνει στις γύρω 
περιφέρειες, με αποτέλεσμα αυτές να έχουν υψηλότερα 
επίπεδα κατά κεφαλήν πρωτογενούς εισοδήματος 
σε σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Στην Αυστρία, για 
παράδειγμα, λόγω της καθημερινής μετακίνησης προς 
τη Βιέννη, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Burgenland 
είναι κατά 42  % υψηλότερο από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
και στην Niederösterreich πάνω από 26  % υψηλότερο. 
Ομοίως, στην περιφέρεια Wallonne του Βελγίου, το 
πρωτογενές εισόδημα είναι υψηλότερο από το ΑΕΠ σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 21  %. Παρόμοιες διαφορές 
είναι εμφανείς και σε άλλες χώρες, ειδικά σε εκείνες 
όπου η περιφέρεια της πρωτεύουσας είναι σχετικά μικρή 
γεωγραφικά κι επομένως οι γύρω περιφέρειες αποτελούν 
σημαντικότερες πηγές εργασίας19. Σε ολόκληρη την ΕΕ το 
πρωτογενές εισόδημα είναι κατά περίπου 8 % λιγότερο 
κατανεμημένο στις περιφέρειες απ’ ότι το ΑΕΠ.

Οι κρατικοί φόροι και τα συστήματα 
μεταβιβάσεων είναι πολύ πιο σημαντικά 
για τη μείωση των ανισοτήτων στο 
εισόδημα μεταξύ των περιφερειών, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο 

Οι ανισότητες στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα 
μεταξύ των περιφερειών είναι μικρότερες από τις 
ανισότητες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή στο πρωτογενές 
εισόδημα σε όλα τα κράτη μέλη, διότι οι κρατικοί φόροι και 
οι μεταβιβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ανακατανομή 
του εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ στο 
σύνολο. Οι περιφερειακές ανισότητες στο διαθέσιμο 
εισόδημα μεταξύ των περιφερειών είναι κατά περίπου 
18 % μικρότερες από τις ανισότητες στο ΑΕΠ.

Το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 10 % των περιφερειών 
με τα υψηλότερα επίπεδα σε όρους ΠΑΔ ήταν 4,5 φορές 
υψηλότερο από το μέσο ΑΕΠ στο 10 % των περιφερειών 

19 Για το λόγο αυτό η ανάλυση πραγματοποιείται σε επίπεδο NUTS I στο 
ΗΒ, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, καθώς και στο Βέλγιο. Αυτά είναι 
τα τέσσερα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμιακής 
πυκνότητας στην ΕΕ.

ΑΕΠ, εισόδημα και παροχή 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών

Η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών είναι 
σημαντική για την αύξηση των ευκαιριών ανάπτυξης και 
για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στις περιφέρειες. 
Ένα υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν εξασφαλίζει 
απαραίτητα την επαρκή παροχή των παραπάνω για 
όσους ζουν στην περιφέρεια.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που τείνει να αποτελεί τον δείκτη 
υπολογισμού της σχετικής ευημερίας των περιοχών, 
σχετίζεται με το εισόδημα που προκύπτει από την 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στην περιφέρεια 
σε σχέση με τον πληθυσμό που ζει εκεί. Το ΑΕΠ που 
παράγεται σε μια περιφέρεια, όμως, δεν πηγαίνει 
αναγκαστικά ολόκληρο στους ανθρώπους που ζουν 
σε αυτήν. Ένα μέρος αυτού μπορεί να πηγαίνει σε 
ανθρώπους που εργάζονται στην περιφέρεια αλλά 
ζουν αλλού — δηλαδή σε εκείνους που μετακινούνται 
καθημερινά στην περιφέρεια για λόγους εργασίας 
και οι οποίοι είναι εν μέρει υπεύθυνοι για το ΑΕΠ 
που παράγεται σε αυτήν. Ένα μέρος αυτού λαμβάνει 
τη μορφή εταιρικών κερδών τα οποία μπορεί να 
μεταφέρονται σε άλλες περιφέρειες, ακόμα και σε άλλες 
χώρες. Ένα μέρος αυτού μπορεί επίσης να μεταφέρεται 
εκτός της περιφέρειας από ιδιώτες, για παράδειγμα, 
με τη μορφή εμβασμάτων στο εξωτερικό. Συνεπώς, το 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε μια περιφέρεια 
διαφέρει από το ΑΕΠ. Επομένως, η σχέση μεταξύ του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του διαθέσιμου εισοδήματος 
των νοικοκυριών σε περιφερειακό επίπεδο δεν είναι σε 
καμία περίπτωση συστηματική. Οι τελικοί καθοριστικοί 
παράγοντες του διαθέσιμου εισοδήματος που μπορούν 
να δαπανήσουν τα νοικοκυριά είναι οι φόροι που 
επιβάλλονται από το κράτος και οι εισφορές που 
καταβάλλονται, αλλά και τα δυο μπορεί να διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των περιφερειών. Στις περιφέρειες με 
υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ το επίπεδο του διαθέσιμου 
κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών δεν 
είναι απαραίτητα επίσης υψηλό, ούτε το χαμηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ υπονοεί αναγκαστικά χαμηλό εισόδημα 
για τα νοικοκυριά και χαμηλό βιοτικό επίπεδο.
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με τα χαμηλότερα επίπεδα το 2007. Όσον αφορά το 
διαθέσιμο εισόδημα, αυτό ήταν 3,9 φορές υψηλότερο 20.

Το αποτέλεσμα της ανακατανομής από τους φόρους 
και τις μεταβιβάσεις είναι ιδιαίτερα έντονο στη Δανία 
η οποία, ως εκ τούτου, έχει τις μικρότερες ανισότητες 
στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των 
περιφερειών NUTS 2 της ΕΕ (χάρτης 2.4). Το αποτέλεσμα 
είναι ελάχιστα μικρότερο στη Σουηδία, την Αυστρία, τη 
Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Αντιθέτως, το αποτέλεσμα 
της ανακατανομής είναι σχετικά μικρό στην Ισπανία, την 
Ιταλία και τη Ρουμανία, οι οποίες έχουν τις μεγαλύτερες 
ανισότητες στο εισόδημα μεταξύ των περιφερειών της 
ΕΕ, μαζί με την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία21.

Εξίσου σημαντικό είναι να ληφθεί υπ’ όψιν το αποτέλεσμα 
των μεταβιβάσεων σε είδος, το οποίο δεν αποτυπώνεται 
σε αυτά τα νούμερα. Σε όλες τις χώρες, η παιδεία και 
η υγειονομική περίθαλψη παρέχονται δωρεάν και, 
συνεπώς, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η ποιότητα αυτών των 
υπηρεσιών ποικίλλει τόσο εντός όσο και μεταξύ των 
χωρών, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν 
κατά την αξιολόγηση των ανισοτήτων στο εισόδημα. 
Ομοίως, οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η φροντίδα 
παιδιών ή ηλικιωμένων, παρέχονται δωρεάν ή κάτω του 
κόστους σε κάποιες χώρες — ειδικά στις σκανδιναβικές 
χώρες — αλλά όχι σε άλλες, συμβάλλοντας έτσι πολύ 
πιο αποτελεσματικά στο εισόδημα των πρώτων απ’ ότι 
των δεύτερων. Η παράβλεψη αυτών των υπηρεσιών 
αλλοιώνει τις συγκρίσεις μεταξύ των χωρών — και σε 
κάποιες περιπτώσεις μεταξύ των περιφερειών — αν και 
η έλλειψη δεδομένων δυσκολεύει την ένταξή τους στην 
ανάλυση. 

Δεκαέξι από τις 20 περιφέρειες στις οποίες οι φόροι και 
οι μεταβιβάσεις έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση είναι 
περιφέρειες είτε της σύγκλισης είτε της μετάβασης, με 
τις κρατικές παρεμβάσεις να αυξάνουν το κατά κεφαλήν 
διαθέσιμο εισόδημα κατά τουλάχιστον 9  %. Αυτές 
περιλαμβάνουν την Asturias στην Ισπανία, την Calabria 
στην Ιταλία, τις Wales και Northern Ireland στο ΗΒ, τη 
φινλανδική περιφέρεια Itä-Suomi και τις δύο ανατολικές 
περιφέρειες της Ουγγαρίας. Σε τέσσερα από τα Länder 
της Ανατολικής Γερμανίας η αύξηση αυτή είναι πάνω από 
15 %.

Ο αριθμός των περιφερειών NUTS 2 (132) στην ΕΕ στις 
οποίες το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε 
σε σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι πολύ πιο μεγάλος 
από τον αριθμό (50) στα οποία μειώθηκε, δείχνοντας ότι 
η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας είναι 
μεγαλύτερη από αυτή του πληθυσμού.

20 Το 20  % των περιφερειών με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα 
επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ και κατά κεφαλήν εισοδήματος 
υπολογίζεται εδώ σύμφωνα με τον πληθυσμό και όχι με τον αριθμό 
των περιφερειών, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα σημαντικά 
διαφοροποιημένα μεγέθη του πληθυσμού στις περιφέρειες NUTS 2.

21 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την Ελλάδα.

Περιφέρειες πρωτευουσών: ένα 
ιδιαίτερο είδος διοικητικής οντότητας

Οι περιφέρειες των πρωτευουσών στην ΕΕ έχουν 
αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Σχεδόν σε όλα τα κράτη 
μέλη, έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς η 
συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτές 
είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση του πληθυσμού. Το 
Βερολίνο αποτελεί τη βασική εξαίρεση. Το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στο Lazio της Ιταλίας και στη Madrid της Ισπανίας 
επίσης δεν είναι το υψηλότερο σε αυτές τις χώρες, αν και 
βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο.

Οι μεγάλες εισροές εργαζομένων που μετακινούνται 
καθημερινά από τις περιφέρειες της πρωτεύουσας στις 
γειτονικές περιφέρειες αυξάνουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
στις πρώτες και το μειώνουν στις δεύτερες. Ανάμεσα 
στις 20 περιφέρειες της ΕΕ υπάρχουν 12 περιφέρειες 
πρωτευουσών στις οποίες το πρωτογενές κατά κεφαλήν 
εισόδημα είναι πιο χαμηλό από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι 
Βρυξέλες αποτελούν τρανταχτή περίπτωση, με το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ να είναι σχεδόν διπλάσιο από τον κοινοτικό 
μέσο όρο και το πρωτογενές κατά κεφαλήν εισόδημα να 
είναι κατά 7  % χαμηλότερο από το ΑΕΠ. Στο Λονδίνο το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι κατά 178 % υψηλότερο από τον 
εθνικό μέσο όρο, το πρωτογενές εισόδημα κατά 71  % 
υψηλότερο, ενώ στην Πράγα οι αριθμοί είναι υψηλότερο 
κατά 109 % και 47 %, αντίστοιχα και στη Βιέννη υψηλότερο 
κατά 34 % και 4 % αντίστοιχα. Αυτές οι μεγάλες διαφορές 
αντικατοπτρίζουν εν μέρει το σχετικά μικρό γεωγραφικό 
μέγεθος των εν λόγω πόλεων και το γεγονός ότι δεν 
αποτελούν ομοιόμορφα λειτουργικές περιφέρειες. Άλλες 
γεωγραφικά μεγαλύτερες περιφέρειες πρωτευουσών, 
χαρακτηρισμένες σε όρους NUTS  2, έχουν μικρότερες 
εισροές καθημερινά μετακινούμενων εργαζομένων (με το 
μεγαλύτερο μέρος της μετακίνησης να συμβαίνει εντός της 
περιφέρειας), οι οποίες όμως είναι σημαντικές σε κάποιες 
περιπτώσεις, όπως στην Ile de France και στις περιφέρειες 
όπου βρίσκονται η Βουδαπέστη, η Βαρσοβία και η Αθήνα. 
Σε όλες αυτές το χάσμα μεταξύ του πρωτογενούς κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και του εθνικού μέσου όρου είναι 
πάνω από 10 % μικρότερο από το χάσμα μεταξύ του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ τους και του εθνικού μέσου όρου.

Οι περιφέρειες πρωτευουσών τείνουν επίσης να 
μεταφέρουν σημαντικό εισόδημα σε άλλες περιφέρειες 
μέσω της λειτουργίας του δημοσιονομικού συστήματος, το 
οποίο μειώνει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Το Βερολίνο, οι 
Βρυξέλλες και η Αθήνα αποτελούν τις μοναδικές εξαιρέσεις. 
Το ποσό που μεταφέρεται είναι ιδιαίτερα μεγάλο στη 
Ρουμανία, τη Σλοβακία και το ΗΒ, με το διαθέσιμο κατά 
κεφαλήν εισόδημα στην πρωτεύουσα να είναι μειωμένο 
κατά περισσότερο από 15 % σε κάθε περίπτωση. Το ποσό 
είναι σχετικά μικρότερο στη Γαλλία, την Ουγγαρία και την 
Πολωνία, όπου η αντίστοιχη μείωση είναι πάνω από 10 %.

Αυτή η εκροή εισοδήματος ενδέχεται να επηρεάζει την 
ικανότητα των αρχών στις περιφέρειες των πρωτευουσών 
να διατηρούν τις δημόσιες υπηρεσίες που χρειάζονται 
οι άνθρωποι που εργάζονται στην περιφέρεια καθώς κι 
εκείνοι που ζουν εκεί ή μπορεί να οδηγήσει σε υψηλούς 
φόρους για τους κατοίκους, προκειμένου να βρεθούν οι 
πόροι για τη χρηματοδότηση των εν λόγω υπηρεσιών.
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Εν ολίγοις, το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών 
στην ΕΕ είναι είναι πολύ πιο εξισωμένο μεταξύ των 
περιφερειών απ’ ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κυρίως 
λόγω της καθαρής επίδρασης των φόρων και των 
μεταβιβάσεων. Αυτή η επίδραση, ωστόσο, ποικίλλει 
σημαντικά μεταξύ των χωρών, όπως και η κλίμακα 
μετακινήσεων προς και από τον τόπο εργασίας, που 
είναι σημαντική για τη μεταφορά του εισοδήματος που 
παράγεται κυρίως στις περιφέρειες της πρωτεύουσας 
στις γύρω περιφέρειες σε αρκετές χώρες.

Οι εξελίξεις από το 2000 δείχνουν σταδιακή μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, τόσο στο εισόδημα 
όσο και στο ΑΕΠ.

6. Οι εθνικές πολιτικές και 
η οικονομική κρίση

6.1 Η οικονομική κρίση και τα 
εθνικά προγράμματα τόνωσης

Η οικονομία της ΕΕ το 2009 αντιμετώπισε τη χειρότερη 
ύφεση από την εποχή του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 4  % και η 
ανεργία αυξήθηκε στο 10 % μέχρι τα τέλη του έτους. Οι 
επιπτώσεις, ωστόσο, αμβλύνθηκαν από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας22 (EERP) 
που προσυπογράφηκε από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
Δεκέμβριο του 2008. Το σχέδιο αυτό περιείχε δύο κύρια 
σκέλη: 

 • σημαντική δόση αγοραστικής δύναμης για την 
ενίσχυση της ζήτησης βραχυπρόθεσμα και για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων 
και των καταναλωτών·

22 Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την οικονομική ανάκαμψη. 
COM(2008) 800 τελικό.

 • βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μακροπρόθεσμη 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 

Το πρώτο σκέλος περιλάμβανε επέκταση του 
προϋπολογισμού στα 170 δισεκατομμύρια ευρώ από 
εθνικούς πόρους με 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον 
από κοινοτικούς πόρους, τα περισσότερα με τη μορφή 
επισπευσμένων πληρωμών στο πλαίσιο της πολιτική 
συνοχής (βλ. πλαίσιο). 

Πολλά κράτη μέλη υιοθέτησαν 
εθνικά προγράμματα τόνωσης… 

Από το φθινόπωρο του 2008, πολλά κράτη μέλη 
υιοθέτησαν πακέτα τόνωσης, τα οποία ανέρχονταν 
συνολικά στο 1,5 % περίπου του κοινοτικού ΑΕΠ το 2009 
και στα ίδια επίπεδα το 2010. Το μέγεθος αυτό, ωστόσο, 
διέφερε σημαντικά, τείνοντας να είναι μεγαλύτερο 
στις χώρες με μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία 
(σχήμα 2.15). 

Σε πέντε κράτη μέλη (Λουξεμβούργο, Κύπρος, Πολωνία, 
Σουηδία και Φινλανδία) η συνολική τόνωση υπερέβη το 
2 % του ΑΕΠ το 2009 και το 2010, ενώ σε 11 κράτη ήταν 
χαμηλότερη από το 1 % και σε τρία από αυτά (Ελλάδα, 
Ρουμανία και Λιθουανία) ήταν χαμηλότερη από το 0,5 %.

Η φύση των μέτρων που υιοθετήθηκαν παρουσίαζε 
επίσης διαφορές. Τα μέτρα αυτά μπορούν να χωριστούν 
σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

 • στήριξη των νοικοκυριών (περίπου 0,5  % του 
ΑΕΠ την περίοδο 2009–2010), το κύριο μέτρο, το 
οποίο καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής 
τόνωσης και περιλαμβάνει κυρίως προσωρινές 
μειώσεις φόρων και κοινωνικών εισφορών και ειδική 
στήριξη σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα· 
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 • αυξημένες δημόσιες επενδύσεις (περίπου 
0,3  % του ΑΕΠ την περίοδο 2009–2010), το οποίο 
περιλαμβάνει νέα ή επισπευσμένα έργα, κυρίως στις 
υποδομές· 

 • στήριξη των επιχειρήσεων (0,4  % του ΑΕΠ την 
περίοδο 2009–2010) για την παροχή βοήθειας 
σε τομείς που επλήγησαν περισσότερο, όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία·

 • μέτρα για την αγορά εργασίας (0,25  % του ΑΕΠ 
την περίοδο 2009–2010) για την άμβλυνση του 
κοινωνικού αντίκτυπου της κρίσης. 

Η σχετική βαρύτητα που δόθηκε σε κάθε ένα από 
αυτά τα μέτρα διέφερε μεταξύ των χωρών ανάλογα 
με τον αντίκτυπο της κρίσης στην κάθε μια. Στην 
Αυστρία, το Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία και το ΗΒ η 
στήριξη επικεντρώθηκε στα νοικοκυριά, στη Σουηδία, 
την Ουγγαρία, τη Δανία και την Τσεχική Δημοκρατία 
επικεντρώθηκε κυρίως στην αγορά εργασίας, στη 
Σλοβενία και τη Γαλλία επικεντρώθηκε στις επιχειρήσεις 
και στην Πολωνία στις δημόσιες επενδύσεις. Στη 
Γερμανία, την Ισπανία και το Βέλγιο δόθηκε σχετικά 
ομοιόμορφη βαρύτητα στα μέτρα.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση άλλων μέτρων, η 
προτεραιότητα που δόθηκε στις δημόσιες επενδύσεις 
διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών, με αρκετές χώρες 
της συνοχής (Ελλάδα, Λετονία, Ρουμανία, Ουγγαρία 
και Λιθουανία) να μην είναι σε θέση να διευρύνουν τις 
δαπάνες λόγω του περιορισμένου δημοσιονομικού 
περιθωρίου για δράση.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στις δημόσιες 
επενδύσεις είχε τη μορφή έργων υποδομής, εκ 
των οποίων πολλά βρίσκονταν ήδη στο στάδιο της 
προετοιμασίας. Η Γερμανία αποτέλεσε τη βασική 
εξαίρεση, καθώς έδωσε προτεραιότητα σε έργα 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες της Επιτροπής. Λίγες μόνο χώρες (Σλοβενία, 
Σλοβακία και Λετονία από τις χώρες της συνοχής) 
υιοθέτησαν μέτρα σημαντικής ενίσχυσης της Ε&Α.

Τα πακέτα απέτρεψαν την περαιτέρω πτώση του ΑΕΠ και 
την επιδείνωση όσον αφορά τις απώλειες εργασίας και 
το κλείσιμο επιχειρήσεων. Επειδή όμως είναι προσωρινά, 
τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα θα λήξουν το 2011 
όταν θα ξεκινήσει και πάλι η οικονομική ανάπτυξη.

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ 
στο σχέδιο ανάκαμψης

Το 2009 η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτέλεσε βασικό 
κομμάτι του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης. 
Το 2009 δόθηκαν σημαντικές προκαταβολές από 
την πολιτική συνοχής, επιτρέποντας την κατεύθυνση 
περισσότερων χρημάτων σε έργα προτεραιότητας 
(συνολικές πληρωμές 11,25 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν ως απόκριση 
στην κρίση). Για πολλά προγράμματα της περιόδου 2000–
2006, η ημερομηνία επιλογής παρατάθηκε για να υπάρχουν 
περισσότερες ευκαιρίες απορρόφησης της χρηματοδότησης 
και πολλά κράτη μέλη επίσπευσαν τις πληρωμές και αύξησαν 
τα ποσά των προκαταβολών στους αποδέκτες για να τους 
βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν στην ύφεση.

Στα τέλη του 2009 περισσότερα από 93 δισεκατομμύρια 
ευρώ είχαν κατανεμηθεί σε συγκεκριμένα έργα επί τούτου, 
ποσό που ισοδυναμεί με πάνω από το 27 % των συνολικών 
κονδυλίων που κατανεμήθηκαν για ολόκληρη την περίοδο 
προγραμματισμού 2007–2013. 

Τα περισσότερα κονδύλια ενίσχυσης δόθηκαν στα κράτη 
της Βαλτικής, τα οποία επλήγησαν πιο σοβαρά από την 
ύφεση, με τις πληρωμές να ανέρχονται περίπου στο 4  % 
του ΑΕΠ στην Εσθονία και τη Λιθουανία και στο 2,5 % στη 
Λετονία. Οι πληρωμές ήταν επίσης μεγαλύτερες από το 2 % 
του ΑΕΠ στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Τα υψηλότερα 
ποσοστά απορρόφησης παρατηρούνται στις χώρες που 
επλήγησαν σφοδρότερα από την ύφεση, δηλαδή στην 
Ιρλανδία, την Εσθονία και τη Λιθουανία, όπου οι επενδύσεις 
μειώθηκαν κατά περισσότερο από 35 % σε κάθε περίπτωση 
και η κατανάλωση κατά περισσότερο από 10 %. 

Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είχαν περιορισμένο 
δημοσιονομικό χώρο για αντικυκλικά μέτρα και τα εθνικά 
πακέτα τόνωσης ήταν από τα μικρότερα στην ΕΕ. 

Η σύνθεση των δαπανών ευθυγραμμιζόταν σε μεγάλο βαθμό 
με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την οικονομική ανάκαμψη 
και με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη  2020». 
Περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ κατανεμήθηκαν σε 
έργα σε τομείς σχετικούς με την τελευταία. Ειδικότερα, το 
28  % των έργων που χρηματοδοτήθηκαν περιλάμβαναν 
στήριξη της καινοτομίας και των επιχειρήσεων και περίπου 
το 20  % περιλάμβαναν αναβάθμιση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου. Επιπλέον, περίπου τα μισά από τα κονδύλια που 
κατανεμήθηκαν για να γίνουν οι τόποι πιο ελκυστικοί πήγαν 
στις μεταφορές (σιδηρόδρομος), στο περιβάλλον, καθώς και 
σε πολιτιστικά και κοινωνικά έργα.

Η απορρόφηση των κεφαλαίων ήταν ιδιαίτερα υψηλή όσον 
αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων, για την οποία πάνω 
από το 36 % των κονδυλίων που κατανεμήθηκαν την περίοδο 
προγραμματισμού είχαν ήδη δεσμευτεί έως το 2009, καθώς 
και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο (απορροφήθηκε 
το 25 % των κονδυλίων). 

Η χρηματοδότηση από την ΕΕ κάλυψε μεγάλο μέρος των 
συνολικών δημόσιων επενδύσεων το 2009 σε πολλά κράτη 
μέλη όπου οι περιορισμοί στον προϋπολογισμό οδήγησαν 
σε περικοπή των εθνικών δαπανών και είναι πιθανό αυτό 
να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια λόγω της ανάγκης για 
μείωση του κρατικού δανεισμού. Συνεπώς, στις χώρες 
αυτές η χρηματοδότηση από την ΕΕ είναι βασική για την 
εξασφάλιση κάποιας σταθερότητας στα επίπεδα των 
δημόσιων επενδύσεων και, επομένως, αποτελεί σημαντικό 
κομμάτι της οικονομικής ανάκαμψης.
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… όπου οι περιφέρειες έπαιξαν 
ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κρίσης

Το μεγαλύτερο μέρος της αντίδρασης στην κρίση 
πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο. Οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, ωστόσο, διαδραμάτισαν επίσης 
σημαντικό ρόλο σε ορισμένες χώρες, ιδίως σε εκείνες με 
σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αποκέντρωσης.

Σε αρκετές περιοχές εφαρμόστηκαν σημαντικά πακέτα 
τόνωσης. Όλες οι περιφέρειες της Ιταλίας, για παράδειγμα, 
υιοθέτησαν δικά τους πακέτα, τα οποία ανέρχονταν σε 
περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου στο μισό 
της συνολικής τόνωσης. Σημαντικά πακέτα τόνωσης 
υλοποιήθηκαν επίσης σε όλα τα γερμανικά Landër, στο 
Vlaanderen (Βέλγιο), στο Gelderland (Ολλανδία) καθώς 
και σε Scotland και Wales (ΗΒ). Αυτά περιλάμβαναν 
γενικά τους ίδιους τύπους μέτρων που εφαρμόστηκαν σε 
εθνικό επίπεδο, με επίκεντρο κυρίως τα έργα υποδομής. 
Στην Ισπανία πολλές περιφέρειες εφάρμοσαν επίσης 
προσωρινές φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα μέτρα 
στήριξης της αυτοκινητοβιομηχανίας ως συμπλήρωμα 
στα μέτρα της κυβέρνησης. Στην ΕΕ των 12 το μοναδικό 
παράδειγμα άμεσης στήριξης των περιφερειών ήταν στη 
Σλοβενία23.

6.2 Οι επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης στα δημόσια οικονομικά και οι 
προοπτικές για τις δημόσιες επενδύσεις

Τα δημόσια οικονομικά επηρεάστηκαν σε έντονο βαθμό 
από την απότομη οικονομική κάμψη που ξεκίνησε το 
2008. Όλα τα κράτη μέλη σημείωσαν ελλείμματα στον 

23  Grzegorz, G. and Chor-Ching, G. (2009), Financial Crisis in Central 
and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, Παγκόσμια 
Τράπεζα-EUROREG.

προϋπολογισμό το 2009 (σε ορισμένα — Ιρλανδία, 
Ισπανία, Ελλάδα και ΗΒ — τα ελλείμματα υπερέβησαν το 
10 % του ΑΕΠ) και όλα τους αναμένεται να φτάσουν σε 
αυτό το σημείο το 2010 και το 2011. Το μέσο έλλειμμα 
στην ΕΕ ήταν 6,9 % του ΑΕΠ και αναμένεται να αυξηθεί 
στο 7,5  % το 2010. Το συσσωρευμένο χρέος του 
δημόσιου τομέα κυμάνθηκε στο 73,5 % του ΑΕΠ το 2009 
και αναμένεται να υπερβεί το 83  % το 2011, εκτός εάν 
υπάρξει κάποια αλλαγή στην πολιτική.

Τα δημόσια ελλείμματα και το 
δημόσιο χρέος είναι τα προβληματικά 
κληροδοτήματα της κρίσης … 

Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών αναμένεται 
να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2011 παρά τη 
δημοσιονομική εξυγίανση που προβλέπεται στα 
προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης που 
υιοθετήθηκαν πρόσφατα. Η αύξηση του χρέους του 
δημόσιου τομέα έως το 2011 αναμένεται να είναι κατά 
μέσο όρο περίπου 25 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε 
σχέση με το 2007 στην ΕΕ και πάνω από 70 ποσοστιαίες 
μονάδες στην Ιρλανδία, πάνω από 50 ποσοστιαίες 
μονάδες στη Λετονία, πάνω από 40 ποσοστιαίες μονάδες 
στο ΗΒ και ελάχιστα πιο κάτω στην Ισπανία και την 
Ελλάδα (σχήμα 2.16).

Παρά τα πακέτα τόνωσης που υιοθετήθηκαν από πολλά 
κράτη μέλη, μόνο ένα μικρό μέρος της προβλεπόμενης 
αύξησης του χρέους οφείλεται σε πρόσθετες κρατικές 
δαπάνες. Το μεγαλύτερο μέρος απορρέει από τα 
μειωμένα κρατικά έσοδα από φόρους και εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ως αποτέλεσμα της οικονομικής 
ύφεσης (οι αποκαλούμενοι αυτόματοι σταθεροποιητές 
που αποτρέπουν την περαιτέρω πτώση της οικονομικής 
δραστηριότητας). Υπάρχει, φυσικά, ένα ‘φαινόμενο 
παρανομαστή’ το οποίο προκλήθηκε από τη μείωση του 
ΑΕΠ το 2009.
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Τα υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους είναι ένα από τα 
πολλά κληροδοτήματα της κρίσης στο μεσοπρόθεσμο 
διάστημα, θέτοντας τη βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών στο προσκήνιο της πολιτικής ατζέντας. Η 
οικονομική ανάκαμψη, και στη βάση της φορολόγησης, 
μαζί με την απόσυρση των μέτρων τόνωσης, στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν θα επαρκέσει για τη 
μείωση του δημόσιου χρέους στα επίπεδα που ήταν 
πριν από την κρίση. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται 
παρατεταμένη προσαρμογή24.

… που απειλεί τις δημόσιες 
επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια

Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι μια τέτοια ρύθμιση να 
οδηγήσει σε μειώσεις των δημόσιων επενδύσεων, 
όπως έγινε σε παρόμοιες περιόδους δημοσιονομικής 
εξυγίανσης στο παρελθόν. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, 
τη δεκαετία του 1990 όταν το δημόσιο χρέος μειώθηκε 
για να συμμορφώνεται με τα κριτήρια της συνθήκης 
του Μάαστριχτ για την προσχώρηση στη νομισματική 
ένωση. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα σοβαρός στα κράτη 
μέλη όπου το δημόσιο χρέος σημείωσε τη μεγαλύτερη 
αύξηση. Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες με 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους τείνουν να έχουν 
χαμηλότερα επίπεδα δημόσιων επενδύσεων, ειδικά σε 
εποχές δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Ένας ‘χρυσός κανόνας’ των οικονομικών, όμως, 
είναι οι ‘παραγωγικές’ δημόσιες δαπάνες να μην 
περικόπτονται τόσο πολύ όσο τα άλλα στοιχεία σε 
καιρούς περιορισμένου προϋπολογισμού, καθώς 
μπορούν να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε αυξημένα 
ποσοστά ανάπτυξης, γεγονός που είναι απαραίτητο 
για τη διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης25. 
Πράγματι, η μείωση των δημόσιων επενδύσεων είναι 
πιθανό να δυσχεράνει μακροπρόθεσμα τη μείωση των 
επιπέδων κρατικού δανεισμού λόγω της κατασταλτικής 
της επίδρασης στην ανάπτυξη (βλ. πλαίσιο).

Ο αντίκτυπος της κρίσης στα δημόσια 
οικονομικά ήταν μικρότερος για τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές απ’ ότι 
για την κεντρική κυβέρνηση το 2009

Οι περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις επηρεάστηκαν 
σε ποικίλους βαθμούς από την οικονομική ύφεση, 
ανάλογα με την κλίμακα αυτής, τη σύνθεση των δαπανών 
τους και τις πηγές των εσόδων τους. Γενικά, όμως, η 
επίπτωση σε αυτές ήταν μικρότερη απ’ ότι στην κεντρική 
κυβέρνηση το 2009. 

Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,2  % σε 
ονομαστικούς όρους στην ΕΕ το 2009. Στις τρεις χώρες 

24 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό Δελτίο Οικονομικών 
Προβλέψεων – φθινόπωρο 2009. Βρυξέλλες, 2009. 

25 Mintz J. and Smart M. (2006), Incentives for public investment 
under fiscal rules, σειρά βίβλων εργασίας έρευνας των πολιτικών 
3860, Παγκόσμια Τράπεζα.

της Βαλτικής, οι δαπάνες μειώθηκαν. Η συνολική 
αύξηση των δαπανών ήταν μεγαλύτερη για τις κεντρικές 
κυβερνήσεις (έως κατά 2,6 %) απ’ ότι για τις κυβερνήσεις 
επιπέδου κατώτερου του εθνικού (έως κατά 1,7 %). Μόνο 
στη Μάλτα, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία η 
αύξηση ήταν μεγαλύτερη για τις τελευταίες σε σχέση με 
τις πρώτες (σχήμα 2.17). 

Οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ αυξήθηκαν το 2009, 
τόσο για την κεντρική κυβέρνηση όσο και για τις κυβερ-
νήσεις επιπέδου κατώτερου του εθνικού, κατά ελάχιστα 
πιο πάνω από τις συνολικές δαπάνες, αντικατοπτρίζο-
ντας τα μέτρα τόνωσης. Υπήρξαν, ωστόσο, μεγάλες δι-
αφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι δημόσιες επεν-
δύσεις σημείωσαν πτώση σε πολλές χώρες της συνο-
χής, κατά έως και 35 % στη Λετονία και τη Λιθουανία και 
πάνω από 20 % στην Εσθονία, λίγο πιο κάτω από 20 % 
στην Ιρλανδία και περίπου 15 % στη Βουλγαρία. Οι μεγα-
λύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης σε δύο χώρες της 
συνοχής, την Κύπρο (36 %) και την Πολωνία (22 %), όπου 
η επίπτωση της κρίσης ήταν πολύ πιο ήπια. 

Δημόσιες επενδύσεις και 
δημοσιονομική εξυγίανση

Οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι οι περικοπές στις 
δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές και την παιδεία μπορεί 
να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την οικονομική 
ανάπτυξη στο μακροπρόθεσμο διάστημα, οι οποίες 
ενδέχεται να υπερβούν κατά πολύ τη βραχυπρόθεσμη 
μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Για παράδειγμα, 
οι Zagler και Durnecker (2003) παρουσιάζουν τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των κρατικών δαπανών για 
τις δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές και την παιδεία. 
Αυτές είναι ιδιαίτερα σχετικές καθώς ωθούν το ερευνητικό 
πρόγραμμα για τα ζητήματα της δημοσιονομικής πολιτικής 
να γίνει από καθαρά βραχυπρόθεσμο σε πρόγραμμα με 
πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι δημόσιες επενδύσεις 
που ενισχύουν την ανάπτυξη, προκαλώντας παράλληλα 
βραχυπρόθεσμα δημοσιονομικά ελλείμματα, έχουν 
θετική επίπτωση όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη 
αλλά και στην αύξηση των εσόδων από τη φορολογία. 
Εάν οι δημόσιες επενδύσεις περικοπούν για σκοπούς 
προϋπολογισμού έως τα επίπεδα σημαντικής επενδυτικής 
αδράνειας, υπάρχει κίνδυνος η μείωση των εσόδων να 
είναι μεγαλύτερη από την άμεση βελτίωση του χρηματικού 
ελλείμματος λόγω της μειωμένης οικονομικής ανάπτυξης. 
Οι εν λόγω συντάκτες δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της 
περικοπής των δημόσιων επενδύσεων είναι αρνητικές όχι 
μόνο στο θέμα της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και για 
τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Επομένως, εάν 
συμβεί αυτό, το συμπέρασμα είναι ότι δεν θα υπάρχει 
‘αντιστάθμιση’ μεταξύ των δημόσιων επενδύσεων και 
της δημοσιονομικής εξυγίανσης στο βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο διάστημα, αλλά ακριβώς το αντίστροφο. 
Η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομικών και οι δημόσιες επενδύσεις 
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της 
οικονομίας.
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Τα έσοδα των κυβερνήσεων επιπέδου κατώτερου του 
εθνικού επηρεάστηκαν από την κρίση μόνο έως ένα 
μικρό βαθμό, καθώς γενικά τα έσοδά τους εξαρτώνται 
λιγότερο από τους φόρους και περισσότερο από τις 
μεταβιβάσεις από την κεντρική κυβέρνηση, οι οποίες 
καλύπτουν πάνω από το 40  % των συνολικών εσόδων 
τους. Αυτά αυξήθηκαν το 2009 παρά την κρίση, σε 
πολλές περιπτώσεις στα πλαίσια των κρατικών μέτρων 
τόνωσης, αν και έπεσαν σημαντικά στις τρεις χώρες της 
Βαλτικής λόγω της έντασης της ύφεσης.

Παρά τον γενικά μικρό αντίκτυπο της κρίσης στους 
χρηματοοικονομικούς πόρους των κυβερνήσεων 
επιπέδου κατώτερου του εθνικού το 2009, υπάρχει 
ανησυχία για τις μελλοντικές μειώσεις τα επόμενα 
χρόνια, ιδίως στις χώρες με μεγάλα ελλείμματα και 
υψηλά επίπεδα χρέους. Οι κυβερνήσεις επιπέδου 
κατώτερου του εθνικού ευθύνονται για ένα μεγάλο 
μέρος των δημόσιων επενδύσεων και για την παροχή 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που είναι σημαντικές 
για την κοινωνική ευημερία και για την αύξηση των 
ευκαιριών για ανάπτυξη. Σε πολλές περιπτώσεις, το 
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους προέρχεται από την 
κεντρική κυβέρνηση. Ενώ οι περιφέρειες με σημαντική 
δημοσιονομική αυτονομία επλήγησαν περισσότερο από 
την οικονομική ύφεση το 2009, ενδέχεται να τα πάνε 
καλύτερα από άλλες κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
ανάκαμψης εάν πραγματοποιηθεί παράλληλα εξυγίανση 
των κρατικών προϋπολογισμών.

7. Διαρθρωτικές συνθήκες 
για επιτυχημένη συνοχή 

Η κρατική παρέμβαση κατά την επιδίωξη των στόχων 
της συνοχής δεν σημαίνει μόνο δημόσιες δαπάνες. 
Περιλαμβάνει επίσης μέτρα θέσπισης διαρθρωτικών 
συνθηκών για πιο αποτελεσματική κατανομή των 

πόρων. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός τους και η 
αποτελεσματική υλοποίησή τους είναι απαραίτητα 
όχι μόνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για 
τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δημόσιων 
επενδύσεων. Μπορεί επίσης να έχουν μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στις περιφέρειες με υψηλά επίπεδα 
ανεργίας και υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Συνεπώς, οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν είναι απαραίτητες 
μόνο για τη γενικότερη ανάπτυξη της ΕΕ, αλλά και για 
την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Η πολιτική συνοχής παρέχει ένα σημαντικό ερέθισμα για 
τη ζήτηση βραχυπρόθεσμα σε πολλά κράτη μέλη της 
ΕΕ. Οι σχετικοί κίνδυνοι όσον αφορά τον πληθωρισμό 
και τα ελλείμματα στις τρέχουσες συναλλαγές μπορούν 
να μειωθούν με τις κατάλληλες ευέλικτες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές σταθεροποίησης. Η 
συνεργία μεταξύ μιας κοινοτικής πολιτικής συνοχής 
που διοχετεύεται προς τις πιο παραγωγικές επενδύσεις 
σε ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο (συμπληρωμένες 
από κρατικές δημόσιες επενδύσεις) και βοηθητικών 
δημοσιονομικών πολιτικών και πολιτικών διαρθρωτικής 
μεταρρύθμισης μπορεί να έχει μακροχρόνιο αποτέλεσμα 
στον τομέα παροχών της οικονομίας.

Τα κράτη μέλη έχουν υλοποιήσει ένα πλήθος 
διαρθρωτικών μέτρων στα πλαίσια των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) τα τελευταία 
χρόνια, με τη δεύτερη ομάδα για τα έτη 2008–2010 
να διαμορφώνεται στα πλαίσια της ανανεωμένης 
στρατηγικής της Λισσαβόνας και να επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι προτεραιότητες είναι 
η εγκαθίδρυση ικανοποιητικά λειτουργικών αγορών 
εργασίας και προϊόντων, η δημιουργία ενός ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία 
καθώς και η αύξηση του ανταγωνισμού. 
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Το επαρκές θεσμικό πλαίσιο και η αποτελεσματική 
δημόσια διοίκηση αναγνωρίζονται επανειλημμένως 
ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα και για την πλήρη αποκομιδή των 
οφελών από τις δημόσιες επενδύσεις και, ιδίως, από την 
πολιτική συνοχής της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης κατέχει εξέχουσα θέση στην ατζέντα 
πολλών κρατών μελών, κυρίως αυτών για τα οποία οι 
διαρθρωτικές αδυναμίες σε αυτόν τον τομέα αποτελούν 
εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων τους για οικονομική 
ανάπτυξη. 

Τα κράτη μέλη σημείωσαν 
πρόοδο υιοθετώντας συναφείς 
και ενιαίες προσεγγίσεις για την 
Ε&Α και την καινοτομία … 

Η έρευνα και η καινοτομία είναι σημαντικές για μια 
προηγμένη οικονομία γνώσεων που θα βασίζεται 
στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. 

Τα κράτη μέλη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο 
ότι οι οικονομικές επιδόσεις τους και η ανταπόκρισή 
τους στις κοινωνικές ανάγκες απαιτούν την ένταξη της 
πολιτικής για την Ε&Α σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και την 
ανάπτυξή της σε συνάφεια με τις πολιτικές για άλλους 
τομείς. Η βελτιωμένη διαδικασία της Λισσαβόνας έδειξε τη 
χρησιμότητά της ενθαρρύνοντας κοινό προσανατολισμό 
της πολιτικής και τη θέσπιση περιορισμένου αριθμού 
ποσοτικοποιημένων στόχων, αφήνοντας παράλληλα 
τα κράτη μέλη ελεύθερα να πειραματιστούν και να 
σχεδιάσουν ειδικά μέτρα, κατάλληλα για την οικονομική 
τους διάρθρωση, τα θεσμικά χαρακτηριστικά τους και 
τις εθνικές προτεραιότητές τους. Οι εθνικές στρατηγικές 
Ε&Α εξελίχθηκαν σταδιακά προς ένα πιο συναφές και 
πολύπλοκο συνδυασμό πολιτικών, που κατανέμονται 
σε διάφορα υπουργεία και περιλαμβάνουν αλλαγές στο 
θεσμικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.

… παρόλο που οι δαπάνες για 
Ε&Α παρέμειναν κάτω από το 
στόχο της Λισσαβόνας

Ο στόχος αύξησης των συνολικών δαπανών για Ε&Α 
στο 3  % του κοινοτικού ΑΕΠ διατηρήθηκε και στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Όλα τα κράτη μέλη έθεσαν 
τους δικούς τους εθνικούς στόχους, οι οποίοι στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλότεροι από το 
3  %. Η πρόοδος στην αύξηση της Ε&Α υπήρξε πολύ 
αργή, με τις δαπάνες να αυξάνονται οριακά μόνο, από το 
1,8 % στο 1,9 % του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2000–2008. 
Γενικά, οι σημαντικές αυξήσεις στις δαπάνες για Ε&Α 
σημειώθηκαν σε χώρες όπου οι δαπάνες αυτές ήταν 
σχετικά χαμηλές. Παράλληλα, η κρατική χρηματοδότηση 
της ιδιωτικής Ε&Α λαμβάνει ολοένα και περισσότερο τη 

μορφή έμμεσων μέτρων, όπως φορολογικά κίνητρα, αντί 
για άμεσων26.

Οι δαπάνες και οι πολιτικές για Ε&Α κινδυνεύουν να 
περιοριστούν εξαιτίας των τεράστιων συρρικνώσεων 
του προϋπολογισμού, τόσο του δημοσίου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό 
για τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πρόοδό τους και 
να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες, ώστε μα μπορέσουν 
να διαφυλάξουν τις τρέχουσες θετικές τάσεις και να τις 
διατηρήσουν και μετά το 2010.

Πολλές περιφέρειες συμμετέχουν 
όλο και περισσότερο στην Ε&Α και 
τις πολιτικές για καινοτομία

Πολλές περιφέρειες κατέληξαν να παίζουν σημαντικό 
ρόλο στις πολιτικές των κρατών μελών για καινοτομία. 
Αυτές ανέπτυξαν τις δικές τους στρατηγικές καινοτομίας, 
βασιζόμενες στις υπάρχουσες δυνάμεις τους και στο 
δυναμικό του τόπου τους. Επικεντρώθηκαν κυρίως σε 
επιλεγμένους τομείς ή σε τεχνολογίες που εστιάζουν 
σε συγκεκριμένους τομείς. Ο βασικός στόχος της 
περιφερειακής συμμετοχής είναι η προάσπιση της 
μεταφοράς της τεχνολογίας, η καινοτομία και η 
εμπορικοποίηση. Ωστόσο, αυτή η συμμετοχή στις 
πολιτικές για την έρευνα και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό 
χώρο έρευνας, έχει ανάμικτα αποτελέσματα. Μια 
δυνητικά σημαντική εξέλιξη είναι ότι οι περιφέρειες των 
ομοσπονδιακών χωρών έχουν λάβει αυξημένες ευθύνες 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση βασικών επιστημών και 
πανεπιστημίων. Αντιθέτως, οι περιφέρειες που απλώς 
υλοποιούν τις κρατικές «εκ των άνω προς τα κάτω» 
πολιτικές για έρευνα και ανάπτυξη δεν έχουν άλλο τρόπο 
να αναμιχθούν στις δικές τους πολιτικές, παρά μόνο 
συμμετέχοντας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την 
ΕΕ27. 

Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σημείωσε πρόοδο

Την περίοδο μετά το 2000 παρατηρήθηκε εκτενής 
δραστηριότητα σε σχέση με τις πολιτικές για 
μεταρρυθμίσεις που καλλιεργούν την υπεροχή της 
δημόσιας βάσης ερευνών, ειδικότερα όσον αφορά τα 
πανεπιστήμια. Ο εκσυγχρονισμός των πανεπιστημίων 
ήταν μέρος του προγράμματος της Λισσαβόνας. 

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εφάρμοσαν σημαντικές 
αλλαγές στις πολιτικές τους για τη διακυβέρνηση, τη 
χρηματοδότηση και τους ανθρώπινους πόρους τους. 

26 Trends in R&D policies for a European knowledge-based economy, 
Επιστημονικές και τεχνικές εκθέσεις ΚΚΕρ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2009.

27 Η συνεισφορά των πολιτικών περιφερειακού επιπέδου στην 
επίτευξη του ευρωπαϊκού χώρου, ERAWATCH, μια κοινή 
πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
2009.
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Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός ώθησε τα πανεπιστήμια 
στην ανάπτυξη στρατηγικών προσέλκυσης φοιτητών, 
ερευνητών και χρηματοδοτήσεων καθώς και 
στρατηγικών ενίσχυσης του επιστημονικού προφίλ τους. 
Στις περισσότερες χώρες, η θεσμική αυτονομία που είχε 
εκχωρηθεί στα πανεπιστήμια ενισχύθηκε. Η ενίσχυση 
αυτή περιλάμβανε περισσότερο ανταγωνιστικές και 
προσανατολιζόμενες προς τα αποτελέσματα μεθόδους 
συντονισμού μεταξύ του κράτους και των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και μεταξύ των ίδιων 
των τελευταίων. Περιλάμβανε επίσης μια αντίστοιχη 
αναδιοργάνωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων 
εντός των ιδρυμάτων. Η πανεπιστημιακή χρηματοδότηση 
άλλαξε, με μείωση των εφάπαξ επιχορηγήσεων και 
αύξηση της ανταγωνιστικής χρηματοδότησης και των 
χρηματικών πόρων από συμβάσεις.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες στον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε σημαντι-
κές περικοπές των δαπανών που ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. 
Το στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση (’ET 2020’), που υιοθετή-
θηκε από το Συμβούλιο τον Μάιο του 2009, υπογραμμί-
ζει την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα εκσυγχρο-
νισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να βελτιωθεί 
η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης28. 

Το δυναμικό των επιχειρήσεων 
απελευθερώθηκε επίσης 
σταδιακά, ιδίως στις ΜΜΕ...

Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ αντιμετωπίζουν καθημερινά 
διάφορα εμπόδια, τα οποία περιορίζουν τις 
δραστηριότητές τους. Αυτά περιορίζουν την ικανότητά 
τους να λειτουργούν διεθνώς και μειώνουν τον αντίκτυπο 
της στήριξης που παρέχει το ΕΤΠΑ για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών. Οι εταιρείες 
έχουν συνήθως να αντιμετωπίσουν 27 διαφορετικά 
νομικά συστήματα για την ίδια συναλλαγή, καθώς 
επίσης και να αντεπεξέλθουν στα διοικητικά βάρη και 
τα σχετικά κόστη, περιλαμβανομένων εκείνων κατά την 
ίδρυση μιας επιχείρησης. Αυτά τα εμπόδια τείνουν να 
αντισταθμίζουν τη στήριξη που παρέχεται στα πλαίσια 
της πολιτικής συνοχής για την αύξηση της εταιρικής 
ανταγωνιστικότητας (70  δισεκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2007–2013). Αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν 
ειδικότερα τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν βασικό 
επίκεντρο της πολιτικής, και εμποδίζουν την ικανότητά 
τους να αδράχνουν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενιαία 
αγορά. 

Στη δεύτερη ομάδα εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθ-
μισης, σημειώθηκε κάποια πρόοδος στη βελτίωση του 

28 Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the 
Bologna Process. Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε αρκετά κράτη μέλη, 
εν μέρει λόγω της μεγαλύτερης μέριμνας στη δημιουρ-
γία ευνοϊκότερων συνθηκών για τις ΜΕΕ ως απόκρι-
ση στην οικονομική ύφεση. Το 2009 υπήρξαν 18 κρά-
τη μέλη τα οποία εισήγαγαν μονοαπευθυντικές αρχές 
για τις επιχειρήσεις που άνοιγαν, με το μέσο χρόνο έναρ-
ξης μιας ανώνυμης εταιρείας να μειώνεται σε 8 ημερολο-
γιακές ημέρες έναντι των 24 ημερών που ήταν το 2002 
και με το μέσο κόστος να μειώνεται κατά το ήμισυ, στα 
417  ευρώ. Παρόλο που μέσα σε αυτό το διάστημα το 
ύφος των κανονισμών στην ΕΕ άλλαξε σημαντικά, απο-
μένουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να απλο-
ποιηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειωθεί το 
διοικητικό βάρος.

Το πρώτο βήμα προς ένα περιεκτικό πλαίσιο πολιτικής 
για τις ΜΜΕ στην ΕΕ ήταν η υιοθέτηση από την Επιτροπή 
της νομοθεσίας για τις μικρές επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 
2008. Αρκετά μέτρα που περιλαμβάνονται στο παρόν 
έγγραφο έχουν ήδη εφαρμοστεί, όπως η μείωση των 
ποσοστών του ΦΠΑ τον Ιούνιο του 2009. 

Η πρόσβαση των ΜΜΕ στα οικονομικά έγινε 
σημαντικότερη κατά τη διάρκεια της κρίσης και 
τα περισσότερα κράτη μέλη έλαβαν μέτρα για τη 
διευκόλυνση αυτής της πρόσβασης, κυρίως μέσω 
εκτεταμένων προγραμμάτων εγγυητικών δανείων προς 
τις ΜΜΕ, επιχορηγήσεων για τα επιτόκια και αύξησης 
των πιστώσεων που προβλέπονταν για τις ΜΜΕ. 
Εντούτοις, η πρόσβαση στα οικονομικά εξακολουθεί 
να είναι κατακερματισμένη και να μην συμβαδίζει με 
τις τρέχουσες ανάγκες, ιδίως όσον αφορά τη σύσταση 
επιχειρήσεων και τα μικρά δάνεια (μικροπίστωση). 

… αλλά οι πολιτικές για τον ανταγωνισμό 
προόδευσαν με σχετικά αργό ρυθμό

Οι πολιτικές για τον ανταγωνισμό καθώς και η αποτροπή 
μονοπωλίων και περιοριστικών συμφωνιών μεταξύ 
εταιρειών αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι οι αγορές 
παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις 
και καινοτομία και, κατ’ επέκταση, για ανάπτυξη και 
απασχόληση. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει 
κίνδυνος οι δημόσιες επενδύσεις και η ενίσχυση για 
τις επιχειρήσεις να μην παράγουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα από αυτή την άποψη.

Τα μέτρα που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη σε αυτόν τον 
τομέα ήταν συνήθως γενικευμένα και εστίαζαν είτε στην 
υλοποίηση των υπαρχόντων κεκτημένων, ειδικότερα 
όσον αφορά τις ‘βιομηχανίες δικτύων’ (π.χ. ενέργεια, 
μεταφορές και τηλεπικοινωνίες) είτε στην επιβολή της 
πολιτικής για τον ανταγωνισμό.

Ο κανονισμός για τις επαγγελματικές υπηρεσίες εξακο-
λουθεί να είναι περιοριστικός σε αρκετά κράτη μέλη, πα-
ρεμποδίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό. Η εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες θα επιφέρει εμφανείς βελτι-
ώσεις, διευκολύνοντας την εγκαθίδρυση υπηρεσιών σε 
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άλλες χώρες και την παροχή διασυνοριακών υπηρεσι-
ών. Σε πολλά κράτη μέλη έχει σημειωθεί πρόοδος επά-
νω σε αυτό το θέμα, αλλά υπάρχουν αρκετά κράτη μέλη 
τα οποία δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει πλήρως την οδη-
γία. Η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση παρουσίασε αύ-
ξηση, αν και με διαφορετικές ταχύτητες στους διάφο-
ρους τομείς της αγοράς. Ειδικότερα, οι λιανικές τραπε-
ζικές υπηρεσίες παραμένουν κατακερματισμένες, πα-
ρόλο που αρκετά κράτη μέλη έλαβαν ειδικά μέτρα για 
τη διόρθωση αυτού, όπως η Πολωνία που κατάργησε 
τους κανονισμούς που περιόριζαν τις επενδύσεις στις 
αγορές του λιανικού εμπορίου και του χονδρεμπορίου. 
Ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν μέτρα για την κατάργηση 
των φραγμών που εμπόδιζαν την ένταξη των νέων φο-
ρέων στην αγορά και την επέκταση των υπαρχόντων. Το 
άνοιγμα των βιομηχανιών και υπηρεσιών δικτύων στον 
ανταγωνισμό έγινε με αργούς ρυθμούς κι εξακολουθούν 
να υπάρχουν εμπόδια με την ένταξη στην αγορά. Αν και 
πολλά κράτη μέλη προσπάθησαν να αυξήσουν τον αντα-
γωνισμό στο υγραέριο, τον ηλεκτρισμό και τις τηλεπικοι-
νωνίες, παραμένουν σημαντικά εμπόδια λόγω της προ-
σφοράς ‘πακέτων’ (ιδίως στους τομείς υγραερίου, ηλε-
κτρισμού και σιδηροδρόμων) και εξακολουθεί να υπάρ-
χει ανάγκη για την εγκαθίδρυση σαφώς εντεταλμένων 
και ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών με επαρκείς πό-
ρους.

Επιπλέον, ελάχιστα κράτη μέλη εισήγαγαν μέτρα για 
τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών δημόσιων 
προμηθειών ή των κανονισμών περί δικαιωμάτων 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή για την 
επίσπευση της τυποποίησης.

Οι διαρθρωτικές βελτιώσεις στη λειτουργία 
των αγορών εργασίας συμβάλλουν 
στην αύξηση της απασχόλησης … 

Η άνοδος των επιπέδων της απασχόλησης είναι ένας 
από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ώθησης της 
οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της κοινωνικής 
ένταξης. Περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ κατανεμήθηκαν 
στις πολιτικές για την απασχόληση και στην αναβάθμιση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου στα πλαίσια της πολιτικής 
συνοχής κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. 
Αυτό αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της 
δια βίου μάθησης, στην παροχή βοήθειας στις ομάδες 
μειονεκτούντων ατόμων και στη στήριξη της ενεργούς 
γήρανσης.

Τα δυνητικά οφέλη από την εν λόγω χρηματοδότηση 
δεν θα επιτευχθούν πλήρως εάν δεν πραγματοποιηθούν 
παράλληλες νομοθετικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Τα αποτελέσματα 
των προγραμμάτων κατάρτισης όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας στους άνεργους περιορίζονται εάν υπάρχουν 
φραγμοί και αντικίνητρα στην ανάληψη εργασίας. 
Ομοίως, η στήριξη της ενεργούς γήρανσης έχει ελάχιστη 
σημασία εάν υπάρχει υποχρεωτική σύνταξη στα 60 ή 
τα 65. Εν ολίγοις, πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες 

συνθήκες για τη διευκόλυνση της απασχόλησης, είτε 
πρόκειται για την πρώτη εργασία, είτε για επιστροφή 
στην εργασία μετά από παύση ή για μεγαλύτερη 
παραμονή στην εργασία.

Οι εν λόγω συνθήκες επιφέρουν εργασιακά κόστη, 
σύγχρονες μορφές οργάνωσης της εργασίας, την 
κατάργηση των φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο 
στην αγορά εργασίας ή την προσωρινή έξοδο από 
αυτήν, καθώς και ευελιξία στην αγορά εργασίας σε 
συνδυασμό με την εργασιακή ασφάλεια («flexicurity» 
(ευελιξία-ασφάλεια)). Οι πολιτικές για την ενεργή ένταξη 
είναι εξίσου σημαντικές για την αύξηση της συμμετοχής 
και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Παρά την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης την 
τελευταία δεκαετία, η οικονομική ύφεση υπογράμμισε 
την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών σε δύο τομείς: 
(1) υλοποίηση ολοκληρωμένων διόδων ‘ευελιξίας-
ασφάλειας’ για την εξομάλυνση των μεταβάσεων μεταξύ 
εργασιών ή από την ανεργία ή την αδράνεια στην 
εργασία και (2) διασφάλιση καλύτερης αντιστοιχίας 
και αναβάθμισης προσόντων, γεγονός σημαντικό για 
την ένταξη των ανέργων στην απασχόληση και για την 
ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας.

… μέσω αυξημένων προσπαθειών για την 
εδραίωση της ‘ευελιξίας-ασφάλειας’ … 

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην πολιτική 
για την αγορά εργασίας στα πλαίσια της στρατηγικής 
της Λισσαβόνας ήταν η υιοθέτηση κοινωνών αρχών 
ευελιξίας-ασφάλειας, οι οποίες συμβάλλουν στην κάλυψη 
της ανάγκης για προσαρμογή τόσο των επιχειρήσεων 
όσο και των εργαζομένων στη διαρθρωτική αλλαγή. Τα 
περισσότερα κράτη μέλη ανέπτυξαν ολοκληρωμένες 
στρατηγικές πάνω σε αυτό ή βρίσκονται στη διαδικασία 
ανάπτυξής τους, αλλά δεν έχουν ακόμα υλοποιήσει 
τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται σε αυτές τις 
στρατηγικές.

Για παράδειγμα, ορισμένα κράτη μέλη εισήγαγαν ή 
εξήγγειλαν μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση ευέλικτων 
συμβατικών διευθετήσεων, βελτιώνοντας παράλληλα 
την προστασία των αντίστοιχων εργαζομένων ή 
αναθεώρησαν τους εργασιακούς κώδικες. Παρατηρείται 
γενικά μια μετάβαση από τις παθητικές στις 
ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, οι οποίες 
προσανατολίζονται όλο και περισσότερο προς την 
πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, με έμφαση 
στην κατάρτιση. Ορισμένες χώρες λαμβάνουν επίσης 
πρωτοποριακά μέτρα για την αύξηση της κινητικότητας 
μεταξύ των επαγγελμάτων. 

Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη μεταρρύθμισαν το 
φορολογικό σύστημα και το σύστημα επιδομάτων 
καθιστώντας τα πιο ελκυστικά για εργασία και με στόχο 
να ενθαρρύνουν τους άνεργους και τους αδρανείς να 
βρουν δουλειά. Εφαρμόστηκαν πολιτικές για να ‘αποδίδει 
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η δουλειά’ και έγιναν προσπάθειες για να αυξηθούν οι 
καθαρές απολαβές των χαμηλόμισθων. Όσον αφορά 
τη φορολογία, έγιναν εκτεταμένες προσπάθειες για 
τη μείωση της φορολογικής σφήνας, ειδικότερα για 
τους χαμηλόμισθους, τους νέους, τους ηλικιωμένους 
εργαζόμενους και τις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων. 

… και μέσω της αντιμετώπισης 
επίμονων διαρθρωτικών αδυναμιών 
στις αγορές εργασίας

Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί στην προώθηση 
προσέγγισης κύκλου ζωής στην εργασία. Τα περισσότερα 
κράτη μέλη εφάρμοσαν μεταρρυθμίσεις για τις 
συντάξεις που ενισχύουν τα κίνητρα για μεγαλύτερο 
διάστημα παραμονής στην εργασία και ενθαρρύνουν 
τους εργοδότες να κρατήσουν τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία υπαλλήλους. Ωστόσο, η πρόοδος στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων ήταν περιορισμένη και οι 
περισσότερες χώρες απέχουν αρκετά από την υιοθέτηση 
προσέγγισης που περιλαμβάνει την πλήρη ένταξη και 
των δύο φύλων στις πολιτικές απασχόλησης και από 
την πραγματοποίηση συστηματικών αναλύσεων του 
αντίκτυπου που έχουν τα μέτρα των πολιτικών στα φύλα.

Ορισμένα κράτη μέλη σημείωσαν επίσης προόδους στην 
καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους, βελτιώνοντας 
τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που στοχεύουν στη διασφάλιση καλύτερης 
εναρμόνισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
και στην παροχή εξατομικευμένης καθοδήγησης και 
στήριξης.

Κάποιες προσπάθειες στράφηκαν προς τη βελτίωση 
της οργάνωσης της εργασίας σε αρκετές χώρες προς 
όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, 
ενώ η περιφερειακή κινητικότητα ενθαρρύνθηκε με 
επιδότηση του κόστους μετακίνησης προς και από τον 
τόπο εργασίας, αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των 
περιφερειακών υπηρεσιών απασχόλησης, εκμάθηση 
γλωσσών και επιδότηση των εξόδων στέγασης. 

Παρά τα προαναφερθέντα μέτρα, εξακολουθούν να 
υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα. Οι αγορές εργασί-
ας συνεχίζουν να είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένες σε 
αρκετά κράτη μέλη, η συμμετοχή στη δια βίου μάθηση 
παραμένει χαμηλή σχεδόν παντού, η ανεργία στους νέ-
ους είναι υψηλή σε πολλά μέρη της ΕΕ και τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν ανταποκρίνονται επαρ-
κώς στη ζήτηση της αγοράς. 

Παρόλο που έχουν επιτευχθεί πολλά, ο 
ρυθμός υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων 
υπήρξε αργός και ανομοιόμορφος

Παρόλο που η στρατηγική της Λισσαβόνας βοήθησε 
να σφυρηλατηθεί στην ΕΕ η ομόφωνη παραδοχή της 
ανάγκης για μεταρρύθμιση, η πρόοδος στην υλοποίηση 
ήταν αργή και ανομοιόμορφη μεταξύ των κρατών 

μελών και των τομέων που καλύπτουν οι διάφορες 
πολιτικές. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση σε τομείς που 
καλύπτουν οι πολιτικές και οι οποίοι είναι σημαντικοί 
για τη συνοχή (Ε&Α και καινοτομία, επιχειρηματικό 
περιβάλλον, εσωτερική αγορά και ανταγωνισμός και 
καλύτερο πρόγραμμα ρυθμίσεων) έμειναν πίσω στην 
αγορά εργασίας. 

Η υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης 
και της συνοχής θα συνεχιστεί στα πλαίσια της 
στρατηγικής «Ευρώπη  2020». Εντούτοις, η υλοποίηση 
αυτών των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι ταχύτερη 
προκειμένου να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
οικονομική και την κοινωνική συνοχή, καθώς και στην 
απόδοση της πολιτικής συνοχής, ενώ ένας στενότερος 
δεσμός μεταξύ της τελευταίας, των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και των δημοσιονομικών πολιτικών 
θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής και να τονώσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

8. Συμπεράσματα
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι πολιτικές περιφερειακής 
ανάπτυξης προσανατολίζονταν όλο και περισσότερο 
προς την τόνωση της ενδογενούς ανάπτυξης με την 
παροχή υποστήριξης στις περιοχές με συγκριτικό 
πλεονέκτημα αντί να στοχεύουν στην αντιστάθμιση των 
μειονεκτημάτων.

Υπό αυτό το νέο πρότυπο, οι δημόσιες επενδύσεις 
αποδείχτηκαν απαραίτητες για την ανάπτυξη των 
υστερούντων περιφερειών. Οι κατανομές στα 
πλαίσια της πολιτικής συνοχής μαζί με την αρχή της 
προσθετικότητας που επιβάλλει η εν λόγω πολιτική 
εξασφαλίζουν ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα 
έχουν υψηλότερα ποσοστά δημόσιων επενδύσεων σε 
σχέση με το μέγεθος των οικονομιών τους. Αυτός είναι 
κυρίως ο λόγος για τον οποίο οι δημόσιες επενδύσεις 
είναι κατά μέσο όρο υψηλότερες σε σχέση με το ΑΕΠ (αν 
και όχι το κατά κεφαλήν) στις χώρες της συνοχής απ’ ότι 
η υπόλοιπη ΕΕ και επιπλέον έχουν αυξηθεί σε σχέση με 
τον πληθυσμό την τελευταία δεκαετία.

Ένα πλήθος πρόσφατων μελετών κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι δημόσιες επενδύσεις τείνουν τα 
ενισχύουν την ανάπτυξη υπό ορισμένες συνθήκες, 
εκ των οποίων η καλή θεσμική διακυβέρνηση είναι 
υψίστης σημασίας. Τα στοιχεία δείχνουν μια θετική 
συσχέτιση μεταξύ των ρυθμών δημόσιων επενδύσεων 
και των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης για το εν λόγω 
διάστημα, κάτι που υπονοεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
είναι σημαντικές για τη σύγκλιση και ότι η ανάπτυξη είναι 
σημαντική για τις δημόσιες επενδύσεις. Συνεπώς, είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί η συγκέντρωση των δημόσιων 
επενδύσεων, ειδικότερα στα πλαίσια της πολιτικής 
συνοχής, στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη και στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ώστε να ενισχυθεί η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.
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Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αποτελούν βασικούς 
φορείς της ανάπτυξης. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι 
πολύ πιο αποκεντρωμένες απ’ ότι οι δημόσιες δαπάνες 
σε κυριολεκτικά όλα τα κράτη μέλη. Κατά μέσο όρο, 
περίπου τα δύο τρίτα των δημόσιων επενδύσεων 
πραγματοποιούνται από διοικητικούς φορείς επιπέδου 
κατώτερου του εθνικού στην ΕΕ.

Τα υψηλότερα ποσοστά δημόσιων επενδύσεων στις 
χώρες της συνοχής οφείλονται κυρίως σε δαπάνες 
για τις υποδομές, κυρίως τα δίκτυα μεταφορών. Αυτό 
αντικατοπτρίζει την έλλειψη επάρκειας σε υλικό 
κεφάλαιο στα λιγότερο προηγμένα κράτη μέλη και τον 
σημαντικό ρόλο της πολιτικής συνοχής στη μείωση 
αυτού του χάσματος. 

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στην περίπτωση της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ, η σχετική ευημερία των περιφερειών 
δεν αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγοντα της 
πρόσβασής τους στα εθνικά κονδύλια επενδύσεων, με 
εξαίρεση τη Γερμανία και, σε μικρότερο βαθμό, τη Γαλλία. 
Άλλοι παράγοντες, όπως τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά, 
ο βαθμός της δημοσιονομικής και πολιτικής αυτονομίας 
ή η έλξη που ασκούν οι πρωτεύουσες, φαίνεται να είναι 
τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί για τον καθορισμό της 
γεωγραφικής κατανομής των επενδύσεων. Με άλλα 
λόγια, σε πολλά κράτη μέλη η συνοχή δεν φαίνεται να 
αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις 
για τις δημόσιες επενδύσεις.

Η οικονομική κρίση ανάγκασε τις περισσότερες 
εθνικές κυβερνήσεις και ορισμένες περιφερειακές 
αρχές να θεσπίσουν ‘ad hoc’ πακέτα τόνωσης για να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Οι δημόσιες επενδύσεις αποτέλεσαν ένα 
σημαντικό στοιχείο των εν λόγω πακέτων. Ωστόσο, το 
κληροδότημα της κρίσης είναι μια εντυπωσιακή αύξηση 
του κυβερνητικού δανεισμού και χρέους, που πηγάζει 
κυρίως από τη μείωση των εσόδων από τη φορολογία. 
Η μείωση των κρατικών ελλειμμάτων σε πιο βιώσιμα 
επίπεδα τα επόμενα χρόνια είναι πιθανό να ασκήσει 
πίεση στα προγράμματα δημόσιων δαπανών και 
ειδικότερα στις δημόσιες επενδύσεις. 

Επομένως, η πολιτική συνοχής, η οποία σε πολλές 
χώρες καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της επενδυτικής 
χρηματοδότησης, είναι πιθανό να αρχίσει να γίνεται όλο 
και πιο σημαντική στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, 
η δημοσιονομική εξυγίανση και οι περιορισμοί στον 
προϋπολογισμό στα κράτη μέλη θα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργεί η 
πολιτική συνοχής. 

Είναι βασικό τα κράτη μέλη να έχουν υπ’ όψιν τους τον 
δυνητικά σημαντικό ρόλο των δημόσιων επενδύσεων 
σε αυτό το νέο πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, το 
σύστημα επαλήθευσης της προσθετικότητας πρέπει 
να αναθεωρηθεί. Επί του παρόντος, το σύστημα 
αμφισβητείται για λόγους αξιοπιστίας και πλήρους 
συγκρισιμότητας μεταξύ των κρατών μελών, εξαιτίας 
της ad-hoc φύσης τους και της πολυπλοκότητάς του. Το 

σύστημα χρειάζεται μεταρρύθμιση, ώστε να γίνει πιο 
αξιόπιστο, διαφανές, απλό και αναλογικό.

Η διαρθρωτική και η θεσμική μεταρρύθμιση είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη μεγιστοποίηση του 
αντίκτυπου της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, ο ρυθμός 
της μεταρρύθμισης την τελευταία δεκαετία υπήρξε 
σχετικά αργός σε ορισμένους κρίσιμους τομείς. Αυτό 
επηρεάζει τον ‘κατά τόπους’ αντίκτυπο της πολιτικής. 
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έθεσε ένα νέο πλαίσιο 
εργασίας και η πολιτική συνοχής πρέπει να προσαρμοστεί 
σε αυτό. Ένα κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της 
πολιτικής είναι η εδραίωση στενότερων δεσμών μεταξύ 
του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πολιτικής, των 
μακροοικονομικών στόχων και των διαρθρωτικών και 
θεσμικών μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο.

Την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007–2013, 
η προϋπόθεση για την πολιτική συνοχής περιορίζεται 
στο μακροοικονομικό κριτήριο που συνδέεται με το 
Ταμείο Συνοχής (εκτός από τις διοικητικές απαιτήσεις 
για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τα συστήματα 
ελέγχου). Για την πολιτική συνοχής μετά το 2013, είναι 
επιθυμητό να εξεταστεί το εάν αυτού του είδους η 
μακροοικονομική προϋπόθεση θα πρέπει να επεκταθεί 
και, εάν ναι, με ποιον τρόπο. Πρέπει επίσης να εξεταστεί το 
κατά πόσο είναι επιθυμητό να υπάρξουν προϋποθέσεις 
και για άλλους σκοπούς, όπως παροχή κινήτρων για 
διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς 
που συνδέονται στενά με την πολιτική συνοχής, με 
στόχο να προσανατολιστεί η πολιτική περισσότερο προς 
τα αποτελέσματα και να καταβληθούν προσπάθειες για 
τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης των χρημάτων.
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1. Εισαγωγή
H οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί 
πρωτεύοντα στόχο της ΕΕ1, ο οποίος περιλαμβάνεται 
σε όλες τις πολιτικές. Σύμφωνα με το άρθρο 175 
της Συνθήκης, «Η διαμόρφωση και η υλοποίηση 
των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης καθώς και η 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνουν υπόψη 
τους στόχους του άρθρου174 (δηλ. την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής) και 
συμβάλλουν στην πραγματοποίησή τους.»

Παρόλο που η κάθε πολιτική έχει τους δικούς της 
στόχους, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη γενικότερης 
στρατηγικής την οποία η ΕΕ επιδιώκει ούτως ώστε να 
καταστεί πιο αποδοτική, γεγονός στο οποίο δόθηκε 
βαρύτητα με την υιοθέτηση των κύριων στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και ο βαθμός στον 
οποίο άλλες πολιτικές ενισχύουν την επίδραση της 
πολιτικής συνοχής στους στόχους των τελευταίων, 
εστιάζοντας ειδικότερα στην επίδραση αυτών στη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Λαμβάνοντας μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση 
από τις προηγούμενες εκθέσεις, στο παρόν κεφάλαιο 
διαχωρίζονται οι πολιτικές με σαφή χωρική 
(περιφερειακή) διάσταση από εκείνες που έχουν μόνο 
μερική χωρική διάσταση και εκείνες που είναι «χωρικά 
τυφλές» 2, δηλαδή πολιτικές που δεν κάνουν διάκριση 
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της ΕΕ3.

Το παρόν κεφάλαιο δεν επιχειρηματολογεί σχετικά 
με το εάν οι πολιτικές πρέπει να έχουν χωρική 
διάσταση από μόνες τους. Πολλές πολιτικές δεν έχουν 
χωρική διάσταση ούτε χωρικό αντίκτυπο, όπως για 

1 Το άρθρο 3(3) των ενοποιημένων εκδόσεων της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρει ότι «Η Ένωση θα προάγει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή». Αυτό αναπτύσσεται 
περαιτέρω στο άρθρο 174: «Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η 
αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και συνεχίζει τη 
δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής της συνοχής.»

2 Barca, F. (2009), An agenda for a reformed Cohesion Policy,. http://
ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm 

3 Για παρόμοια προσέγγιση, βλ. κεφάλαιο 3 στο Η εδαφική διάσταση 
της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Τεχνική έκθεση αρ. 9/2010, 
ΕΟΠ, Κοπεγχάγη. http://www.eea.europa.eu/publications/the-
territorial-dimension-of-environmental-sustainability. 

παράδειγμα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Ωστόσο, η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του 
δυνητικού εδαφικού αντίκτυπου μπορεί να βελτιώσει 
τις πολιτικές και να διευκολύνει το μεταξύ τους 
συντονισμό. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων του εδαφικού αντίκτυπου, 
όπως περιγράφεται στο τέλος του παρόντος 
κεφαλαίου.

2. Πολιτικές με σαφή χωρική διάσταση

2.1 Ανταγωνισμός 

Η πολιτική για τον ανταγωνισμό είναι σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει μια ανοιχτή αγορά, με ίσες ευκαιρίες για 
τον ανταγωνισμό των εταιρειών οπουδήποτε κι αν 
βρίσκονται και από οποιοδήποτε κράτος μέλος κι 
αν προέρχονται. Ο σκοπός είναι να σταματήσει η 
προστασία που παρέχεται στις κρατικές εταιρείες και 
η υπερπροσφορά χρηματοπιστωτικών κινήτρων από 
τις πιο εύπορες περιφέρειες που στερεί ευκαιρίες από 
τις λιγότερο εύπορες όσον αφορά τα προσφερόμενα 
χρηματοπιστωτικά κίνητρα. Ωστόσο, καθώς σε 
ορισμένες περιπτώσεις η κρατική παρέμβαση είναι 
απαραίτητη, η Συνθήκη προβλέπει περιστάσεις 
όπου η ενίσχυση από το κράτος θεωρείται συμβατή 
με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Κατά 
συνέπεια, καθορίζεται ένα πλήθος εξαιρέσεων 
στη γενική απαγόρευση για ενίσχυση. Επομένως, 
η κρατική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
για παράδειγμα, για την παροχή επιχειρηματικού 
κεφαλαίου και χρηματοδότησης για σκοπούς Ε&Α 
και άλλες επενδύσεις, γεγονός που συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση περισσότερο 
καινοτόμας και πράσινης τεχνολογίας.

Το 2008 η κρατική ενίσχυση ανήλθε σε 52,9 
δισεκατομμύρια ευρώ4 ή σε 113 ευρώ ανά άτομο. Την 
τριετία 2006–2008 κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 
0,4  % του κοινοτικού ΑΕΠ ετησίως, αλλά τα έκτακτα 
μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης την ώθησαν 
στο 2,2 % του κοινοτικού ΑΕΠ το 2008. 

Η κρατική ενίσχυση διαφέρει μεταξύ των κρατών 
μελών. Το ποσό που δόθηκε το 2008 κυμάνθηκε 
από πάνω από 300 ευρώ ανά άτομο στη Δανία και 

4 Εκτός των σιδηροδρόμων. Το σύνολο μαζί με τους σιδηρόδρομους 
είναι 67,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κεφάλαιο III: Άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συνοχή

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/the-territorial-dimension-of-environmental-sustainability
http://www.eea.europa.eu/publications/the-territorial-dimension-of-environmental-sustainability
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πάνω από 200 ευρώ ανά άτομο στη Σουηδία και 
τη Μάλτα έως κάτω από 50 ευρώ ανά άτομο στη 
Λετονία, τη Ρουμανία, την Εσθονία και τη Βουλγαρία, 
αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές στις προσεγγίσεις 
της πολιτικής, καθώς και τα επίπεδα οικονομικής 
ευημερίας. Παρά τα γενικά μεγάλα ποσά της κρατικής 
ενίσχυσης ανά άτομο στην ΕΕ των 15, τα κράτη μέλη 
της ΕΕ των 12 κάλυψαν περίπου το 13 % του συνόλου 
το 2008, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό 
τους στο κοινοτικό ΑΕΠ (8 %), αντικατοπτρίζοντας το 
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που καλύφθηκε.

Ενίσχυση των περιφερειών

Οι οδηγίες της Επιτροπής για την κρατική ενίσχυση των 
περιφερειών για την περίοδο 2007–20135 καθορίζουν 
τις αρχές που προσδιορίζουν εάν η ενίσχυση για την 
οικονομική ανάπτυξη των μειονεκτούντων περιοχών 
και η επακόλουθη στήριξη των επενδύσεων ή της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων είναι συμβατές ή όχι 
με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Ο μέγιστος 
επιτρεπόμενος βαθμός ενίσχυσης είναι μεγαλύτερος 
στις περιφέρειες με χαμηλότερο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ και στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες. 
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συγκεντρώνουν 
ενίσχυση για προγράμματα πολλαπλών τομέων, τα 
οποία αποτελούν μέρος της κρατικής πολιτικής για 
τις περιφέρειες και που συνήθως δεν χρειάζεται να 
κοινοποιηθούν στην Επιτροπή.

Την τριετία 2006–2008, η ενίσχυση για την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη ανήλθε σε 11,3 δισεκατομμύρια 
ευρώ, 14 % επάνω σε σχέση με τα προηγούμενα τρία 
χρόνια. Το ποσοστό περιφερειακής ενίσχυσης στο σύ-
νολο της ενίσχυσης αυξήθηκε από 18 % σε 22 % με-
ταξύ των δύο αυτών περιόδων. Η Ελλάδα, η Πολωνία, 
η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Τσεχική Δημοκρατία 
ήταν οι χώρες που συνέβαλλαν περισσότερο στην αύ-
ξηση.

Ενίσχυση στις μειονεκτούσες περιφέρειες

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (στο άρθρο 
107(3)(α)) επιτρέπει την ενίσχυση που προωθεί την 
οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές όπου το βιοτικό 
επίπεδο είναι αφύσικα χαμηλό ή όπου υπάρχει 
σημαντική υποαπασχόληση (περιφέρειες ‘κατηγορίας 
α’) (χάρτης  3.1). Στην πράξη, οι εν λόγω περιοχές 
ορίζονται ως περιφέρειες NUTS  2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ 
των 25, που αντιστοιχεί ευρέως στις περιφέρειες της 
σύγκλισης (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών 
που βρίσκονται στη φάση εξόδου). Το 2008 η 
ενίσχυση σε αυτές τις περιφέρειες ανήλθε σε περίπου 
14 δισεκατομμύρια ευρώ.

5 ΕΕ C 54, 4.3.2006, σ. 13.

Η ενίσχυση στις περιφέρειες ‘κατηγορίας α’ αυξήθηκε 
κατά το ένα τέταρτο από το 2007 έως το 2008 (από 
11 δισεκατομμύρια ευρώ), αν και η μακροπρόθεσμη 
τάση είναι καθοδική (από 17 δισεκατομμύρια 
ευρώ κατά μέσο όρο την περίοδο 2003–2005 σε 13 
δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2006–2008). 
Τα κράτη μέλη παρουσιάζουν διαφορές ως προς 
το επίπεδο της ενίσχυσης σε αυτές τις περιφέρειες, 
αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές στην περιφερειακή 
πολιτική, το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται η 
ενίσχυση για τη στήριξη της ανάπτυξης και το μέγεθος 
του πληθυσμού που είναι κατάλληλος για να λάβει 
ενίσχυση6.

Οι διαφοροποιημένες δυνατότητες της 
κρατικής ενίσχυσης για τα νησιά, τις 
αραιοκατοικημένες περιοχές και τις 
άλλες περιφέρειες κατηγοριοποιημένες 
ανά γεωγραφική απομόνωση 

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (στο άρθρο 
107(3)(γ)) επιτρέπει τη χρήση της ενίσχυσης για τη 
διευκόλυνση ανάπτυξης ορισμένων άλλων περιοχών, 
όπου η ενίσχυση δεν επηρεάζει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό (περιφέρειες ‘κατηγορίας γ’). Οι εν λόγω 
περιοχές περιλαμβάνουν τις περιφέρειες εκείνες 
με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο 
όρο της ΕΕ των 25, εκείνες στις οποίες το ποσοστό 
ανεργίας είναι υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο 
κατά περισσότερο από 15 % ή εκείνες που υφίστανται 
σημαντική διαρθρωτική αλλαγή ή αντιμετωπίζουν 
σοβαρή σχετική ύφεση, καθώς και περιφέρειες με 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, νησιά με πληθυσμό  
5 000 ή λιγότερους κατοίκους και περιφέρειες 
παρόμοια απομονωμένες γεωγραφικά, καθώς και 
περιφέρειες που γειτνιάζουν με περιφέρειες της 
‘κατηγορίας α’. Η ενίσχυση σε αυτές τις περιφέρειες ‘γ’ 
ανήλθε περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008 
(δηλαδή λίγο πιο πάνω από το μισό της ενίσχυσης για 
τις περιφέρειες της ‘κατηγορίας α’), σημειώνοντας 
πτώση της τάξης του 23 % από το 2007.

Κρατική ενίσχυση και οι 
στόχοι της Λισσαβόνας

Ένας νέος γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 
κατηγορία (GBER) θεσπίστηκε το 20087, παρέχοντας 
αυτόματη έγκριση για μια σειρά μέτρων ενίσχυσης 
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση. Μια 
τέτοια απαλλαγή κατά κατηγορία δεν έχει χωρική 
διάσταση, καθώς ισχύει σε όλες τις περιφέρειες.

6 Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενίσχυση στις περιφέρειες της ‘κατηγορίας 
α’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από την 
περιφερειακή ανάπτυξη.

7 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.
cfm
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3.1 Περιφερειακή ενίσχυση, 2011–2013
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Ο GBER καλύπτει την ενίσχυση για τις ΜΜΕ, την 
έρευνα, την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, 
την κατάρτιση, την απασχόληση και το επιχειρηματικό 
κεφάλαιο, καθώς και την ενίσχυση για την προστασία 
του περιβάλλοντος, την επιχειρηματικότητα, 
την ίδρυση επιχειρήσεων στις υποβοηθούμενες 
περιφέρειες και θέματα όπως είναι οι δυσκολίες των 
γυναικών επιχειρηματικών να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση. 

Η μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με τον GBER στόχευε 
στην ανακατεύθυνση της ενίσχυσης σύμφωνα με 
τους στόχους της Λισσαβόνας, ενθαρρύνοντας 
τα κράτη μέλη να εστιάσουν στη βοήθεια που θα 
παρέχει πραγματικό όφελος στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
και οικονομική συνοχή. Παράλληλα, ελάφρυνε 
εξίσου το διοικητικό φορτίο για τις δημόσιες αρχές, 
τους αποδέκτες της ενίσχυσης και την Επιτροπή. Ο 
GBER ενοποίησε και απλοποίησε προηγούμενους 
κανόνες και επέκτεινε τις κατηγορίες της κρατικής 
ενίσχυσης που καλύπτει η απαλλαγή. Σχεδόν το 
19  % (10 δισεκατομμύρια ευρώ) της ενίσχυσης για 
τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες ενέπιπτε ήδη στην 
απαλλαγή κατά κατηγορία το 2008 στα πλαίσια 
των προηγούμενων κανονισμών έναντι του 13  % 
(6,3 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2007 και 6  % (3 
δισεκατομμύρια ευρώ) το 2006.

Ένας κώδικας βέλτιστης πρακτικής και μια 
απλουστευμένη διαδικασία θεσπίστηκαν το 
2009 για τη διευκόλυνση του χειρισμού των 
περιπτώσεων κρατικής ενίσχυσης και για την 
επίσπευση της διαδικασίας. Τα κατάλληλα μέτρα 
για τον απλουστευμένο χειρισμό περιλαμβάνουν 
ορισμένη ενίσχυση για τις ΜΜΕ, το περιβάλλον, 
την καινοτομία και την αναδιάρθρωση. Επιπλέον, 
πρόσφατα υιοθετήθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά με την κρατική ενίσχυση για επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα8 με σκοπό την επίσπευση και 
την επέκταση της υλοποίησής τους, συμβάλλοντας 
τόσο στη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη όσο και στη 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 
της ΕΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
οικονομική ανάκαμψη9.

2.2 Μεταφορές 

Οι επενδύσεις στις μεταφορές επηρεάζουν 
αναπόφευκτα ορισμένες περιφέρειες περισσότερο 
από άλλες, και παρόλο που η επιλογή των δρομολογίων 

8 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_
rules.html#broadband.

9 Αυτό περιλαμβάνει 1,02  δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΓΤΑΑ, 
τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέσουν, ανάμεσα σε άλλες 
προτεραιότητες, για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού διαδικτύου 
στις αγροτικές περιοχές.

και των τόπων όπου γίνονται οι επενδύσεις σε 
κοινοτικό επίπεδο καθορίζεται κυρίως από στόχους 
εκτός της μείωσης περιφερειακών ανισοτήτων, τέτοιες 
επενδύσεις αναμφίβολα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη 
των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Η πολιτική για τις μεταφορές επικεντρώνεται στην 
ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 
(TEN-T), στόχος του οποίου είναι να διασφαλίσει 
ότι το υπάρχον σύστημα μεταφορών επιτρέπει την 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ότι 
τα κύρια κέντρα πληθυσμιακής και οικονομικής 
δραστηριότητας έχουν εύλογα καλή σύνδεση μεταξύ 
τους. 

Από το 1996, που άρχισε να εφαρμόζεται αυτή 
η πολιτική, περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ 
επενδύθηκαν στο δίκτυο, σχεδόν το ένα τρίτο αυτών 
από κοινοτικούς πόρους10, και ένα μεγάλο μέρος 
αυτών από το Ταμείο Συνοχής, το οποίο περιορίζεται 
στο να χρηματοδοτεί επενδύσεις σε κράτη μέλη με 
σχετικά χαμηλά επίπεδα εισοδήματος. Ως εκ τούτου, 
τα εθνικά σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα απέκτησαν 
καλύτερη μεταξύ τους σύνδεση.

Ένα αποδοτικό δίκτυο μεταφορών είναι σημαντικό 
για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την εδαφική 
ισορροπία. Επίκεντρο της πολιτικής TEN-T, ωστόσο, 
υπήρξε η ενίσχυση των συνδέσεων εντός της ΕΕ και 
όχι η βελτίωση της πρόσβασης για τις υστερούσες 
περιφέρειες - αν και αναμφίβολα συνέβαλλε σε 
αυτό - τουλάχιστον όχι μέσω των επενδύσεων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής. Αυτές 
οι χώρες - Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και (έως 
το 2003) Ιρλανδία και από το 2004 και οι χώρες 
της ΕΕ των 12 - ήταν επίσης εκείνες των οποίων τα 
συστήματα μεταφορών είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη 
για επέκταση και βελτίωση. Έτσι, η ενίσχυση των 
συνδέσεων μεταφοράς τόσο εντός των περιφερειών 
όσο και μεταξύ των περιφερειακών δικτύων και των 
εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων αφέθηκε στην 
πολιτική συνοχής», αφέθηκε στην πολιτική συνοχής 
και ειδικότερα στο ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Η πρόκληση σήμερα είναι η αποτελεσματική 
ανταπόκριση στην αυξανόμενη ανάγκη για μείωση 
των ρύπων από τις μεταφορές και για αποθήκευση 
ενέργειας ενθαρρύνοντας τη μετάβαση από το 
δρόμο στο σιδηρόδρομο ειδικότερα, αλλά και στις 
πλωτές οδούς και τις μεταφορές δια θαλάσσης, 
ικανοποιώντας παράλληλα την ανάγκη για βελτιώσεις 
στο δίκτυο μεταφορών των λιγότερο προνομιούχων 
περιφερειών. Αυτό ισχύει ιδίως για τις χώρες της ΕΕ 
των 12, όπου το οδικό αλλά και το σιδηροδρομικό 

10 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό TEN-T, το Ταμείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και 
δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband 
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δίκτυο βρίσκονται σε κακή κατάσταση και αδυνατούν 
τελείως να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που τους 
επιβάλλονται καθώς οι οικονομίες τους επεκτείνονται 
και αναπτύσσονται.

2.3 Περιβάλλον

Η κύρια πολιτική κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας είναι η Συνθήκη της ΕΕ και τα κράτη μέλη 
οφείλουν να υλοποιήσουν ένα μέρος της νομοθεσίας 
της ΕΕ που υιοθετήθηκε στα πλαίσια αυτής. Η 
πολιτική της ΕΕ για το περιβάλλον εφαρμόζεται 
μέσω προγραμμάτων δράσης, με το 6ο να καλύπτει 
την περίοδο 2002–2012 έχοντας ως στόχο την 
περαιτέρω προώθηση της κοινοτικής στρατηγικής για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDS). Το πρόγραμμα καλύπτει 
ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων, που κυμαίνονται 
από την προστασία των οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας μέχρι τη βελτίωση της παροχής 
και επεξεργασίας του νερού και τη μείωση της 
ηχορύπανσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση 
των περιβαλλοντικών ανισοτήτων εντός της ΕΕ, 
καθώς μια τέτοια μείωση συμβάλλει άμεσα στη 
συνοχή καθιστώντας τις υστερούσες περιφέρειες 
περισσότερο ελκυστικούς και υγιείς τόπους διαβίωσης 
και εργασίας.

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα καλό παράδειγμα 
πολιτικής με ισχυρή χωρική διάσταση. Πρόκειται 
για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων 
φυσικών περιοχών, το οποίο ιδρύθηκε για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης 
των πολυτιμότερων και απειλούμενων ειδών και 
οικότοπων της Ευρώπης. Το Natura 2000 δεν είναι 
ένα σύστημα αυστηρά προστατευόμενων βιότοπων 
στους οποίους απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Αν και το δίκτυο οπωσδήποτε 
περιλαμβάνει προστατευόμενους βιότοπους, το 
μεγαλύτερο μέρος της γης εξακολουθεί να ανήκει σε 
ιδιώτες και η έμφαση δίδεται στο να εξασφαλιστεί ότι 
η μελλοντική τους διαχείριση θα είναι βιώσιμη, τόσο 
από οικολογική όσο και από οικονομική άποψη.

Επιπλέον, οι οδηγίες πλαίσιο απαιτούν από τις δημόσι-
ες αρχές να εκπονήσουν σχέδια για τη διαχείριση του 
νερού, του κινδύνου πλημμύρας, των αποβλήτων και 
της ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς και για τη δι-
αχείριση της θάλασσας, ώστε να επιτύχουν ένα σύνο-
λο στόχων για το περιβάλλον, ενθαρρύνοντας έτσι τη 
διαμόρφωση ενιαίων στρατηγικών ανάπτυξης για  συ-
γκεκριμένες περιοχές. Τα σχέδια διαχείρισης για τις λε-
κάνες απορροής ποταμών, για παράδειγμα, μπορεί να 
οδηγήσουν σε καλύτερο συντονισμό της χρήσης τους 
από τη γεωργία, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, την υδρο-
ηλεκτρική ενέργεια και άλλα, ενώ εκείνα για την ποι-
ότητα της ατμόσφαιρας μπορεί να οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη των συγκοινωνιών, περισσότερων πράσι-
νων χώρων και λωρίδων κυκλοφορίας ποδηλάτων.

Μέχρι σήμερα, η πολιτική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
καθοδηγούταν από το στόχο της ΕΕ για το 2010 — 
να ανασταλεί η απώλεια της βιοποικιλότητας στην 
ΕΕ μέχρι το 2010 — που καθορίστηκε από τους 
αρχηγούς κρατών το 2001. Το κοινοτικό πρόγραμμα 
δράσης για την βιοποικιλότητα εφαρμόστηκε το 
2006 για την επίσπευση της προόδου προς αυτό το 
στόχο και ακολούθησε ενιαία προσέγγιση. Για την 
περίοδο μετά το 2010, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
συμφώνησε στις 15 Μαρτίου 2010 ένα νέο όραμα για 
το 2050 και ένα στόχο για το 2020 αναφορικά με τη 
βιοποικιλότητα, ώστε να σταματήσει η απώλεια της 
βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των υπηρεσιών 
για το οικοσύστημα στην ΕΕ μέχρι το 2020 και να 
αποκατασταθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
επιτείνοντας τη συνεισφορά της ΕΕ στην αποτροπή 
της απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, υπάρχουν σχέδια για μια νέα στρατηγική 
για την πρόληψη καταστροφών από φυσικά και 
ανθρώπινα αίτια11, οι οποίες επισύρουν τεράστιες 
δαπάνες για ορισμένες περιφέρειες (οι συνολικές 
ζημίες από φυσικές καταστροφές εκτιμώνται ότι 
ανήλθαν σε 112 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 
1998–2008 και ότι οδήγησαν σε 98 000 θανάτους) 12.

2.4 Θαλάσσια πολιτική

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ για 
τη θάλασσα αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την 
ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με τη θάλασσα με βιώσιμο τρόπο. Χρησιμοποιεί 
διατομεακά εργαλεία, όπως είναι ο θαλάσσιος 
χωροταξικός σχεδιασμός, η ολοκληρωμένη 
επιτήρηση και οι θαλάσσιες γνώσεις, τα οποία θα 
βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των ωκεανών 
μας. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης τα πρώτα 
βήματα προς την υλοποίηση αυτής της πολιτικής σε 
περιφερειακή βάση, κυρίως στη Βαλτική Θάλασσα και 
τη Μεσόγειο. 

Ο στόχος αυτής της νέας προσέγγισης είναι να 
εντοπιστούν οι κοινοτικές ενέργειες που έχουν 
αντίκτυπο στη θάλασσα και να προωθηθεί η συνοχή 
σε όλους τους τομείς και τις περιοχές δραστηριότητας. 
Επιπλέον, στοχεύει στην τόνωση της θαλάσσιας 

11 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και την Επιτροπή Περιφερειών της 23ης Φεβρουαρίου 2009 
για μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών COM(2009) 82 τελικό.

12 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (2010), χαρτογράφηση 
του αντίκτυπου των πρόσφατων φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών στην Ευρώπη. Μια επισκόπηση της τελευταίας 
δεκαετίας. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0082:EN:NOT
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οικονομίας, στην προστασία και αποκατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της έρευνας 
και της καινοτομίας και στην ώθηση της ανάπτυξης 
στις παράκτιες και πιο απομακρυσμένες περιφέρειες13. 
Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδρασή της με 
άλλες πολιτικές. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007–2013 η πολιτική συνοχής 
είχε ήδη χρηματοδοτήσει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 
του 2008 συνολικά 1  131 έργα που σχετίζονταν με 
τη θαλάσσια πολιτική και αντιστοιχούσαν επενδύσεις 
ύψους σχεδόν 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ14. 

2.5 Κοινή αλιευτική πολιτική

Ο τρέχων στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑλΠ)15 είναι να «...διασφαλιστεί η βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων» με τη 
«συνεισφορά σε αποδοτικές αλιευτικές δραστηριότητες 
στο πλαίσιο ενός οικονομικά βιώσιμου και 
ανταγωνιστικού τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
παρέχοντας ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης σε όσους 
εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες» …  
Ένα από τα τέσσερα κύρια σκέλη της πολιτικής 
περιλαμβάνει τα διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), το οποίο στηρίζει 
την πολιτική, ανέρχεται σε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ 
για την περίοδο 2007–2013. Τρία από τα σκέλη του 
ΕΤΑ περιλαμβάνουν μέτρα ενίσχυσης του αλιευτικού 
τομέα (ειδικότερα όσον αφορά τον αλιευτικό στόλο, 
την επεξεργασία και την οργάνωση του τομέα), 
ενώ το τέταρτο σκέλος περιλαμβάνει διαρθρωτικά 
μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχή. Αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της ανάπτυξης παράκτιων περιοχών όπου η αλιεία 
αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομικής 
δραστηριότητας και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής σε αυτές.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ταμείο 
συγκρότησε ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία, 
οι οποίες χαράσσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης που συμβάλλουν στη διατήρηση 
των βιώσιμων παράκτιων κοινοτήτων διευρύνοντας 
το φάσμα δραστηριοτήτων και δημιουργώντας 
εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης. Ο συνολικός 
δημόσιος προϋπολογισμός γι' αυτό ανέρχεται σε 
περίπου 826,6 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι 

13 Έκθεση προόδου για την ενιαία θαλάσσια πολιτική της ΕΕ. 
COM(2009) 540. 

14 Policy Research Corporation με στοιχεία από τη βάση δεδομένων 
για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, http://ec.europa.eu/
maritimeaffairs/study_d_base_en.html

15 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 της 20ης 
Δεκεμβρίου 2002.

σήμερα έχουν συγκροτηθεί 130 ομάδες δράσεις από 
τις 240 που αναμένεται να είναι στο σύνολό τους.

3. Πολιτικές με μερική 
χωρική διάσταση

3.1 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

Οι πολιτικές για την προώθηση της έρευνας 
και της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και της 
καινοτομίας (ΕΤΑΚ) επηρεάζουν αναπόφευκτα 
ορισμένες περιφέρειες περισσότερο από τις άλλες. 
Η περιφερειακή διάσταση, ωστόσο, δεν αποτελεί 
κεντρικό θέμα στο σχεδιασμό της πολιτικής και 
στον προσδιορισμό κατανομής της κοινοτικής 
χρηματοδότησης για έρευνα, η οποία αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι του συνολικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ (χάρτες 3.2 και 3.3).

Ο προϋπολογισμός στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για 
την Έρευνα (FP7) είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την περίοδο 2007–2013. Στόχος του είναι 
να συμβάλλει στο να γίνει η ΕΕ πρωταρχικό πεδίο 
έρευνας στον κόσμο στηρίζοντας την υπεροχή 
στην έρευνα όπου υφίσταται. Η χρηματοπιστωτική 
διευκόλυνση με καταμερισμό των κινδύνων (RSFF) 
παρέχει 10 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή 
δανείων σε έργα τα οποία περιέχουν σχετικά υψηλό 
βαθμό επικινδυνότητας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος του FP7 για τις 
ικανότητες είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 
οποία προορίζονται για την προώθηση της ικανότητας 
για έρευνα και καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και για τη διασφάλιση της βέλτιστης αξιοποίησή της.

Παρέχεται στήριξη για μια ευρεία σειρά δραστηριοτή-
των, όπως είναι η ενθάρρυνση της μεγαλύτερης συμ-
μετοχής των ΜΜΕ στις ερευνητικές δραστηριότητες 
(1,3 δισεκατομμύρια ευρώ), η στήριξη της δημιουρ-
γίας πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής μεγάλης 
κλίμακας όπως ορίζεται στον οδικό χάρτη του ESFRI16 
καθώς και η βελτιστοποίηση της χρήσης της υπάρ-
χουσας υποδομής (1,8 δισεκατομμύρια ευρώ), η ενί-
σχυση της δυνατότητας των ευρωπαϊκών περιφερει-
ών για Ε&Α προωθώντας, μέσω της δράσης των πε-
ριφερειών γνώσης, την ανάδειξη περιφερειακών συ-
στοιχιών καθοδηγούμενων από την έρευνα (περι-
λαμβανομένης της τριπλής έλικας ερευνητών, επιχει-
ρήσεων και δημόσιων αρχών) (126 δισεκατομμύρια 
ευρώ) και η απεμπλοκή και ανάπτυξη της ικανότητας 
για έρευνα στις περιφέρειες της σύγκλισης και τις πιο 
απομακρυσμένες περιφέρειες στηρίζοντας, μέσω της 
δράσης για το δυναμικό έρευνας, τους εξέχοντες φο-

16 Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών. http://
cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm 

http://cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm
http://cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm
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ρείς έρευνας στις εν λόγω περιοχές (340 δισεκατομ-
μύρια ευρώ).

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης 
για την ΕΤΑΚ στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής 
κατανέμεται σε κατηγορίες δαπανών οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν τους τομείς της παρέμβασης στα 
πλαίσια του προγράμματος ικανοτήτων, υπάρχουν 
σαφή συμπληρωματικά χαρακτηριστικά μεταξύ των 
δύο πηγών χρηματοδότησης.

Ωστόσο, είναι πιθανό και άλλα προγράμματα του FP7 
να έχουν κάποια έμμεση επίδραση στην ενίσχυση της 
συνοχής: ‘συνεργασία’ (το οποίο στηρίζει τη διεθνική 
συνεργασία), ‘ιδέες’ (το οποίο στηρίζει τη βασική 
έρευνα εντός της ΕΕ) και ‘άνθρωποι’ (το οποίο στηρίζει 
την ανάπτυξη των ερευνητών εντός της ΕΕ).

Ομοίως, ένα μέρος των προγραμμάτων ‘συνεργασία’ 
περιλαμβάνει έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες 
(‘έρευνα στις κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες’, με προϋπολογισμό 623  δισεκατομμύρια 
ευρώ για την περίοδο 2007–2013)17. Τα έργα που 
υποστηρίζονται περιλαμβάνουν μελέτες οικονομικής 
ανάπτυξης, περιφερειακή απόδοση, συστήματα 
περιφερειακής καινοτομίας, αστικά προβλήματα 
και αγροτικές περιφέρειες που υφίστανται πίεση 
από την παγκοσμιοποίηση και είναι σχεδιασμένα 
να αυξήσουν την κατανόηση για τα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές 
μελέτες, ειδικά για την κοινωνική συνοχή, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο της ανισότητας, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και την ένταξη των νέων και 
την κοινωνική συνοχή στις πόλεις.

Η ανάλυση των προγραμμάτων ΤΠΕ του FP618 έδειξε 
ότι η συμμετοχή των χωρών της ΕΕ των 12 σε έργα 
μαζί με τη συμμετοχή πιο προηγμένων χωρών 
αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία γι' αυτές τις χώρες 
να βελτιώσουν τις ικανότητες των ερευνητών και των 
υποδομών τους, καθώς και την ικανότητα παραγωγής 
νέων προϊόντων και διαδικασιών.

3.2 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα 

Το πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα (ΠΚΑ) αποσκοπεί στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εντός της 
ΕΕ συμβάλλοντας στην καινοτομία. Η χρηματοδότηση 

17 Αναλυτικές περιγραφές για τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα 
διατίθενται στον ιστότοπο για τις κοινωνικοοικονομικές και 
ανθρώπινες επιστήμες στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/
research/social-sciences/research_en.html

18 Παρακολουθώντας την καινοτομία και τη γνώση της ΤΚΠ, μελέτη 
ανάλυσης του αντίκτυπου της ΤΚΠ στα πλαίσια του προγράμματος 
FP6 IST, 2009. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/impact/documents/
wing-pilot-fp6-final-report-18–12–09.pdf

ανέρχεται σε 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2007–2013. Οι κύριοι στόχοι είναι οι ΜΜΕ και 
η στήριξη που θα τις βοηθήσει να επενδύσουν στην 
οικολογική καινοτομία, την ενεργειακή απόδοση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και να 
αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και ΤΠΕ. 
Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 
πολιτική καινοτομίας είναι:

 • χρηματοπιστωτικά μέσα (τα οποία ανέρχονται σε 
περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ) για τις ΜΜΕ και 
την καινοτομία· 

 • το δίκτυο «Enterprise Europe Network» που 
φέρνει κοντά κρατικούς και περιφερειακούς 
φορείς στήριξης των επιχειρήσεων και της 
καινοτομίας από όλη την ΕΕ (και πέρα από αυτήν) 
και συμβάλλει στη βελτίωση και την επέκταση της 
στήριξης ακολουθώντας διεθνική προοπτική· 

 • πλατφόρμες και δίκτυα για τους δημιουργούς 
πολιτικών καινοτομίας(PRO INNO Europe19), 
φορείς (Europe INNOVA20), παροχή πολιτικής και 
στατιστικής ανάλυσης επάνω στην καινοτομία 
(π.χ. ο περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων 
καινοτομίας (Regional Innovation Scoreboard)21) 
και το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τους 
συνεργατικούς σχηματισμούς (European Cluster 
Observatory), μεριμνούν για την οικολογική 
καινοτομία, τα προγράμματα εμπορικής 
αξιοποίησης και για πιλοτικά προγράμματα που 
σχετίζονται με την ΤΠΕ. 

Η πρωτοβουλία για τις πρωτοπόρους αγορές22 έχει 
θεσπίσει δίκτυα δημόσιων αρχών για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την προμήθεια καινοτόμων 
λύσεων, τα οποία αποτελούν ένα καλό παράδειγμα 
του τρόπου με τον οποίο οι περιφερειακές δημόσιες 
αρχές μπορούν να δώσουν ώθηση στην καινοτομία. 
Στο ίδιο πνεύμα, το πρόγραμμα υποστηρίζει από 
το 2006 τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία, τα 
οποία απονέμονται στις καλύτερες πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών 
επιχειρήσεων. Περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες 
στις 29 συμμετέχουσες χώρες λαμβάνουν μέρος 

19 Η PRO INNO Europe προορίζεται να γίνει το επίκεντρο της ανάλυσης 
των πολιτικών για την καινοτομία και της συνεργασίας, με στόχο να 
διδαχθεί από τους καλύτερους και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
νέων πολιτικών για την καινοτομία.

20 Η Europe INNOVA είναι επίσης μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία 
προορίζεται να γίνει το εργαστήριο για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και 
την προώθηση νέων μέτρων για τη στήριξη της καινοτομίας.

21 http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-
scoreboard 

22 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-
market-initiative/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/research_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/research_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/impact/documents/wing-pilot-fp6-final-report-18-12-09.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/impact/documents/wing-pilot-fp6-final-report-18-12-09.pdf
http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-scoreboard
http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-scoreboard
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/index_en.htm
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κάθε χρόνο στο διαγωνισμό και οι νικητές αποτελούν 
πρότυπα για τις περιφέρειες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη23. 

Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσό-
τερο η ανάγκη βελτίωσης της συμπληρωματικότητας 
μεταξύ του FP7, του ΠΚΑ και της πολιτικής συνοχής24, 
και αυτό οδήγησε στη δημοσίευση για τις «ανταγωνι-
στικές ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω της έρευνας και 
της καινοτομίας»25 από την Επιτροπή, η οποία δίνει έμ-
φαση στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέ-
ρειες πρέπει να συντονίσουν πιο αποτελεσματικά την 
από μέρους τους χρήση των διαφόρων πηγών χρημα-
τοδότησης. 

3.3 Κοινωνία της πληροφορίας 
και μέσα ενημέρωσης

Η ΤΠΕ αποτελεί σημαντική πηγή οικονομικής 
ανάπτυξης και ευθύνεται άμεσα για το 5  % του 
κοινοτικού ΑΕΠ. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες 
ανισότητες μεταξύ χωρών και περιοχών αναφορικά με 
το ποσοστό υιοθέτησης της ΕΠΕ και πιο συγκεκριμένα 
των σύγχρονων επικοινωνιών. Ο βαθμός ευρυζωνικής 
κάλυψης είναι συνεπώς πολύ μικρότερος στις 
περιφέρειες της σύγκλισης (το ποσοστό κάλυψης του 
πληθυσμού το 2009 ήταν 47 %) απ’ ότι στις περιφέρειες 
της ανταγωνιστικότητας (68  % ποσοστό κάλυψης)26, 
αν και υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις μείωσης αυτής 
της διαφοράς. 

Οι ενδείξεις είναι ότι οι διευθύνουσες αρχές στις 
λιγότερο προηγμένες περιφέρειες δυσκολεύονται 
να απορροφήσουν τα κονδύλια που διατίθενται 

23 Αυτή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών έχει ήδη οδηγήσει στην 
αντιγραφή επιτυχημένων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα 
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας Y4 από την Κεντρική Φινλανδία, 
το οποίο ενέπνευσε και στήριξε παρόμοια προγράμματα στη 
Φινλανδία και την Πορτογαλία.

24 Το ζήτημα εξετάστηκε σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(συνεργίες μεταξύ του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, 
του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία καθώς και των διαρθρωτικών ταμείων, Επιτροπή ΒΕΕ 
(ITRE), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάιος 2007), της Ευρωπαϊκής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα (ενεργοποιώντας το 
τρίγωνο γνώσεων της Ευρώπης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, 
Απρίλιος 2007) και της Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής 
Έρευνας της ΕΕ (Πώς θα γίνει καλύτερα συντονισμένη χρήση των 
ΠΠ και των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη της Ε&Α, CREST, 
Μάιος 2007).

25 COM(2007) 474 της 16.08.2007.

26 Έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, 2010. http://
ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/
edcr.pdf 

για βελτιώσεις στην υποδομή ΤΠΕ λόγω έλλειψης 
προσόντων και πείρας27. 

Το ψηφιακό θεματολόγιο επισημαίνει τη δράση που 
απαιτείται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, 
καθώς και από τις αρχές των πόλεων για να κλείσει 
το χάσμα και να μην διευρυνθεί περισσότερο. Το εν 
λόγω θεματολόγιο περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
στόχους για το  2020: (i) όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες διαδικτύου 30 
Mbps ή μεγαλύτερες και (ii) τουλάχιστον το 50  % 
των νοικοκυριών της Ευρώπης πρέπει να γίνουν 
συνδρομητές σε διαδικτυακή σύνδεση άνω των 100 
Mbps.

Επιπλέον, η δημοσίευση της Επιτροπής το 2007 για 
τις προ-εμπορικές συμβάσεις προμήθειας28 ανέδειξε 
το βαθμό στον οποίο οι δημόσιες συμβάσεις για 
την προμήθεια Ε&Α στην ΕΕ, εκ των οποίων η ΤΠΕ 
καλύπτει το 20  %, είναι λιγότερες απ’ ότι στις ΗΠΑ. 
Το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων συμβάσεων 
προμήθειας πραγματοποιείται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, όπου στις χώρες της ΕΕ των 
12 οι αρχές που προσανατολίζονται λιγότερο προς 
την καινοτομία δαπανούν σημαντικά μικρότερα 
ποσά απ’ ότι οι αρχές στην ΕΕ των 15. Λόγω της 
κατακερματισμένης ζήτησης, η συνεργασία 
μεταξύ περιφερειών για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμήθειας είναι απαραίτητη για την επίτευξη ενός 
επαρκούς βασικού όγκου προκειμένου να φτάσουν 
οι καινοτομίες στις ευρύτερες αγορές. Η πρόθεση, 
συνεπώς, είναι η παροχή στήριξης στις αρχές για τον 
συντονισμό των συμβάσεων προμήθειας ΤΠΕ στα 
πλαίσια του προγράμματος FP7.

3.4 Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

Οι πολιτικές για την κοινωνική ένταξη, τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, τείνουν να εστιάζουν σε 
συγκεκριμένες ομάδες μειονεκτούντων και ευάλωτων 
ατόμων (όπως μόνες μητέρες, ηλικιωμένοι που μένουν 
μόνοι τους, μετανάστες, άστεγοι, εθνικές μειονότητες 
και άτομα με αναπηρίες). Ένας από τους πρωταρχικούς 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη  2020» είναι να 
βγουν τουλάχιστον 20  εκατομμύρια άνθρωποι από 
τον κίνδυνο της φτώχειας και τον αποκλεισμό. 

Αυτό το επίκεντρο εστίασης συνήθως δεν έχει 
χωρική διάσταση, καθώς τα μέτρα στοχεύουν στο 

27 Περισσότερα στοιχεία για το χάσμα μεταξύ των περιφερειών της 
σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας είναι διαθέσιμα από μια 
πρόσφατη μελέτη σχετικά με τις κοινοτικές δαπάνες για την ΤΠΕ 
στα πλαίσια διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτικών αγροτικής 
ανάπτυξης.

28 COM(2007) 799 Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις προώθηση 
της καινοτομίας για τη διασφάλιση δημόσιων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας στην Ευρώπη. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/
home_en.html

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html
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να βοηθήσουν τα εν λόγω άτομα οπουδήποτε κι αν 
ζουν. Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό όλο και περισσότερο 
ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκεντρώνεται σε 
συγκεκριμένα μέρη, ιδίως σε περιοχές των κέντρων 
των πόλεων και σε στερημένες συνοικίες. Τέτοιες 
συγκεντρώσεις παρατηρούνται επίσης σε αγροτικές 
περιοχές, κυρίως στην ΕΕ των 12 όπου η οικονομική 
δραστηριότητα είναι περιορισμένη και υπάρχουν 
ελάχιστες ευκαιρίες απασχόλησης πέρα από τη 
γεωργία συντήρησης. Αυτό φαίνεται καθαρά από την 
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού29 για την κοινωνική 
προστασία και την κοινωνική ένταξη. Η εν λόγω 
μέθοδος παρέχει τη βάση για τη συνεργασία των 
διαφόρων πολιτικών στο χώρο με σκοπό την επίτευξη 
ευρύτερα κοινών στόχων και αποτελεί τον κεντρικό 
άξονα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς η 
αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα εμπίπτει κυρίως στα 
κράτη μέλη. 

Συνεπώς, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό 
ότι η φύση του μειονεκτήματος που επηρεάζει τους 
ανθρώπους σε καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού επηρεάζεται από την περιοχή στην 
οποία ζουν. Ο σύνδεσμος μεταξύ των μεμονωμένων 
περιστάσεων και των τοπικών συνθηκών είναι 
αμφίδρομος. Η συγκέντρωση μειονεκτούντων 
ατόμων σε συγκεκριμένες συνοικίες οδηγεί σε 
αυξημένη πίεση για τις δημόσιες υπηρεσίες, σε 
μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και ιδιωτικές 
επενδύσεις, στην εμφάνιση συνθηκών γκέτο και στην 
αποσάθρωση του κοινωνικού κεφαλαίου. Παράλληλα, 
η διαβίωση σε στερημένες περιοχές σημαίνει 
μειωμένη πρόσβαση στην εργασία, συχνά ανεπαρκείς 
δημόσιες υπηρεσίες, στιγματισμό και διάκριση. Η 
συγκέντρωση μειονεκτούντων ατόμων μοιάζει επίσης 
να αποτελεί επίμονο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να 
εξαπλωθεί από τη μια γενιά στην επόμενη. Συνεπώς, 
οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις 
εδαφικές πτυχές του μειονεκτήματος προκειμένου 
να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους 
στους τόπους όπου ζουν, να μεριμνήσουν για την 
αναγέννηση των στερημένων περιοχών καθώς και να 
στηρίξουν τους εν λόγω ανθρώπους. 

Αυτή η προσέγγιση προωθείται επίσης μέσω κοινών 
αρχών για την ενεργή ένταξη30, οι οποίες επισημαίνουν 
τη σημασία των τοπικών και περιφερειακών 

29 Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού παρέχει ουσιαστικά στα κράτη 
μέλη ένα μέσο ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων σχετικά 
με την κοινωνική πολιτική βάσει κοινού συνόλου συμφωνημένων 
δεικτών που αναφέρονται σε διάφορες πτυχές των κοινωνικών 
εξελίξεων και ένα μέσο υποβολής των πολιτικών τους σε μια 
διαδικασία αναθεώρησης από ομότιμους υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής.

30 βλ. την από 3.10.2008 σύσταση της Επιτροπή (2008/867/ΕΚ), τα από 
17.12.2008 συμπεράσματα του Συμβουλίου και το από 6.5.2009 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου (2008/2335(INI)). 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμι-
οποίηση (ΕΤΠ) βοηθάει τους εργαζόμενους που έχα-
σαν τη δουλειά τους εξαιτίας των μεταβαλλόμενων μο-
ντέλων στις παγκόσμιες συναλλαγές να βρουν γρήγο-
ρα άλλη δουλειά. Όταν μια μεγάλη επιχείρηση κλείσει 
ή ένα εργοστάσιο μεταφερθεί σε μια χώρα εκτός της ΕΕ 
ή ένας ολόκληρος τομέας σημειώσει πολλές εργασια-
κές απώλειες σε μια περιφέρεια, το ΕΤΠ μπορεί να βοη-
θήσει τους εργαζόμενους που έγιναν πλεονάζοντες να 
βρουν καινούργια δουλειά το συντομότερο δυνατόν. 
Για τη χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων το ΕΤΠ 
έχει στη διάθεσή του έως 500 εκατομμύρια ευρώ ετη-
σίως. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε μαζικές απώλειες 
θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό αντι-
κατοπτρίστηκε επίσης στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
στο ΕΤΠ το 2009 και το 2010, όπου τα τρία τέταρτα αυ-
τών σχετίζονταν με την κρίση. Το 2007 και το 2008 όλες 
οι αιτήσεις σχετίζονταν με τον τομέα του εμπορίου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν μεταξύ αυτών που 
επλήγησαν δριμύτατα από την κρίση και ο τομέας που 
είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων (18 %). Μαζί με 
την υφαντουργία κάλυπτε πάνω από το ένα τρίτο όλων 
των αιτήσεων, ενώ ακολουθούσαν η τυπογραφία και η 
βιομηχανία κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, με 
ποσοστό η κάθε μία γύρω στο 10 %. Από τη δημιουργία 
του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 63 αιτήσεις από τα κράτη 
μέλη. Η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες και η Ιρλανδία υπέβαλαν 
αντίστοιχα 10, 9 και 6 αιτήσεις, ενώ η Βουλγαρία, η 
Τσεχική Δημοκρατία, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Φινλανδία 
και η Σουηδία υπέβαλαν μόνο από μια. 

Το ΕΤΠ χρηματοδοτεί ενεργά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, όπως βοήθεια στην εύρεση εργασίας, 
επαγγελματική καθοδήγηση, εξειδικευμένη κατάρτιση 
και επανεκπαίδευση περιλαμβανομένων των γνώσεων 
πληροφορικής καθώς και πιστοποίηση αποκτηθείσας 
εμπειρίας, βοήθεια επανένταξης και προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορεί επίσης να παράσχει 
ειδικά προσωρινά μέτρα, όπως επιδόματα για εύρεση 
εργασίας, επιδόματα μετακίνησης ή επιδόματα σε 
άτομα που συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση και 
εκπαίδευση. 

Το ΕΤΠ δεν χρηματοδοτεί παθητικά μέτρα κοινωνικής 
προστασίας όπως συντάξεις ή επιδόματα ανεργίας.
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περιστάσεων και την ανάγκη διασφάλισης πρόσβασης 
σε ποιοτικές υπηρεσίες. Η κατά περιοχές βασισμένη 
κοινωνική πολιτική υπήρξε ένα από τα κύρια θέματα 
της ευρωπαϊκής στρογγυλής  τράπεζας του  2009 
για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που 
διοργανώθηκε από τη σουηδική προεδρεία και η 
οποία τόνισε την ανάγκη για αυξημένες προσπάθειες 
προκειμένου να συνδυαστούν οι προσεγγίσεις ‘με 
βάση τους ανθρώπους’ και ‘με βάση τους τόπους’ στην 
ΑΜΣ καθώς και στην πολιτική συνοχής. 

3.5 Απασχόληση 

Η πολιτική για την απασχόληση αποτελεί ένα βασικό 
μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς η 
ανεργία ή η αδράνεια αποτελεί σημαντική αιτία και για 
τα δύο. Στις 17 Ιουνίου 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αύξησε το στόχο απασχόλησης στο 75 % για τα άτομα 
ηλικίας 20–64 ετών. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
νέων, των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και των 
ατόμων με λίγα προσόντα, καθώς και η καλύτερη 
ένταξη των μεταναστών μπορούν να συμβάλλουν 
σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Για τη 
βελτίωση της ένταξης των μεταναστών, η Επιτροπή 
ενέκρινε το 2010 το πρόγραμμα της Στοκχόλμης31 και 
θα το συνεχίσει το 2011 με ένα κοινοτικό πρόγραμμα 
για την ένταξη. 

Ωστόσο, το επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την απασχόληση (ΕΣΑ) είναι περισσότερο 
εθνικό παρά περιφερειακό, ακόμα κι αν σχετίζεται 
περισσότερο με περιοχές υψηλής ανεργίας και η 
επιτυχία του κρίνεται αναπόφευκτα από τη μείωση 
των ανισοτήτων στην απασχόληση και τη μείωση 
της ανεργίας εντός αλλά και μεταξύ των κρατών 
μελών. Όπως και η κοινωνική πολιτική, λειτουργεί 
μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, καθώς η 
αρμοδιότητα για την απασχόληση παραμένει στα 
κράτη μέλη, παρόλο που το ΕΚΤ παρέχει οικονομική 
υποστήριξη για να βοηθήσει στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΣΑ (βλ. κεφάλαιο IV παρακάτω).

Η ουσία της στρατηγικής είναι ότι οι αποδοτικές 
αγορές εργασίας αποτελούν το κλειδί για την 
αύξηση της απασχόλησης και την προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, αλλά πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα στήριξης των ανθρώπων 
σε περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους. Αυτή 
η προσέγγιση ευελιξίας-ασφάλειας, που συνδυάζει 
ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας (κυρίως 
εκπαίδευση και κατάρτιση) με επαρκή εξασφάλιση 
για τους άνεργους και αποτελεσματική ρύθμιση της 
απασχόλησης, μειώνει τον κίνδυνο αποκλεισμού κι 
επίσης βοηθάει και ενθαρρύνει τους ανθρώπους 

31 COM(2010) 171.

να μετακινούνται μεταξύ των εργασιών και να 
μεταβαίνουν από την αδράνεια και την ανεργία στην 
αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι ευέλικτες μορφές 
οργάνωσης της εργασίας συμβάλλουν στην αύξηση 
της παραγωγικότητας επιτρέποντας την προσαρμογή 
της απόδοσης των εργαζομένων στη ροή της εργασίας 
κι επίσης βοηθούν τους ανθρώπους να συνδυάσουν 
αρμονικά την εργασία με τις οικογενειακές ευθύνες 
τους. 

Η ευελιξία-ασφάλεια συνοδεύεται από μέτρα 
ενθάρρυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων, με 
τη μορφή διεθνούς υπηρεσίας εύρεσης εργασίας (την 
EURES — η οποία τον Αύγουστο του 2009 διατηρούσε 
στοιχεία για 805 000 κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη 
την Ευρώπη) καθώς και στηρίζοντας την ελεύθερη 
μετακίνηση των εργαζομένων και την κατάργηση των 
εμποδίων στην επαγγελματική κινητικότητα μαζί με 
την πρωτοβουλία ‘νέα προσόντα για νέες εργασίες’ . Η 
τελευταία στοχεύει στην πρόβλεψη των μελλοντικών 
αναγκών της αγοράς εργασίας και στη διαμόρφωση 
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στη μελλοντική 
ζήτηση για συγκεκριμένα προσόντα. Η έμφαση, 
ωστόσο, έγκειται κυρίως στις γενικές τάσεις που 
επικρατούν στην ΕΕ σαν σύνολο παρά στις πιθανές 
διαφοροποιήσεις στις ανάγκες για προσόντα σε κάθε 
χώρα και, βέβαια, σε κάθε περιφέρεια.

3.6 Παιδεία 

Η πολιτική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
συνδέεται στενά όχι μόνο με τις πολιτικές για τις 
επιχειρήσεις και την καινοτομία, αλλά και με τις 
πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη, καθώς θεωρείται βασικό μέσο επίτευξης των 
στόχων των δύο τελευταίων. Πρωταρχικός στόχος 
της είναι να ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση στα 
κράτη μέλη, τα οποία διατηρούν την αρμοδιότητα 
σε αυτόν τον ευρύ τομέα (αν και σε ορισμένα κράτη 
μέλη η ευθύνη έγκειται στο περιφερειακό ή το 
τοπικό επίπεδο) και πάλι μέσω της ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού. Όπως και στην περίπτωση της πολιτικής 
για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής, 
το επίκεντρο βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο 
εθνικό και όχι στο περιφερειακό επίπεδο, παρόλο 
που υπάρχουν σημαντικές ανισότητες στα επίπεδα 
παρακολούθησης της εκπαίδευσης και στα ποσοστά 
όσων εγκαταλείπουν το σχολείο στις περιφέρειες των 
χωρών — γεγονός που έως ένα βαθμό αντικατοπτρίζει 
τις ανισότητες στις οικονομικές συνθήκες — καθώς 
και μεταξύ των χωρών.

Εντούτοις, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν 
βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής και οι διάφορες πρωτοβουλίες 
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δια βίου 
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στο να προσδιοριστεί καλύτερα η συνεισφορά 
της ισότητας των φύλων στους στόχους για την 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, 
επομένως είχε θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή 
κοινωνική και οικονομική συνοχή35. 

Οι πολιτικές για την ισότητα μπορούν να έχουν 
σημαντική επίπτωση για τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις 
περιφέρειες και τις χώρες36. Σε πολλές χώρες υπάρχει 
μια θετική συσχέτιση μεταξύ των υψηλών επιπέδων 
οικονομικής δραστηριότητας (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) και 
της αυξημένης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην 
αγορά εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες 
μέσω των οποίων η πολιτική για την ισότητα των 
φύλων θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική 
ανάπτυξη, όπως μέτρα για την εξισορρόπηση της 
εργασίας και της οικογενειακής ζωής και σχεδιασμός 
φορολογικών συστημάτων τα οποία θα μπορούσαν 
να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, οδηγώντας σε αυξημένη απασχόληση κι 
επομένως σε υψηλότερη ανάπτυξη37. 

Τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν πολιτικές αρμονικού 
συνδυασμού κατόρθωσαν να αυξήσουν τόσο τα 
ποσοστά συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών 
όσο και τα ποσοστά γονιμότητας. Η ΕΕ βοήθησε 
πρόσφατα να βελτιωθούν οι συνθήκες του πλαισίου 
για τη στήριξη του αρμονικού συνδυασμού εργασίας 
και προσωπικής ζωής. Οι οδηγίες που παρέχουν για 
πρώτη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και 
τους συνεργάτες τους το δικαίωμα άδειας μητρότητας 
και οι οποίες ενισχύουν τα δικαιώματα γονικής άδειας 
είναι σημαντικές από αυτή την άποψη38. Η ισότητα των 
φύλων επιτρέπει την ανάπτυξη ενός συνεκτικότερου 
κοινωνικού μοντέλου, με επενδύσεις στην κοινωνική 
υποδομή για τη στήριξη των εργαζόμενων γυναικών 
και ανδρών και για την προώθηση της βιώσιμης 
απασχόλησης και της κοινωνικής αναπαραγωγής39.

35 Smith, M., σημείωση ανάλυσης: ισότητα των φύλων στην 
αγορά εργασίας: οι προκλήσεις της ΕΕ μετά το 2010’ δίκτυο 
εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση 
και τα προβλήματα ισότητας των φύλων, Ιούλιος 2009.

36 Smith, M. and Bettio, F., σημείωση ανάλυσης: η οικονομική 
περίπτωση για την ισότητα των φύλων, δίκτυο εμπειρογνωμόνων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και τα προβλήματα 
ισότητας των φύλων, Αύγουστος 2008.

37 Löfström, A. (2009), ‘Ισότητα των φύλων, οικονομική ανάπτυξη και 
απασχόληση’, σουηδική προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

38 COM(2008) 635 τελικό; οδηγία 2010/18/ΕΕ για την υλοποίηση 
της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια, 
ΕΕ L 68/13 της 18.3.2010; οδηγία 2010/41/ΕΕ για όσους ασκούν 
αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και τους συμμετέχοντες 
συζύγους, ΕΕ L 180/1 της 15.7.2010.

39 Η κοινωνική αναπαραγωγή καθορίζει τις διαδικασίες που διατηρούν 
ή διαιωνίζουν χαρακτηριστικά μιας δεδομένης κοινωνικής δομής ή 
παράδοσης μέσα σε ένα χρονικό διάστημα.

μάθησης (όπως οι πρωτοβουλίες Erasmus και 
Leonardo da Vinci) αυξάνουν τις διαθέσιμες ευκαιρίες 
για τους νέους, οι οποίοι θα μπορούσαν κατ’ επέκταση 
να επωφεληθούν από κοινοτικές υποτροφίες για 
έρευνα, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης 32. Επιπλέον, συμφωνήθηκε με 
τα κράτη μέλη ένα σύνολο στόχων για την αύξηση 
των μορφωτικών επιπέδων και τη μείωση όσων 
εγκαταλείπουν το σχολείο μέχρι το 2020:

 • τουλάχιστον το 95  % των παιδιών από την 
ηλικία των τεσσάρων μέχρι την έναρξη της 
υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 
δημοτικό σχολείο θα πρέπει να συμμετάσχουν 
στη νηπιακή εκπαίδευση· 

 • το ποσοστό των 15χρονων με ανεπαρκείς 
ικανότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τη 
φυσική θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 15 %· 

 • κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 15 % των ατόμων 
ηλικίας 25–64 θα πρέπει να συμμετέχουν στη δια 
βίου μάθηση·

 • το ποσοστό όσων εγκαταλείπουν πρόωρα την 
εκπαίδευση θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 
10 % 

 • το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30–34 ετών με 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 40 %. 

Οι δύο τελευταίοι στόχοι αποτελούν επίσης πρωταρχι-
κούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

3.7 Ισότητα των φύλων

Την τελευταία δεκαετία, η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας αποτέλεσε σημαντικό 
παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της 
Λισσαβόνας για την απασχόληση. Η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας σημείωσε σταθερή 
αύξηση τα τελευταία χρόνια, πλησιάζοντας το 60  % 
κατά μέσο όρο στην ΕΕ33 (που ήταν και ο στόχος της 
Λισσαβόνας για το 201034). Η προάσπιση της ισότητας 
των φύλων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στα 
εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα συνέβαλε 

32 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη: δράσεις Μαρί Κιουρί.

33 59,1 % το 2008 με τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, 
βλ. ΟΚΣ (2009)1706 ετήσια έκθεση για την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών 2010

34 Η ηλικιακή ομάδα (20–64) που καλύπτει ο στόχος του 75  % της 
στρατηγικής «Ευρώπη  2020» για το ποσοστό απασχόλησης 
διαφέρει από το στόχο της Λισσαβόνας, που κάλυπτε την ηλικιακή 
ομάδα 15–64. Με βάση το στόχο για το 2020, το ποσοστό 
απασχόλησης του γυναικείου πληθυσμού αυξήθηκε από 57,3 % σε 
62,5 % από το 2000 έως το 2009.
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3.8 Υγεία 

Η υγεία είναι κομμάτι του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και 
της ευημερίας των ανθρώπων. Υπάρχουν μεγάλες 
ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και των 
περιφερειών όσον αφορά την κατάσταση της υγείας 
και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, οι οποίες 
έχουν σημαντικές επιπλοκές στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

Το 2007 η Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα στρατηγική 
για την υγεία για την περίοδο  2007–2013 η οποία 
αποσκοπεί στην καλύτερη προάσπιση της υγείας και 
στην αύξηση των χρόνων υγιούς ζωής, στη μείωση 
των ανισοτήτων στην υγεία, στην προστασία των 
ανθρώπων από απειλές για την υγεία και στη στήριξη 
της τεχνολογικής καινοτομίας στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης. Παρόλο που η στρατηγική 
δεν έχει ως σαφή στόχο τη συνοχή, μια βασική πτυχή 
της είναι η μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση 
και την οικονομική δυνατότητα. Η προσέγγιση για 
την επίτευξη αυτού του στόχου καθορίζεται στη 
δημοσίευση της Επιτροπής «αλληλεγγύη στον τομέα 
της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της 
υγείας στην ΕΕ» (COM(2009) 567) που προσδιορίζει 
τα μεγάλα χάσματα στην υγεία μεταξύ των κρατών 
μελών και των περιφερειών, καθώς και μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων, ως απειλή για τις θεμελιώδεις 
αξίες της ΕΕ. Η ανακοίνωση παραθέτει μια σειρά 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής. Η μείωση των ανισοτήτων στην υγεία 
αποτελεί επίσης στόχο του προγράμματος «Υγεία» 
2008–2013.

Σε σχέση με αυτό θεσπίστηκε ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα ενημέρωσης για την υγεία με σκοπό την 
παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων στα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες. Το σύστημα περιλαμβάνει 30 
δείκτες υγείας, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι 
διαθέσιμοι τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο.

3.9 Η κοινή γεωργική πολιτική

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) περιλαμβάνει 
δύο σκέλη (τη στήριξη της γεωργίας και την 
αγροτική ανάπτυξη), με ξεχωριστούς στόχους 
που όμως αλληλοσυμπληρώνονται. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός είναι 413 δισεκατομμύρια ευρώ (σε 
τρέχουσες τιμές) για την περίοδο 2007–2013. 

Στήριξη της γεωργίας

Το πρώτο σκέλος της ΚΓΠ χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 
με ανώτατο προϋπολογισμό 313  δισεκατομμύρια 
ευρώ. Περιλαμβάνει κυρίως απευθείας πληρωμές 
σε αγρότες. καθώς και έναν μικρό αριθμό μέτρων 
διαχείρισης της αγοράς.

Οι απευθείας πληρωμές σε αγρότες συμβάλλουν 
στη διατήρηση της απασχόλησης στη γεωργία. 
Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν να 
αναλαμβάνουν σημαντικές λειτουργίες διαχείρισης 
της γης στην ΕΕ και στηρίζουν τη βιωσιμότητα των 
αγροτικών περιοχών.

Οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων μαζί κάλυπταν 
περίπου 18,6  εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ 
το 2005 (λίγο πιο κάτω από το 9  % της συνολικής 
απασχόλησης) και το 4 % του ΑΕΠ. Υπάρχουν, όμως, 
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χορών όσον 
αφορά τη σπουδαιότητα των δύο τομέων, η οποία 
είναι μεγαλύτερη στην ΕΕ των 12 απ’ ότι στην ΕΕ των 
15. 

Η διάρθρωση της γεωργίας είναι διαφορετική 
στην ΕΕ των 12 και αποτελείται από πολύ μικρές 
εκμεταλλεύσεις σε συνδυασμό με επιχειρήσεις 
μεγάλου βεληνεκούς. Στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, 
περίπου τα δύο τρίτα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
και πάνω από τις μισές στις άλλες χώρες της ΕΕ των 
12 χαρακτηρίζονται ως ημι-επιβίωσης έναντι του 
περίπου 16 % στην ΕΕ των 15.

Τα παραγωγικά οφέλη από τις εξελίξεις στη γενετική 
φυτών και ζώων καθώς και από τη μηχανοποίηση, μαζί 
με την οικονομική πίεση, οδήγησαν σε αξιοσημείωτη 
αναδιαρθρωτική μείωση της απασχόλησης τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια, η 
ΚΓΠ συνέβαλλε οπωσδήποτε στην άμβλυνση αυτής 
της εξέλιξης, επιβραδύνοντας τις εκροές εργατικού 
δυναμικού και αυξάνοντας την παραγωγικότητα, την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα.

Οι χώρες που επωφελήθηκαν περισσότερο από το 
πρώτο σκέλος της ΚΓΠ το 2008 ήταν, όπως και στο 
παρελθόν, η Γαλλία (21,5 % του συνόλου), η Γερμανία 
(14,6  %), η Ισπανία (13,1  %) και η Ιταλία (10,2  %). 
Η οικονομική υποστήριξη ανά ‘μονάδα ετήσιας 
εργασίας’ (ΜΕΕ – δηλαδή ανά άτομο απασχολούμενο 
σε ισοδύναμα ετήσια βάση) ήταν υψηλότερη στα 
βόρεια κράτη μέλη απ’ ότι στα νότια και στις χώρες της 
ΕΕ των 12. Η στήριξη ανά εκτάριο ήταν περισσότερο 
ισορροπημένη, αν και τα κράτη μέλη της ΕΕ των 12, 
όπου οι απευθείας πληρωμές εξακολουθούσαν να 
βρίσκονται σε φάση εισόδου, έλαβαν σημαντικά 



 Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 193

Κ ε φ ά λ α ι ο  I I I :  Ά λ λ ε ς  π ο λ ι τ ι κ έ ς  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Έ ν ω σ η ς  κ α ι  σ υ ν ο χ ή

3.6 Λιγότερο ευνοημένες περιοχές

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια
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Εν μέρει λιγότερο ευνοημένες περιοχές
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Η περιοχή ενός δήμου ενδέχεται να υπάγεται σε ένα από τα 
ακόλουθα άρθρα:
Άρθρο 18: ορεινές περιοχές/περιοχές σε λόφους
Άρθρο 19: περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να 
εγκαταλειφθεί η χρήση της γης σε κίνδυνο εγκατάλειψης 
της χρήσης της γης
Άρθρο 20: περιοχές που επηρεάζονται από συγκεκριμένα 
μειονεκτήματα.
Για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις γαλλικές υπερπόντιες 
περιοχές περιλαμβάνονται μόνο οι περιοχές του άρθρου 18.

Πηγή: ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
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μικρότερη στήριξη ανά εκτάριο απ’ ότι τα κράτη της 
ΕΕ των 15 (βλ. χάρτη 3.4).

Αγροτική ανάπτυξη

Τα εδαφικά στοιχεία της ΚΓΠ είναι συγκεντρωμένα 
στο σκέλος της αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο 
εστιάζει πλήρως στις αγροτικές περιοχές, τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν στα προγράμματά 
τους. Επιπλέον, αυτό το σκέλος παρέχει μεγαλύτερη 
στήριξη στους αγρότες των λιγότερο ευνοημένων 
περιοχών (χάρτης  3.6) και επενδύει σε διαρθρωτικά 
μέτρα (επενδύσεις σε αγροκτήματα, μάρκετινγκ και 
επεξεργασία) στις αγροτικές περιοχές και προωθεί 
την τοπική ανάπτυξη στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
Leader. Για την περίοδο 2007–2009 οι κατά κεφαλήν 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) επικεντρώθηκαν 
κυρίως σε συγκεκριμένες περιφέρειες, ειδικότερα 
στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες που δεν περιλαμβάνουν πολλές μεγάλες 
πόλεις (χάρτης  3.5). Οι περιφέρειες NUTS  3 που 
περιλαμβάνουν την πρωτεύουσα ή κάποια μεγάλη 
πόλη έχουν συνήθως μικρότερες κατά κεφαλήν 
δαπάνες στα περισσότερα κράτη μέλη.

Ένας προϋπολογισμός ύψους 92 δισεκατομμυρίων 
ευρώ περίπου χορηγήθηκε στο ΕΓΤΑΑ για την 
περίοδο 2007–2013, εκ των οποίων τουλάχιστον 31,2 
δισεκατομμύρια ευρώ πήγαν στις περιφέρειες της 
σύγκλισης. Αυτός ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 
4,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, εν μέρει μειώνοντας 
το διαθέσιμο ποσό του πρώτου σκέλους προκειμένου 
να ενισχυθούν οι δαπάνες για την κλιματική αλλαγή, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση 
των υδάτων, τη βιοποικιλότητα και την καινοτομία, 
καθώς και για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στις αγροτικές περιοχές αλλά και για να παρασχεθεί 
βοήθεια στους παραγωγούς γαλακτοκομικών 
προϊόντων οι οποίοι επλήγησαν από την κρίση.

Οι περισσότερες από τις χώρες της ΕΕ των 12, όπως 
η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, εκχώρησαν 
πάνω από το μισό πόσο στον ευρύτερο στόχο για τη 
«βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  της γεωργίας και 
της δασοκομίας», ενώ η Πολωνία, η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που εκχώρησαν 
το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης στο στόχο 
για τη «βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιφέρειες και στη διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας». Ο στόχος αυτός αναλογεί περίπου στο 
13  % της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ 
στην ΕΕ για το εν λόγω διάστημα και εκτιμάται ότι θα 
οδηγήσει στη μαζική δημιουργία περίπου 320 000 
νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων περισσότερες 

από 240 000 θα βρίσκονται στις περιφέρειες της 
σύγκλισης40. 

3.10 Κλίμα 

Η κλιματική πολιτική έχει δύο βασικούς στόχους — 
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 
την προσαρμογή στις συνέπειες της μελλοντικής 
κλιματικής αλλαγής. Ο τρόπος με τον οποίο 
επιδιώκεται η επίτευξη αυτών των δύο στόχων 
επηρεάζει τις περιφέρειες με διαφορετικό τρόπο. 

Η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων με σκοπό 
τον περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου επισημαίνει 
την ανάγκη για αναδιάρθρωση στις περιφέρειες 
όπου είναι συγκεντρωμένες οι σχετικές βιομηχανίες. 
Την ίδια στιγμή, τείνει να αυξάνει την ανάπτυξη στις 
περιφέρειες όπου υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, που μπορεί να μην είναι απαραίτητα οι 
ίδιες.

Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη 
λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών είναι 
σημαντικός, καθώς είναι υπεύθυνες σε μεγάλο βαθμό 
στην ΕΕ για τη στέγαση, τα δημόσια κτίρια, τις τοπικές 
μεταφορές, τους τοπικούς φόρους και το χωροταξικό 
σχεδιασμό. Σε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, περισσότεροι από 1 750 δήμαρχοι δήμων 
συμφώνησαν να υπερβούν τους στόχους μείωσης των 
ρύπων που θεσπίστηκαν για την ΕΕ και υπέγραψαν 
σχετική συμφωνία δέσμευσης41.

Η ανάγκη για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
επίσης διαφέρει μεταξύ των περιφερειών. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι η λεκάνη της Μεσογείου, οι πιο 
απομακρυσμένες περιφέρειες και η Αρκτική είναι οι 
πιο ευάλωτες, ενώ οι ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα οι 
Άλπεις, πολλά νησιά και παράκτιες περιοχές, καθώς 
και οι πυκνοκατοικημένες πεδιάδες πλημμύρων 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα42. Η λευκή 
βίβλος της Επιτροπής για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή επισημαίνει ξανά τον ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και ενθαρρύνει τη 
σχεδίαση εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
προσαρμογής μέχρι το 2012.

40 Δεν είναι πάντα εφικτή η αντιστοίχηση των προγραμμάτων εθνικής 
ή περιφερειακής ανάπτυξης στις περιοχές που καλύπτει ο στόχος 
της σύγκλισης διότι οι περιοχές στις οποίες υλοποιούνται τα 
προγράμματα δεν αντιστοιχούν σε περιφέρειες NUTS 2.

41 Το σύμφωνο των δημάρχων.

42 COM(2009) 147 τελικό λευκή βίβλος για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης
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4. Πολιτικές χωρίς 
χωρική διάσταση

4.1 Ενιαία αγορά

Η πολιτική για την ενιαία αγο-
ρά περιλαμβάνει την κατάργηση 
των φραγμών στον ανταγωνισμό 
και την απλούστευση των κανό-
νων ώστε όλοι στην ΕΕ — επι-
χειρήσεις και ιδιώτες — να μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν στο μέγι-
στο τις προσφερόμενες ευκαιρί-
ες, έχοντας άμεση πρόσβαση σε 
μια αγορά σχεδόν 500  εκατομ-
μυρίων ανθρώπων. Παρέχει στα 
άτομα μεγαλύτερη επιλογή ποιο-
τικών αγαθών και υπηρεσιών σε 
ανταγωνιστικές τιμές και στις επι-
χειρήσεις τη δυνατότητα να δρα-
στηριοποιούνται σε 27 χώρες χω-
ρίς να εμποδίζονται, στο μεγαλύ-
τερο μέρος, από εθνικούς φραγ-
μούς και περιττές διοικητικές δι-
αδικασίες.

Υπάρχουν, ωστόσο, χάσματα, ιδι-
αίτερα στις υπηρεσίες43, όπου οι 
διαφορετικοί εθνικοί κανονισμοί 
δυσκολεύουν τη δραστηριοποί-
ηση των φορέων σε άλλα κράτη 
μέλη.

Παράλληλα, τα εμπόδια στην 
ανάπτυξη που αντιμετωπίζουν αρκετές υστερούσες 
περιφέρειες και τα οποία είναι οι αγορές μικρού 
μεγέθους, η γεωγραφική απόσταση, τα προβλήματα 
πρόσβασης και η εξάρτηση από λίγες βιομηχανίες, 
μπορούν να ξεπεραστούν με την αύξηση της 
απελευθέρωσης. Πράγματι, η πολιτική συνοχής 
θεσπίστηκε αρχικά ως απαραίτητο συμπλήρωμα για 
την κατάργηση των εμποδίων στο εμπόριο εντός 
της ΕΕ προκειμένου να αντισταθμιστούν οι δυνητικά 
ζημιογόνες επιπτώσεις του ανταγωνισμού για τους 
παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες, 
παρέχοντας τόσο άμεση όσο και έμμεση υποστήριξη 
σε αυτούς ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται 
με όρους εύλογα ίσους με αυτούς που ισχύουν για 
τους παραγωγούς σε άλλες περιφέρειες.

4.2 Εμπόριο

Η πολιτική της ΕΕ για το εμπόριο ισχύει σε ολόκληρη 
την Ένωση και συνεπώς αποτελεί σαφές παράδειγμα 
μιας πολιτικής χωρίς χωρική διάσταση. Το εμπόριο 

43 http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_19_en.htm

μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας ισχυρότερης 
κοινοτικής οικονομίας, εάν οι εξαγωγές της είναι 
επαρκώς ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Σε σχέση με 
το μέγεθός της, η ΕΕ είναι μια από τις πιο εξωστρεφείς 
οικονομίες στον κόσμο. 

Όπως και η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, ο ανοιχτός 
χαρακτήρας της ΕΕ στο εμπόριο και τις επενδύσεις 
υπήρξε σημαντικός καταλύτης για την ανάπτυξη τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες. Το εμπόριο από μόνο του 
εξηγεί το ένα τέταρτο των παραγωγικών κερδών που 
πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, 
μέσω της τόνωσης του μεγαλύτερου ανταγωνισμού, 
της εξειδίκευσης σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας και της καινοτομίας. 

4.3 Ενέργεια 

Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ έχει επίσης δυνητικά 
σημαντικές διαφορετικές επιπτώσεις στις περιφέρειες, 
αλλά δεν έχει καθαρά περιφερειακή διάσταση. Οι 
στόχοι της είναι η διατήρηση ανταγωνιστικού τομέα 
ενέργειας και η επίτευξη βιώσιμης και ασφαλούς 

3.1 Δείκτης Λισσαβόνας για το 2008 και 
μεταβολή κατά την περίοδο 2000–2008

Στόχος της 
Λισσαβόνας

ΕΕ των 
27

ΣΥΓΚ ΜΕΤΑΒ ΠΑΑ

2008
Ποσοστό απασχόλησης 
ανδρών ηλικίας 15–54

85 76 71 75 80

Ποσοστό απασχόλησης 
γυναικών ηλικίας 15–54

64 64 57 59 69

Ποσοστό απασχόλησης 
ατόμων ηλικίας 55–64

50 46 40 44 49

Άτομα ηλικίας 18–24 που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο

10 14 15 19 12

Άτομα ηλικίας 20–24 με επίπεδο 
δευτεροβάθμιας μόρφωσης

85 78 80 72 78

Άτομα ηλικίας 25–64 με 
συμμετοχή στη δια βίου μάθηση 

12,5 9,4 5,3 8,6 11,6

Επιχειρηματικές δαπάνες 
στην Ε&Α ως % του ΑΕΠ

2 1,2 0,4 0,5 1,4

Κρατικές δαπάνες, δαπάνες 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
μη κερδοσκοπικές δαπάνες 
στην Ε&Α ως % του ΑΕΠ

1 0,6 0,5 0,5 0,7

Δείκτης της Λισσαβόνας 100 68 38 42 70
Μεταβολή στον δείκτη 
της Λισαβόνας για την 
περίοδο 2000–2008

11 7 10 9

Πηγή: Eurostat, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
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παροχής ενέργειας. Η πολιτική υλοποιείται μέσω 
διαφόρων οδηγιών, κανονισμών και ανακοινώσεων 
που στοχεύουν στη δημιουργία ενιαίας αγοράς 
ενέργειας στην ΕΕ, ώστε να μειωθούν οι τιμές τόσο 
για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, 
αυξάνοντας την απόδοση της χρήσης ενέργειας, 
μειώνοντας τον αντίκτυπο για το περιβάλλον και 
αυξάνοντας το ποσοστό της παροχής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Το τελευταίο μπορεί να συμβάλλει 
στην οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων 
περιφερειών, συμβάλλοντας στην κεφαλαιοποίηση 
των φυσικών πόρων τους (όπως ηλιακή ενέργεια, 
αιολική ενέργεια ή βιομάζα).

4.4 Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) 
συμβάλλει στην εγκαθίδρυση χρηματοπιστωτικών 
συνθηκών εντός της ΕΕ, οι οποίες είναι σημαντικές 
για τη συνεχή ανάπτυξη τόσο των κρατών μελών όσο 
και των περιφερειών. Στην ΟΝΕ, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να βασίζονται πλέον στις αναπροσαρμογές 
του συναλλάγματος για να αποκαταστήσουν 
τα πλήγματα στη μακροοικονομία τους. Η 
δημοσιονομική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για σταθεροποίηση μόνο εάν δεν έχει εξαντληθεί το 
περιθώριο για ελιγμούς, όπως ορίζεται στο σύμφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι οι 
ευέλικτες αγορές εργασίας και προϊόντων και συνεπώς 
οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την 

ευελιξία τους θα παίξουν 
ζωτικό ρόλο στην αποφυγή 
της διεύρυνσης των διαφορών 
στην ανταγωνιστικότητα, την 
οικονομική δραστηριότητα και 
την απασχόληση στο χώρο του 
ευρώ. Αυτό ισχύει τόσο για τις 
διαφορές μεταξύ των χωρών 
όσο και για τις διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών εντός 
των χωρών. 

Η πολιτική συνοχής μπορεί να 
βοηθήσει τις περιφέρειες να 
αντιμετωπίσουν τα θεμελιώ-
δη διαρθρωτικά προβλήματά 
τους που εμποδίζουν την αντα-
γωνιστικότητα των παραγω-
γών τους, κι επίσης μπορεί να 
στηρίξει μέρος των διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων ενισχύο-
ντας την ευελιξία των αγορών 
εργασίας και προϊόντων. Ωστό-
σο, για να έχει η πολιτική συνο-
χής μακροπρόθεσμο αντίκτυ-
πο στον τομέα των προμηθει-
ών των οικονομιών που στη-
ρίζει, πρέπει να συμπληρώνε-

ται από μια δημοσιονομική πολιτική η οποία θα εί-
ναι προσανατολισμένη προς τη σταθερότητα και από 
επαρκείς πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
Μια τέτοια πολιτική υποστήριξης όχι μόνο μπορεί να 
στηρίξει την επίτευξη του μακροπρόθεσμου αντίκτυ-
που της πολιτικής συνοχής, αλλά και να αμβλύνει τον 
πιθανό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο που συνδέεται με 
τον πληθωρισμό ο οποίος προκαλείται από την εισ-
ροή σημαντικών μεταφορών κεφαλαίων στις οικονο-
μίες του ευρώ. 

Ενώ οι διαφορές στις οικονομικές επιδόσεις των 
χωρών που ανήκουν στο χώρο του ευρώ μειώθηκαν 
με την πάροδο του χρόνου, υπάρχουν ελάχιστα 
στοιχεία για τον ειδικό αντίκτυπο της ΟΝΕ στις 
περιφερειακές διαφορές. Παράλληλα, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η διαφάνεια των δαπανών και η μείωση 
των κινδύνων του συναλλάγματος που επιτεύχθηκε 
από τη νομισματική ένωση ανέδειξαν το ρόλο 
συγκεκριμένων περιφερειακών χαρακτηριστικών 
στον καθορισμό των δυνατοτήτων για περιφερειακή 
ανάπτυξη. 

4.5 Η στρατηγική της Λισσαβόνας

Η επανεφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας 
το 2005 βελτίωσε τη συνολική συνάφεια του 

Παραδείγματα εδαφικών στοιχείων που πρέπει 
να λαμβάνονται υπ’ όψιν στις εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις του αντίκτυπου από την Επιτροπή
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ: 
συγκεκριμένες 
περιφέρειες 
ή τομείς

• Θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε συγκεκριμένες 
περιφέρειες, για παράδειγμα σε θέματα δημιουργίας ή 
απώλειας θέσεων εργασίας;

• Υπάρχει ένα μόνο κράτος μέλος, μια περιφέρεια ή 
ένας τομέας που να επηρεάζεται δυσανάλογα (ο 
αποκαλούμενος αντίκτυπος της «εξαίρεσης»);

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ: 
κοινωνική ένταξη

• Επηρεάζει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα 
αγαθά; 

• Επηρεάζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες ένταξης ή στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος; 

• Επηρεάζει η επιλογή συγκεκριμένους τόπους περισσό-
τερο από άλλους;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ: 
χρήση της γης

• Η επιλογή οδηγεί στη χρήση νέων εδαφών 
(‘αναξιοποίητες περιοχές’) για πρώτη φορά; 

• Επηρεάζει τη γη που χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητη για 
οικολογικούς λόγους; Επιφέρει αλλαγή στη χρήση της 
γης (για παράδειγμα, στο διαχωρισμό μεταξύ αγροτικής 
και αστικής γης ή αλλαγή στο είδος της γεωργίας);
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πλαισίου της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης44. 
Θεωρήθηκε σημαντική για την επίτευξη μεγαλύτερης 
κατοχής των στόχων της Λισσαβόνας κατά τόπους 
και κατ’ επέκταση για την αύξηση της συμμετοχής 
των περιφερειακών και τοπικών φορέων και των 
κοινωνικών εταίρων. Πολλές πολιτικές στα πλαίσια της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας πρέπει να υλοποιηθούν 
σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού, ιδιαίτερα εκείνες 
που αφορούν τομείς όπου η εγγύτητα παίζει ρόλο, 
όπως η καινοτομία και η οικονομία της γνώσης, η 
απασχόληση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
η επιχειρηματικότητα, η στήριξη των ΜΜΕ και η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού 
κεφαλαίου ή σε τομείς που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των τοπικών ή περιφερειακών αρχών 
(για παράδειγμα η παιδεία ή η υγεία).

Η θέση των περιφερειών σε σχέση με τους βασικούς 
στόχους της Λισσαβόνας στο συνολικό επίπεδό 
ανάπτυξής τους. Οι περιφέρειες της σύγκλισης 
τείνουν να έχουν αρκετά χαμηλότερη βαθμολογία σε 
όλους αυτούς τους δείκτες (πίνακας  3.1). Εντούτοις, 
σημείωσαν εξαιρετική πρόοδο από αυτή την άποψη 
κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2008. Ο 
δείκτης της Λισσαβόνας μετράει την απόσταση των 
περιφερειών από οχτώ στόχους της Λισσαβόνας 
(χάρτης  3.7). Μια περιφέρεια βαθμολογείται με 100 
εάν πέτυχε και τους οχτώ στόχους, ενώ η περιφέρεια 
που απέχει περισσότερο και από τους οχτώ στόχους 
βαθμολογείται με μηδέν. Οι περιφέρειες της 
σύγκλισης αύξησαν τη βαθμολογία τους κατά επτά 
μονάδες μέσα σε αυτό το διάστημα, σχεδόν το ίδιο με 
τις περιφέρειες ΠΑΑ, γεγονός που δείχνει ότι όλες οι 
περιφέρειες συνέβαλαν στην προσπάθεια επίτευξης 
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και όχι μόνο οι 
περισσότερο ανεπτυγμένες.

Το 2008 μόνο τρεις περιφέρειες πέτυχαν και τους οχτώ 
στόχους: Η Länsi-Suomi στη Φινλανδία και οι Östra 
Mellansverige και Västsverige στη Σουηδία. Από το 2000 
έως το 2008 οι πέντε περιφέρειες με τη μεγαλύτερη 
πρόοδο ήταν όλες ισπανικές και η βαθμολογία τους 
αυξήθηκε από 27 έως 36 μονάδες (χάρτης 3.8). Ωστόσο, 
η κρίση οδήγησε σε απότομες πτώσεις των ποσοστών 
απασχόλησης στην Ισπανία και επομένως επηρέασε 
αρνητικά την απόδοσή τους στην επίτευξη των στόχων 
για την απασχόληση.

5. Αξιολόγηση των 
εδαφικών αντίκτυπων 
Τόσο οι πολιτικές με όσο και εκείνες χωρίς σαφή 
χωρική διάσταση μπορούν να επωφεληθούν από 

44 Ομάδα υψηλού επιπέδου υπό την προεδρεία του Wim Kok (2004): 
αντιμετωπίζοντας την πρόκληση.  Η στρατηγική της Λισσαβόνας 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

μια αξιολόγηση του εδαφικού αντίκτυπου. Πριν 
αποφασιστεί μια συγκεκριμένη πολιτική, μια τέτοια 
αξιολόγηση μπορεί να δείξει ποσοτικά ή ποιοτικά ποιες 
περιοχές ή περιφέρειες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το 
υψηλότερο κόστος ή να απολαύσουν τα μέγιστα οφέλη. 
Μετά την υλοποίηση μιας πολιτικής, η αξιολόγηση 
μπορεί να αποκαλύψει εάν η υλοποίηση της πολιτικής 
είχε μη ισορροπημένο αντίκτυπο εντός της ΕΕ. 

Η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων μερών στη 
συζήτηση για την πράσινη βίβλο για την εδαφική 
συνοχή45 καθώς και εμπειρογνώμονες από τα κράτη 
μέλη46 επιχειρηματολόγησαν ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να αυξήσει την εδαφική διάσταση 
των αξιολογήσεων του αντίκτυπου. Αυτό δεν απαιτεί 
κάποιο καινούριο μέσο. Το να διασφαλιστεί απλώς 
και μόνο ότι θα δοθεί η κατάλληλη μέριμνα στην 
εδαφική διάσταση στη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση (ΣΠΕ)47 και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου 
(ΑΑ) θα μπορούσε να έχει ήδη σημαντικά οφέλη. 
Επί του παρόντος, οι κατευθυντήριες οδηγίες 
για την αξιολόγηση του αντίκτυπου περιέχουν 
διάφορα στοιχεία με σαφή εδαφική σχέση. Όταν 
ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια επηρεάζεται 
δυσανάλογα, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται. Όπου 
τέτοιες ανισότητες μοιάζουν να είναι σημαντικές, 
θα πρέπει να αναλύονται καθώς ενδέχεται να 
αποτελούν λόγο προσαρμογής της πρωτοβουλίας, 
για παράδειγμα έτσι ώστε να προσφέρονται μέτρα 
άμβλυνσης ή μεταβατικά μέτρα για την «εξαίρεση». 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ΑΑ επίσης 
προσφέρουν μεγαλύτερη καθοδήγηση σχετικά με την 
αξιολόγηση των εδαφικών αντίκτυπων (βλ. πλαίσιο). 
Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με συναφή 
τρόπο και, όπου είναι εφικτό, η χαρτογράφηση των 
αποτελεσμάτων, θα μπορούσε να βελτιώσει την 
ποιότητα και να διευρύνει το αντικείμενο των εν λόγω 
αξιολογήσεων. 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναπτύξουν 
αξιολογήσεις των εδαφικών αντίκτυπων για δύο 
λόγους. Πρώτον, κατέχουν περισσότερες γνώσεις για 
την επικράτειά τους, γεγονός που τους επιτρέπει να 
πραγματοποιήσουν πιο συγκεκριμένη αξιολόγηση 
του αντίκτυπου. Δεύτερον, ο ουσιαστικός αντίκτυπος 
της νομοθεσίας της ΕΕ εξαρτάται από το πώς τα 
κράτη μέλη ενσωματώνουν τις κοινοτικές οδηγίες 

45 Μια σύνοψη των συνεισφορών δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή 
μαζί με την 6η έκθεση προόδου για την οικονομική και εδαφική 
συνοχή, COM(2009) 295, Ιούνιος 2009.

46 Βλ. το παράρτημα και την έκθεση για το κοινοτικό σεμινάριο 
επάνω στον εδαφικό αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ της 5ης 
Μαρτίου 2009, Άμστερνταμ, Δράση 2.2 του προγράμματος δράσης 
για την υλοποίηση της εδαφικής ατζέντας της ΕΕ http://www.
eu-territorial-agenda.eu/Summary%20Documents/Action%20
2–2_%20Report%20EU%20Seminar%20Territorial%20Impact%20
(3)_05032009.pdf

47 Οδηγία 2001/42/ΕΚ.

http://www.eu-territorial-agenda.eu/Summary Documents/Action 2-2_ Report EU Seminar Territorial Impact (3)_05032009.pdf
http://www.eu-territorial-agenda.eu/Summary Documents/Action 2-2_ Report EU Seminar Territorial Impact (3)_05032009.pdf
http://www.eu-territorial-agenda.eu/Summary Documents/Action 2-2_ Report EU Seminar Territorial Impact (3)_05032009.pdf
http://www.eu-territorial-agenda.eu/Summary Documents/Action 2-2_ Report EU Seminar Territorial Impact (3)_05032009.pdf
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στην εθνική νομοθεσία τους.48 Ένα καλό παράδειγμα 
εθνικής αξιολόγησης των εδαφικών αντίκτυπων 
είναι η ολλανδική προσέγγιση Quick Scan49, η οποία 
συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους. 

Μια απλή προσέγγιση εξετάζεται από μια μελέτη 
του ESPON, η οποία θα αξιολογήσει την ευαισθησία 
των περιφερειών σε ένα πλήθος συγκεκριμένων 
πολιτικών και οδηγιών (που δεν αφορούν δαπάνες). 
Ένα παράδειγμα παρόμοιας προσέγγισης είναι 
η εκ των υστέρων αξιολόγηση του αντίκτυπου 
της οδηγίας για την επίδραση του όζοντος στην 
ποιότητα της ατμόσφαιρας (2002/3/ΕΚ). Η οδηγία 
στοχεύει στη μείωση της έκθεσης σε υψηλές 
συγκεντρώσεις όζοντος στις πόλεις. Ο συνδυασμός 
του πληθυσμιακού ποσοστού των πόλεων και του 
αριθμού ημερών κατά τις οποίες η συγκέντρωση του 
όζοντος υπερβαίνει αυτό το όριο παρέχει μια ένδειξη 
του ποιες περιφέρειες θα επηρεαστούν περισσότερο 
από την οδηγία (χάρτης 3.9). 

Μια εναλλακτική οδηγία για το όζον θα μπορούσε να 
θεσπίσει πιο διαφοροποιημένους στόχους σύμφωνα 
με τα αρχικά επίπεδα σε κάθε πόλη. Αυτό θα μείωνε 
την αθροιστική μακροπρόθεσμη έκθεση στις πόλεις 
με σχετικά υψηλές μέσες συγκεντρώσεις του όζοντος, 
οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το μέγιστο όριο. 

6. Συμπεράσματα
Ορισμένες πολιτικές έχουν σαφή εδαφική διάσταση, 
όπως η πολιτική για τις μεταφορές ή το περιβάλλον. 
Αυτό σημαίνει ότι κατά τη φάση σχεδιασμού της 
πολιτικής συνυπολογίστηκε ο εδαφικός αντίκτυπος της 
πολιτικής και η πολιτική προσαρμόστηκε ώστε να έχει 
τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, ενώ η εδαφική κατανομή 
αυτού του αντίκτυπου να είναι ισορροπημένη. 
Ωστόσο, οι πολιτικές με χωρική διάσταση μπορούν 
και πάλι να έχουν αρνητικούς εδαφικούς αντίκτυπους, 
για παράδειγμα λόγω απρόβλεπτων επιπτώσεων ή 
αλλαγών στο πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση 
των εδαφικών αντίκτυπων των πολιτικών με χωρική 
διάσταση μετά την εφαρμογή τους παραμένει 
σημαντική.

Άλλες πολιτικές έχουν μόνο μερική εδαφική διάσταση, 
όπως εκείνες που σχετίζονται με την έρευνα, την 
καινοτομία, την κοινωνία της πληροφορίας και την 
υγεία. Για παράδειγμα, η πολιτική της ΕΕ για την υγεία 
παρέχει στους κατοίκους της ΕΕ ορισμένα δικαιώματα 

48 Βλ. επίσης Zonneveld, W. and Waterhout, B., EU Territorial Impact 
Assessment: Under What Conditions 49th European Congress of 
the Regional Science Association, 25–29. Lodz, Poland.

49 Βλ. για παράδειγμα, Quickscan energie en ruimte, PBL Ολλανδικός 
Οργανισμός Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης, 2010. http://www.
pbl.nl/nl/publicaties/2010/Quickscan-energie-en-ruimte-
Raakvlakken-tussen-energiebeleid-en-ruimtelijke-ordening.html

σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά επιλαμβάνεται 
επίσης ειδικών εδαφικών ζητημάτων, όπως είναι η 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο θεωρεί ότι υπάρχει φόβος να μην 
κατασκευαστούν υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικές 
υποδομές σε απομακρυσμένες ή αγροτικές 
περιφέρειες χωρίς τη δημόσια παρέμβαση, γι' αυτό 
υιοθέτησε το στόχο ο καθένας στην ΕΕ να αποκτήσει 
πρόσβαση σε αυτό τον τύπο διαδικτύου. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι η κοινή γεωργική πολιτική που 
παρέχει άμεση στήριξη στους αγρότες στα πλαίσια 
του πρώτου σκέλους με ομοιόμορφο τρόπο, ενώ 
ένα μέρος της στήριξης που παρέχεται στα πλαίσια 
του δεύτερου σκέλους διαφοροποιείται ανάλογα 
με τον τύπο της περιοχής. Οι πολιτικές με μερική 
χωρική διάσταση πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τον 
εδαφικό αντίκτυπο ολόκληρης της πολιτικής κατά τη 
φάση σχεδιασμού και να περιλαμβάνουν την εδαφική 
διάσταση στην εκ των υστέρων αξιολόγησή τους.

Ορισμένες πολιτικές δεν δύνανται να κάνουν 
διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της ΕΕ, 
όπως συμβαίνει στην περίπτωση της πολιτικής για την 
ενιαία αγορά ή το εμπόριο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν χωρικό αντίκτυπο. 
Για παράδειγμα, η περαιτέρω απελευθέρωση του 
εμπορίου μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές απώλειες 
θέσεων εργασίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για τη 
μείωση τέτοιων αρνητικών κοινωνικών αντίκτυπων 
σε συγκεκριμένες περιοχές, η ΕΕ θέσπισε το Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Εν συντομία, το παρόν κεφάλαιο έδειξε ότι 
ορισμένες πολιτικές της ΕΕ έχουν ασύμμετρο 
εδαφικό αντίκτυπο και ότι, για κάποιες από αυτές, 
ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή της 
υπερβολικής συσσώρευσης κόστους ή οφελών. Αυτό 
σημαίνει ότι οι νέες πολιτικές που είναι πιθανό να 
έχουν ασύμμετρο εδαφικό αντίκτυπο θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν από μια διεξοδική συζήτηση του 
αντίκτυπου αυτού κατά τη φάση σχεδιασμού τους. 

Επιπλέον, οι πολιτικές κάθε είδους, είτε χωρικά 
τυφλές είτε χωρικά προσανατολισμένες, πρέπει να 
περιλαμβάνουν την εδαφική διάσταση στην εκ των 
υστέρων αξιολόγησή τους ώστε να αποτυπωθεί τόσο 
ο σκόπιμος όσο και ο ακούσιος χωρικός αντίκτυπος. 

http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/Quickscan-energie-en-ruimte-Raakvlakken-tussen-energiebeleid-en-ruimtelijke-ordening.html
http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/Quickscan-energie-en-ruimte-Raakvlakken-tussen-energiebeleid-en-ruimtelijke-ordening.html
http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/Quickscan-energie-en-ruimte-Raakvlakken-tussen-energiebeleid-en-ruimtelijke-ordening.html
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Κεφάλαιο IV: Αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής

1. Εισαγωγή
Η συνοχή υπήρξε από την αρχή στόχος αυτού που 
αργότερα έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1957 έξι 
χώρες υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώμης στην οποία 
δήλωναν ότι ανυπομονούσαν «να ενισχύσουν την 
ενότητα των οικονομιών τους και να προωθήσουν την 
αρμονική τους ανάπτυξη, μειώνοντας τις υφιστάμενες 
ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών και την 
καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων». 

Ο στόχος υποκινήθηκε από την ανησυχία ότι οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα αδυνατούσαν 
να επωφεληθούν από την οικονομική ένωση, μια 
ανησυχία που βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία της 
πολιτικής συνοχής και που εκφράστηκε στην έκθεση 
Thomson το 1973: ‘Καμία κοινότητα δεν θα μπορεί να 
επιβιώσει ούτε να έχει νόημα για τους ανθρώπους που 
ανήκουν σε αυτήν όσο ορισμένοι έχουν πολύ χαμηλό 
βιοτικό επίπεδο και λόγο να αμφιβάλλουν για την κοινή 
πρόθεση να αποκτήσει κάθε κράτος τη βοήθεια που 
χρειάζεται για να βελτιώσει την κατάσταση του λαού του’. 

Οι αλλεπάλληλες μεγεθύνσεις αύξησαν σημαντικά το 
βαθμό των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ. Όταν 
η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχώρησαν 
στην Ένωση το 1981/86, το ποσοστό του πληθυσμού 
που ζούσε σε περιφέρεια με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 30 % 
χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο εκτινάχθηκε 
από το 12,5 % στο 20 %. Οι δύο τελευταίες μεγεθύνσεις 
αύξησαν δραματικά τις περιφερειακές διαφορές και 
έκαναν εντονότερη την ανάγκη για μια πολιτική, η οποία 
θα στόχευε στη διασφάλιση της ανάπτυξης σε όλες τις 
περιφέρειες. Αυτή η ανάγκη αναγνωρίστηκε επίσης στη 
Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία πρόσθεσε το στόχο 
της εδαφικής συνοχής στους στόχους της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής.

Πώς συνδυάζονται αυτοί οι στόχοι μεταξύ 
τους;

Ο προεξέχων στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η 
επίτευξη της αρμονικής  ανάπτυξης της Ένωσης και 
των περιφερειών της μέσω:

 • αύξησης της ανταγωνιστικότητας, κυρίως στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

 • επέκταση της απασχόλησης και ενίσχυση της 
ευημερίας των ανθρώπων·

 • προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Η οικονομική και εδαφική συνοχή συνδέονται στενά 
με τους δύο πρώτους στόχους. Η εδαφική συνοχή 
συνδέεται με τον τρίτο στόχο, καθώς και με τη χρήση 
πιο ενιαίας και εδαφικής προσέγγισης στη δημιουργία 
πολιτικών. 

Η ενιαία και εδαφική προσέγγιση

Για να επιτευχθεί αποτελεσματικά η περιφερειακή 
ανάπτυξη απαιτείται στενός συντονισμός των 
δημόσιων πολιτικών. Για παράδειγμα, ενώ οι 
επενδύσεις στις υποδομές και την παιδεία μπορούν 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, η επίπτωση του 
συντονισμού και των δύο είναι μεγαλύτερη από την 
επίπτωση της πραγματοποίησης επενδύσεων στον 
κάθε τομέα ξεχωριστά. Επιπλέον, ο συντονισμός αυτός 
θα πρέπει να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις στοχεύουν στους 
πλέον σχετικούς παράγοντες στα πλαίσια ενιαίας 
αναπτυξιακής στρατηγικής.

Η εδαφική προσέγγιση σημαίνει επίσης την ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης, τοπικό και περιφερειακό καθώς και 
εθνικό και κοινοτικό-επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί 
η συνάφεια μεταξύ των πολιτικών. Αυτός ο 
συντονισμός μπορεί να γίνει στο τοπικό επίπεδο με 
μια ενιαία στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, η οποία 
θα υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές και άλλους 
τοπικούς φορείς. Ωστόσο, η γεωγραφική κλίμακα μπορεί 
να αλλάξει παράλληλα με το πεδίο της πολιτικής. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις — προστασία περιβάλλοντος, 
για παράδειγμα — ίσως απαιτείται στρατηγική που θα 
περιλαμβάνει τις μακροπεριφέρειες, όπως αυτή που 
καλύπτει την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Στο ίδιο πνεύμα, για να έχει η περιφερειακή πολιτική 
συνοχή από χώρα σε χώρα, οι στρατηγικές πρέπει 
να λαμβάνουν υπ’ όψιν και τις στρατηγικές που 
εφαρμόζονται σε άλλα μέρη. Επομένως, η πολιτική 
συνοχής στηρίζει την ανάπτυξη της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας με σκοπό να διασφαλίσει την 
αποφυγή των περιφερειακών συγκρούσεων και την 
πραγματοποίηση συνεργειών.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια 
συνήθως σχετίζονται περισσότερο με την οικονομική 
και κοινωνική συνοχή παρά με την εδαφική συνοχή, η 
οποία εντάχθηκε στη Συνθήκη ως στόχος της πολιτικής 
μόλις στα τέλη του 2009. Τα στοιχεία για τον αντίκτυπο 
της εδαφικής προσέγγισης είναι περισσότερο εμφανή 
για ζητήματα όπως η τοπική ανάπτυξη, η εδαφική 
συνεργασία και η βιωσιμότητα. 
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1.1 Επενδύοντας στην 
πράσινη, έξυπνη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη — οι 
κύριοι τομείς των δαπανών

Η πολιτική συνοχής αποτελεί το 
κύριο μέτρο της ΕΕ για την επίτευξη 
ισορροπημένης και βιώσιμης 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Τα διαθέσιμα κονδύλια ανέρχονται σε 
περίπου 344 δισεκατομμύρια ευρώ 
για την τρέχουσα περίοδο 2007–2013 
(σχήμα 4.1 και πίνακας 4.1), πάνω από 
το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της 
ΕΕ — απτό σημάδι της δέσμευσης της 
Ένωσης στην περιφερειακή ανάπτυξη 
και την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Οι κύριες πηγές είναι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και κατανέμονται 
μεταξύ των ακολούθων: 

 • το στόχο της σύγκλισης (212 
δισεκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2007–20131) που κα-
λύπτει τις 100 λιγότερο εύπο-
ρες περιφέρειες NUTS 2 με συ-
νολικό πληθυσμό 170 εκατομ-
μύρια κατοίκους. Πρόκειται 
για τις περιφέρειες με κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από 
το 75 % του κοινοτικού μέσου 
όρου·

 • τον στόχο της Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας και 
Απασχόλησης (ΠΑΑ) (55 δισε-
κατομμύρια ευρώ2), που στο-
χεύει να βοηθήσει άλλες πε-
ριφέρειες της ΕΕ να ανταγωνι-
στούν και να διατηρήσουν τις 
εργασίες στα πλαίσια παγκό-
σμιας οικονομίας·

 • το στόχο ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
(7,8 δισεκατομμύρια ευρώ3) για την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των συνόρων και για την 
ανταλλαγή εμπειριών σε ολόκληρη την ΕΕ.

1 Περιλαμβανομένων των 16 περιφερειών που βρίσκονταν στη φάση 
‘σταδιακής εξόδου’ κατά την εν λόγω περίοδο.

2 Περιλαμβανομένων των 13 περιφερειών που βρίσκονταν στη φάση 
‘σταδιακής εισόδου’ κατά την εν λόγω περίοδο.

3 Συν 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ για συνεργασία με τρίτες χώρες στα 
πλαίσια του ΕΜΓΕΣ και του ΜΠΒ, δημιουργώντας ένα γενικό σύνολο 
ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων ευρών 

Επιπλέον, το Ταμείο Συνοχής (70 δισεκατομμύρια 
ευρώ) στηρίζει τις επενδύσεις στην υποδομή των 
μεταφορών και του περιβάλλοντος στα 15 κράτη 
μέλη με χαμηλότερα επίπεδα εθνικού εισοδήματος 
(χαμηλότερο από το 90 % του κοινοτικού μέσου όρου)4.

Η επίτευξη των στόχων της συνοχής είναι πολύπλοκη. 
Κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ανάγκες και οι 
διάφορες περιφέρειες αντιμετωπίζουν διαφορετικές 

4 Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία. Η Ισπανία είναι υποψήφια για 
χρηματοδότηση της σταδιακής εξόδου της. Συνεπώς, υπάρχει μια 
στενή, αλλά όχι απόλυτη, αντιστοιχία μεταξύ της υποψηφιότητας 
για το Ταμείο Συνοχής και για το στόχο της σύγκλισης.

4.1 Κατανομή των κονδυλίων ανά στόχο, 2007–2013
δισεκατομμύρια ευρώ

Στόχοι Όλα τα 
κονδύλια

ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ταμείο 
Συνοχής

Όλοι οι στόχοι 344,3 198,8 76 69,6
Σύγκλιση — ΣΥΓΚ1 281,5 159,9 52 69,62

Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα & 
Απασχόληση — ΠΑΑ 3

55 31 23,9

Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία — ΕΕΣ 4

7,8 7,8

1 περιλαμβάνει τις περιφέρειες που βρίσκονται στη φάση σταδιακής εξόδου 
2 η αντιστοιχία μεταξύ των περιφερειών της σύγκλισης και των χωρών του Ταμείου 
Συνοχής είναι κατά προσέγγιση, όχι 1 προς 1. 
3 περιλαμβάνει τις περιφέρειες που βρίσκονται στη φάση σταδιακής εισόδου 
4 δεν περιλαμβάνει τα 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ για συνεργασία με τρίτες χώρες. 
Πηγή: Προγραμματισμένες δαπάνες. Αυτοί οι αριθμοί ενδέχεται να είναι ελάχιστα 
μικρότεροι από τις οικονομικές προοπτικές, καθώς δεν περιλαμβάνουν τα χρήματα που 
αποδεσμεύτηκαν ή που δεν έχουν ακόμα προγραμματιστεί.
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δυσκολίες. Επιπλέον, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει 
να είναι βιώσιμη και, επομένως, συμβατή με τους 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς 
και με την εδαφική συνοχή, γεγονός που συνεπάγεται 
ελαχιστοποίηση των χωροταξικών ανισοτήτων και 
εξασφάλιση της πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες στα πλαίσια της πολιτικής 
συνοχής καλύπτουν ευρύ συνδυασμό μέτρων, αν και 
τέσσερις ευρύτεροι τομείς της πολιτικής απορροφούν 
πάνω από το 80 % των συνολικών δαπανών:

 • Στήριξη προς τις επιχειρήσεις και την καινοτο-
μία, που αποτελούν τους κινητήρες της οικονομι-
κής ανάπτυξης και την πηγή των φορολογικών εσό-
δων για τη στήριξη των κοινωνικών δαπανών, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ισορροπη-
μένης εδαφικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται η 
άμεση χρηματοοικονομική ενίσχυση για επενδύ-
σεις και Ε&Α, καθώς επίσης, όλο και περισσότερο, 
η μη χρηματοοικονομική βοήθεια με τη μορφή συ-
στημάτων δικτύωσης και καινοτομίας, συμβουλευ-
τικής επιχειρήσεων και εκκολαπτηρίων επιχειρήσε-
ων.

Η συνεισφορά στην έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη1 στην Ανατολική 
Γερμανία2

Τα Länder της Ανατολικής Γερμανίας έλαβαν 18,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ για την περίοδο 2000–2006. 
Με εξαίρεση το Berlin, όλα τους ήταν υποψήφια στα πλαίσια του στόχου 1. Η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007–2013 
ανέρχεται σε 16,6  δισεκατομμύρια ευρώ, με όλες τις περιφέρειες να λαμβάνουν στήριξη στα πλαίσια του στόχου για τη 
σύγκλιση, εκτός πάλι από το Berlin (ανταγωνιστικότητα) και το Brandenburg–Südwest (φάση σταδιακής εξόδου).

Την περίοδο 2000–2006 η πολιτική συνοχής κάλυψε το ένα τρίτο της συνολικής στήριξης για την επιχειρηματικότητα, το ένα 
τέταρτο της στήριξης για την Ε&Α και το ένα πέμπτο της στήριξης για την αστική ανάπτυξη. Κάλυψε επίσης το 50  % των 
επενδύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση και το 10 % της χρηματοδότησης που δόθηκε στις ενεργητικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας.

Η συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην οικονομική ανάπτυξη της Ανατολικής Γερμανίας φαίνεται από ένα πλήθος 
δεικτών. Για παράδειγμα, η στήριξη προς τις επιχειρήσεις συνέβαλλε στη δημιουργία 91  000 θέσεων εργασίας. Επίσης 
δημιουργήθηκαν ή ανακαινίστηκαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν περίπου 3 250 εκτάρια. Περίπου 3 300 km 
δρόμων κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν. Πάνω από 2,6  εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε δραστηριότητες, οι 
οποίες στόχευαν στο να βοηθήσουν τους άνεργους να βρουν δουλειά καθώς και στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. Οι 
εκτιμήσεις από το μακροοικονομικό μοντέλο HERMIN (βλ. κεφάλαιο IV.6) είναι ότι τα μέτρα που στηρίζονται από την πολιτική 
συνοχής είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το ΑΕΠ στην Ανατολική Γερμανία αυξήθηκε ραγδαία κατά τα έτη μετά την επανένωση, αλλά έως το 1996 το ποσοστό της 
ανάπτυξης ήταν ήδη χαμηλότερο από 2 % και στις αρχές της δεκαετίες του 2000 έπεσε πολύ κοντά στο μηδέν. Η ανάκαμψη 
που ξεκίνησε το 2006, όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8 %, ανεστάλη από την οικονομική κρίση. Ο πληθυσμός έχει αρχίσει να 
μειώνεται μετά την επανένωση. Μέχρι το 2008 ήταν ήδη χαμηλότερος κατά 9 % σε σύγκριση με το 1991. Η μείωση αυτή σε 
συνδυασμό με την αύξηση του ΑΕΠ είχε ως αποτέλεσμα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να αυξηθεί στο 116 % του κοινοτικού μέσου 
όρου το 1995, αλλά στη συνέχεια έπεσε στο 95 % το 2000 και στο 88 % το 2008. Το επίπεδο, ωστόσο, διαφέρει από 87 % του 
κοινοτικού μέσου όρου στο Brandenburg–Nordost έως 117 % στο Berlin. Το ποσοστό απασχόλησης ακολούθησε παρόμοια 
πορεία με την οικονομική ανάπτυξη, πέφτοντας κάτω από το 60 % του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000 και ανεβαίνοντας στο 68 % το 2008.

Οι μαζικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα στην Ανατολική Γερμανία οδήγησαν στην κυριολεξία στο κλείσιμο του 
χάσματος που υπήρχε στον πλούτο των υποδομών ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο, για να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, οι δημογραφικές τάσεις, η 
κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ανεπάρκεια, πρέπει να ενισχυθεί το δυναμικό της παραγωγής. Αυτό ισχύει ειδικότερα για 
το ανθρώπινο κεφάλαιο, την ικανότητα για καινοτομία και τις μεταφορικές συνδέσεις εντός της περιφέρειας. Παρόλο που το 
ένα τρίτο του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας έχει υψηλή μόρφωση, λόγω της έλλειψης ζήτησης στην αγορά εργασίας πολλοί 
από αυτούς εγκαταλείπουν την περιφέρεια για να εργαστούν αλλού (διαρροή εγκεφάλων). Η ισότητα των φύλων και η δια βίου 
μάθηση χρήζουν επίσης περαιτέρω βελτίωσης.

Είναι επίσης απαραίτητο να αυξηθεί η καινοτομία και η εμπορία νέων προϊόντων ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι επενδύσεις 
στην Ε&Α, καθώς και να δημιουργηθούν ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας.

1 Anforderungen und Handlungsoptionen für den Einsatz der europäischen Strukturpolitik in den Jahren 2014–2020 in den neuen 
Bundesländern einschließlich Berlin (GEFRA, EMDS, IFS, MR), 2010.

2 Thüringen, Dresden, Chemnitz, Brandenburg-Nordost, Brandenburg-Südwest, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern και Berlin.
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Οι προγραμματισμένες επενδύ-
σεις σε αυτόν τον τομέα ανέρ-
χονται σε περίπου 79 δισεκα-
τομμύρια ευρώ για την περίο-
δο 2007–2013 και αποτελούν 
το μεγαλύτερο ενιαίο είδος δα-
πανών σε όλες σχεδόν τις περι-
φέρειες.

 • Υποδομή μεταφορών για σύν-
δεση των περιφερειών εσωτε-
ρικά, αλλά και με τον έξω κό-
σμο. Παρέχεται στήριξη στις 
επενδύσεις σε δρόμους και σι-
δηρόδρομους, καθώς επίσης 
και στις αστικές συγκοινωνίες, 
τα λιμάνια και τα αεροδρόμια 
και σε συνδέσεις μεταξύ των 
διαφόρων τρόπων μεταφοράς.

Οι προγραμματισμένες επεν-
δύσεις ανέρχονται σε περίπου 
76 δισεκατομμύρια ευρώ για 
την περίοδο 2007–2013, κυρί-
ως στην ΕΕ των 12, όπου το οδικό και το σιδηρο-
δρομικό δίκτυο χρειάζονται εκσυγχρονισμό, αλλά 
και σε πολλές νότιες περιφέρειες όπου τα επενδυ-
τικά προγράμματα διήρκεσαν για αρκετές περιό-
δους προγραμματισμού και κοντεύουν να ολοκλη-
ρωθούν.

 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου που 
αποτελεί βασική πηγή της ανάπτυξης σε όλα τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ευρώπης, 
καθώς και ένα μέσο ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής και των ίσων ευκαιριών και βελτίωσης της 
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των 
επιχειρηματικών στην οικονομική αλλαγή.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις για την περίοδο 
2007–2013 ανέρχονται σε 68 δισεκατομμύρια 
ευρώ, με τη χρηματοδότηση να πηγαίνει 
στη στήριξη πολλών και διάφορων μορφών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη 
διαρθρωτική αναμόρφωση της αγοράς εργασίας 
και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και στις ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήματα στην αγορά εργασίας, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με αναπηρίες 
και οι μετανάστες.

 • Προστασία του περιβάλλοντος για να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της οικονομικής 
ανάπτυξης και για να γίνουν οι περιφέρειες 
περισσότερο ελκυστικοί τόποι διαβίωσης και 
εργασίας. 

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανέρχονται σε 
περίπου 62 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 
2007–2013 και ένα μεγάλο μέρος τους αφορά τα 

απόβλητα, το νερό και τη διαχείριση των λυμάτων, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Σε 
άλλες περιφέρειες η στήριξη πηγαίνει κυρίως σε 
μέτρα όπως η αστική αναγέννηση, ο εξωραϊσμός 
παλαιών βιομηχανικών περιοχών, η εξοικονόμηση 
ενέργειας και οι φιλικές προς το περιβάλλον 
επενδύσεις στις επιχειρήσεις. Σχεδόν τα μισά από τα 
κράτη μέλη5 συμπεριέλαβαν στα προγράμματά τους 
δείκτες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Επιπλέον, η πολιτική συνοχής παρέχει στήριξη στην 
κατάρτιση με σκοπό την αύξηση των προσόντων 
και της απασχόλησης σε αυτόν τον ευρύ τομέα.

Η σχετική κλίμακα των δαπανών σε αυτούς τους 
κύριους τομείς της πολιτικής παρέμεινε σχεδόν ίδια με 
την πάροδο του χρόνου (σχήμα 4.2). Υπήρξαν, ωστόσο, 
αλλαγές στην έμφαση σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
Λισσαβόνας, κυρίως από τη στήριξη των επιχειρήσεων 
στη στήριξη της καινοτομίας, όπου το μεγαλύτερο 
μέρος αυτής της στήριξης στόχευε στις ΜΜΕ.

5 Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία και ΗΒ.
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1.2 Αξιολόγηση — κατανοώντας και 
βρίσκοντας τρόπους ενίσχυσης των 
αποτελεσμάτων της παρέμβασης

Μέθοδοι αξιολόγησης: σύνθεση μιας εικόνας 
με την πάροδο του χρόνου6

Η αξιολόγηση επιχειρεί να συνθέσει μια εικόνα 
του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου της πολιτικής συνοχής. Αυτό εξυπηρετεί 
το διττό στόχο της απόδοσης ευθυνών (‘τι επιτεύχθηκε 

6 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον ιστότοπο της αξιολόγησης: 
http://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docgener/
evaluation/evaluation_en.htm http://ec.europa.eu/social/main.jsp
?catId=701&langId=en&internal_pagesId=616&moreDocuments=
yes&tableName=INTERNAL_PAGES 

με τα χρήματα των φορολογούμενων;’) και της διδαχής 
(‘πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η πολιτική;’).

Ο αντίκτυπος, όμως, μετριέται δύσκολα, καθώς η 
πολιτική συνοχής αποτελεί μία μόνο από τις πολλές 
επιρροές. Οι παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, οι 
τεχνολογικές αλλαγές, η μακροοικονομική πολιτική 
και ούτω καθεξής ασκούν επίσης επιρροή, όπως και 
η συμπεριφορά ατόμων και εταιρειών. Επιπλέον, ο 
πλήρης αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής, ειδικά όσον 
αφορά τη στήριξη της καινοτομίας και των μεταφορών, 
μπορεί να αναδειχθεί μόνο μακροπρόθεσμα.

Οικονομετρικές τεχνικές αιχμής δείχνουν τη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη 
και σύγκλιση

Μια πρόσφατη ακαδημαϊκή μελέτη επάνω στη δυναμική της αύξησης του περιφερειακού ΑΕΠ στην ΕΕ των 15 (βλ. σχήμα) 
διαπίστωσε ένα μεγάλο άλμα μεταξύ των περιφερειών που ήταν αποδέκτες της χρηματοδότησης στα πλαίσια του στόχου 
1 για την περίοδο 1995–2006 και τις άλλες περιφέρειες. Συγκρίνοντας περιφέρειες κοντά στο όριο της υποψηφιότητας για 
χρηματοδότηση στα πλαίσια του στόχου 1, το ΑΕΠ των περιφερειών του στόχου 1 αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά περισσότερο 
από 0,6–0,.9 της ποσοστιαίας μονάδας 1 σε σύγκριση με παρόμοιες περιφέρειες πάνω από το όριο.

Αυτό σημαίνει περίπου ένα 10 % επιπλέον στο ΑΕΠ μέσα στις δύο συγκεκριμένες περιόδους προγραμματισμού (1994–1999 
και 2000–2006).

Η κλίμακα αυτής της επίπτωσης είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσό της χρηματοδότησης που δόθηκε (ή την άμεση τόνωση 
της ζήτησης από αυτό) που δείχνει ότι αντικατοπτρίζει κυρίως ενίσχυση της προσφοράς στην οικονομία των εν λόγω 
περιφερειών.

1 Οι υπολογισμοί έγιναν χρησιμοποιώντας ποικιλία παραμετρικών και μη παραμετρικών τεχνικών.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en&internal_pagesId=616&moreDocuments=yes&tableName=INTERNAL_PAGES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en&internal_pagesId=616&moreDocuments=yes&tableName=INTERNAL_PAGES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en&internal_pagesId=616&moreDocuments=yes&tableName=INTERNAL_PAGES
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Συνεπώς, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος μέτρησης 
του αντίκτυπου της πολιτικής συνοχής. Αντίθετα, 
χρησιμοποιείται μια ποικιλία μεθόδων για τη σύνθεση 
λεπτομερούς εικόνας με την πάροδο του χρόνου:

 • Τα στατιστικά στοιχεία για τις περιφέρειες δείχνουν 
τι συνέβη όσον αφορά το ΑΕΠ, την καινοτομία, 
την παραγωγικότητα, την απασχόληση και την 
ανεργία, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και 
ούτω καθεξής, αλλά δεν μετρούν τη συμβολή της 
πολιτικής συνοχής στις αλλαγές.

 • Η παρακολούθηση των προγραμμάτων καταγράφει 
τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα 
της πολιτικής συνοχής — πόσα δόθηκαν σε 
επιχορηγήσεις για Ε&Α και τι δηλώνουν οι εταιρείες 
ότι έκαναν με αυτές; Πόσα χιλιόμετρα δρόμων 
κατασκευάστηκαν; Υπήρξαν καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση; Πόσοι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν;

 • Όπου υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα, οι 
επιχειρήσεις που έλαβαν στήριξη μπορούν να 
συγκριθούν με παρόμοιες επιχειρήσεις ‘ελέγχου’ 
για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος της πολιτικής7.

 • Η εκ των υστέρων ανάλυση της σχέσης κόστους-
απόδοσης ενδέχεται να μπορεί να υπολογίσει τη 
συμβολή των υποδομών στην ευρύτερη οικονομία.

 • Μακροοικονομικά μοντέλα που επιχειρούν να 
αναπαραστήσουν τους κύριους οικονομικούς 
μηχανισμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
μια προσπάθεια αποτύπωσης της επίπτωσης της 
πολιτικής στην οικονομία8.

 • Ορισμένα μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν στην 
ανάλυση πιθανών μεταρρυθμίσεων ως προς τον 
αντίκτυπο αυτών στην αγορά εργασίας, καθώς και 
στις εταιρείες και τα νοικοκυριά9.

 • Μελέτες περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
συνεντεύξεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν 
κατανοητοί οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω 
από τις ποσοτικοποιημένες εξελίξεις και η συμβολή 
της πολιτικής σε αυτές.

Η κάθε μια από αυτές τις μεθόδους έχει τη δική 
της χρήση. Η παρακολούθηση, για παράδειγμα 
είναι ένα αναγκαίο εργαλείο διαχείρισης για την 
εξακρίβωση της πορείας των προγραμμάτων, αλλά 

7 Η εν λόγω ‘ουτοπική’ μέθοδος δοκιμάζεται σε διάφορα πλαίσια, 
όπως η στήριξη προς τις επιχειρήσεις, η αστική αναγέννηση και η 
παροχή βοήθειας στις μειονότητες.

8 Η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής χρησιμοποιεί δύο μακροοικονομικά 
μοντέλα (HERMIN και QUEST) καθώς και ένα μοντέλο για τις 
επενδύσεις στις μεταφορές (TRANSTOOLS).

9 Ένα τέτοιο μοντέλο αναπτύχθηκε πρόσφατα και εφαρμόζεται σε 6 
κράτη μέλη: Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και ΗΒ, τα 
οποία έχουν διαφορετικά οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά και 
τα οποία μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικά των υπόλοιπων χωρών 
της ΕΕ.

οι δείκτες παρακολούθησης (π.χ. χιλιόμετρα δρόμου) 
δεν αποκαλύπτουν τίποτα για τον κοινωνικό ή τον 
οικονομικό αντίκτυπο της πολιτικής.

Καθώς καμία μέθοδος δεν μπορεί από μόνη της να 
υποδείξει τον αντίκτυπο της πολιτικής, ο ‘τριγωνισμός’, 
δηλαδή η σύγκριση των αποτελεσμάτων διαφόρων 
μεθόδων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας 
αξιολόγησης.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση της 
περιόδου 2000–2006

Η αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής είναι ένα 
τεράστιο έργο. Μόνο η εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2000–2006 οδήγησε σε 
105  εις βάθος μελέτες περιπτώσεων και εξέτασε 

περίπου 29  500 δείκτες παρακολούθησης από 382 
προγράμματα1. Για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του 
ΕΚΤ πραγματοποιήθηκαν 49 μελέτες περιπτώσεων και 

εξετάστηκαν περισσότερα από 2  000 μέτρα από 238 
προγράμματα.

Η αξιολόγηση του ΕΤΠΑ δεν θα μπορούσε να καλύψει 
όλα τα στοιχεία της πολιτικής συνοχής από το 2000 
έως το 2006 σε περισσότερα από 230 προγράμματα 
των στόχων 1 και 2. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στους 
κύριους τομείς και θέματα της πολιτικής σε 14 μελέτες, 
που κυμαίνονταν από τη στήριξη προς τις επιχειρήσεις 
έως τις ίσες ευκαιρίες, αξιολογώντας τη συμβολή της 
πολιτικής στην ανάπτυξη των υστερουσών περιφερειών 
(στόχος 1) και στη διαδικασία αναδιάρθρωσης (στις 
περιοχές του στόχου 2).

Ομοίως, η εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΚΤ δεν 
θα μπορούσε να εξετάσει λεπτομερώς κάθε πτυχή της 
συμβολής του στα 238 προγράμματα των στόχων 1, 2 και 
3 (περιλαμβανομένης της πρωτοβουλίας EQUAL). Πέντε 
αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν για να αποτιμηθούν 
τα αποτελέσματα της στήριξης του ΕΚΤ και η επίπτωσή 
της στη συνοχή. Μια προκαταρκτική μελέτη εστίασε 
στη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων. 
Δύο αξιολογήσεις εξέτασαν τη στήριξη που παρείχε 
το ΕΚΤ στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για την 
κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, καθώς 
και τον αντίκτυπο στη λειτουργία της αγοράς εργασίας 
και τη στήριξη των επενδύσεων στις υποδομές και τα 
συστήματα ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Δύο 
ακόμη αξιολογήσεις εξέτασαν το ΕΚΤ και την κοινοτική 
πρωτοβουλία EQUAL.

Άλλες αξιολογήσεις αποτίμησαν τις επιπτώσεις των 
πρωτοβουλιών INTERREG και URBAN, ενώ το Ταμείο 
Συνοχής εξετάζεται σε τρεις μελέτες που αναμένεται να 
ολοκληρωθούν στις αρχές του 2011.

1 230 προγράμματα των στόχων 1 και 2, συν τα 
προγράμματα των Interreg και URBAN.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της δεν μπορεί 
να παρέχει όλα τα στοιχεία για την απόδοση της 
πολιτικής συνοχής. Ενθαρρύνει, λοιπόν, τα κράτη 
μέλη να διεξάγουν αξιολογήσεις και, όπου είναι 
εφικτό, να εφαρμόζουν σχολαστικές μεθόδους γι' 
αυτές. Όσο περισσότερες είναι οι αξιολογήσεις που 
παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία για τις διάφορες πλευρές 
της πολιτικής, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα 
σύνθεσης εικόνας της συνολικής απόδοσής της, η 
οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για τη βελτίωση της 
πολιτικής στο μέλλον.

Τα κύρια αποτελέσματα των εκ των υστέρων 
αξιολογήσεων της πολιτικής συνοχής (βλ. πλαίσιο) 
αποτελούν την ουσία του παρόντος κεφαλαίου10 
και παρουσιάζονται σε πέντε κεντρικές και 
αλληλοσυνδεόμενες θεματικές ενότητες:

 • οικονομική ανάπτυξη, περιλαμβανομένων των με-
ταφορών και των διασυνοριακών συνδέσεων·

 • κοινωνική ένταξη, περιλαμβανομένης της κατάρτι-
σης και της τοπικής ανάπτυξης·

 • προστασία του περιβάλλοντος και πράσινη οικο-
νομία·

 • διακυβέρνηση, περιλαμβανομένων των συμφωνι-
ών σύμπραξης·

 • αποτελέσματα μακροοικονομικών μοντέλων.

Αυτές εξετάζονται με τη σειρά παρακάτω.

2. Ισχυρότερες οικονομίες
Η ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών αποτέλεσε 
το αρχικό σημείο εστίασης του ΕΤΠΑ και παραμένει 
βασική προτεραιότητα, δημιουργώντας θέσεις 
εργασίας και χρηματοδοτώντας κοινωνικές δαπάνες, 
μαζί με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική συνοχή και τις καθαρότερες, πιο αποδοτικές 
τεχνολογίες, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη.

Η παρούσα ενότητα εξετάζει τη συμβολή της πολιτικής 
συνοχής στην ανάπτυξη, ξεκινώντας με τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και της καινοτομίας και προχωρώντας 
στις επενδύσεις σε μεταφορές, που είναι σημαντικές 
για τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού και για 
αποτελεσματικές εσωτερικές συνδέσεις. Καταλήγει 
εξετάζοντας τη συμβολή του Interreg στη διασυνοριακή 
συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών.

10 Για λεπτομέρειες και εκθέσεις, βλ. http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm, http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en

2.1 Ενίσχυση των ΜΜΕ και της 
ανταγωνιστικότητας

Οι επιχειρήσεις και η καινοτομία αποτελούν το 
κλειδί της ανάπτυξης. Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
αποδοτικών και καινοτόμων εταιρειών είναι ουσιώδης 
προκειμένου να καλύψουν οι υστερούσες περιφέρειες 
το χάσμα και να διατηρήσουν οι υπόλοιπες περιφέρειες 
την ανταγωνιστικότητά τους. 

Το σκεπτικό της στήριξης των επιχειρήσεων έγκειται 
σε διάφορες πτυχές της δυσλειτουργίας της αγοράς:

 • Επειδή πολλές από τις βασικές προϋποθέσεις 
της καινοτομίας είναι δημόσια αγαθά, χρειάζεται 
δημόσια παρέμβαση για την τόνωση των 
επενδύσεων σε αυτά.

 • Επειδή οι ΜΜΕ και — περισσότερο απ’ όλες — οι 
νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες στην πρόσβαση στα οικονομικά, ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για καινοτόμες, ριψοκίνδυνες ιδέες, 
η στήριξη από το δημόσιο μπορεί να αμβλύνει τις 
δυσκολίες και να απορροφήσει ένα μέρος του κιν-
δύνου. 

 • Επειδή οι ΜΜΕ και οι νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και έξοδα για την λήψη 
συμβουλών, πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύ-
νης, η δημόσια παρέμβαση μπορεί να τους παρέ-
χει πρόσβαση σε αυτές.

 • Επιπλέον, επειδή οι ΜΕΕ είναι η κύρια πηγή θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ και αποτελούν εύφορο έδαφος 
για επιχειρηματικές ιδέες11, αποτελούν το σημείο 
εστίασης της πολιτικής. Την περίοδο 2000–2006 
έλαβαν περίπου το 83  %12 της στήριξης που 
προσέφερε η πολιτική συνοχής στις επιχειρήσεις 
και αυτός ο αριθμός αναμένεται να είναι εξίσου 
υψηλός την περίοδο 2007–2013.

Σε όλα τα κράτη μέλη, ο απώτερος στόχος της στήριξης 
των επιχειρήσεων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας με απώτερο σκοπό 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό 
αντανακλά τους στόχους της Λισσαβόνας και σε 
κάποιες χώρες (κυρίως στη Γερμανία, την Πολωνία και 
το Λουξεμβούργο) η σύνδεση υπήρξε εμφανής.

11 Ευρωπαϊκός χάρτης μικρών επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων.

12 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, 
πακέτο  εργασιών  6 για τη στήριξη των επιχειρήσεων, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
expost2006/wp6_en.htm. Καθώς στη μελέτη εξετάστηκε η πολιτική 
συνοχής για την περίοδο 2000–2006, τα κράτη μέλη αναφέρονται 
στην ΕΕ των 25. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
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Στην Πολωνία, για παράδειγμα, τα 
έγγραφα του προγραμματισμού 
για την περίοδο 2004–2006 επισή-
μαναν το γεγονός ότι η οικονομία 
στηρίζεται σε επιχειρήσεις των πα-
ραδοσιακών τομέων που μπορούν 
να γίνουν ανταγωνιστικές μόνο 
στο θέμα του φθηνού εργατικού 
δυναμικού. Επειδή τα χαμηλά εισο-
δήματα δεν αποτελούν κοινωνικά 
βιώσιμη μορφή συγκριτικού πλε-
ονεκτήματος, οι εταιρείες χρειάζο-
νται στήριξη για να επενδύσουν σε 
νέες τεχνολογίες και αποδοτικότε-
ρες μεθόδους παραγωγής.

Ισχυρά επιτεύγματα: 
εργασίες και 
παραγωγικότητα

Τα στοιχεία από τις αξιολογήσεις13 
έδειξαν τα ακόλουθα επιτεύγματα 
από τη στήριξη των επιχειρήσεων 
κατά την περίοδο 2000–2006:

 • δημιουργία 1,4 εκατομμυρί-
ων ακαθάριστων θέσεων ερ-
γασίας, όπως καταγράφηκαν 
από τα κράτη μέλη κατά την εν 
λόγω περίοδο, εκ των οποίων 
το 1 εκατομμύριο υπολογίζεται 
ότι οφείλεται στη στήριξη των 
επιχειρήσεων·

 • περίπου 230 000 επιχειρήσεις 
(κυρίως ΜΜΕ) έλαβαν άμεση 
χρηματοπιστωτική στήριξη — 
κυρίως επιχορηγήσεις αλλά και 
δάνεια ή επιχειρηματικό κεφά-
λαιο·

 • περίπου 1,7 εκατομμύρια επι-
χειρήσεις (και πάλι κυρίως 
ΜΜΕ) έλαβαν συμβουλές, γνω-
μοδοτήσεις από εμπειρογνώ-
μονες και στήριξη για δικτύω-
ση.

Οι μακροπρόθεσμοι αντίκτυποι είναι πιο δύσκολο να 
μετρηθούν και πρέπει να εξεταστούν ανά περίπτωση. 
Υπάρχει όμως ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων 
που επιβεβαιώνει ότι η στήριξη των ΜΜΕ ειδικότερα 
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις (βλ. πλαίσιο).

13 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο εργασι-
ών 6β για τα 30 μεγαλύτερα επιχειρηματικά προγράμματα, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
expost2006/wp6_en.htm.

Διαρθρωτική αλλαγή: επένδυση στο μέλλον

Η διαχείριση και η διευκόλυνση διαρθρωτικών 
αλλαγών στην οικονομική δραστηριότητα υπήρξε 
σαφές αντικείμενο του στόχου 2 την περίοδο 2000–
2006. Και η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων, 
των εταιριών και άλλων οργανώσεων ήταν ένας από 
τους πέντε βασικούς τομείς πολιτικής του ΕΚΤ. Καθώς 
οι οικονομίες εκσυγχρονίζονται, είναι σημαντικό το 
εργατικό δυναμικό και το κεφάλαιο να αξιοποιούνται 
σε πιο αποδοτικές χρήσεις προκειμένου να διατηρηθεί 
η ανάπτυξη και να ανέβει το βιοτικό επίπεδο.

Θετικά αποτελέσματα από μια σχολαστική και 
πρωτοποριακή αξιολόγηση της στήριξης για τις 
επιχειρήσεις στην Ανατολική Γερμανία

Στην Ανατολική Γερμανία, μια πρωτοποριακή μελέτη1 συνέκρινε επιχειρήσεις 
που έλαβαν ενίσχυση με παρόμοιες που δεν έλαβαν ενίσχυση και οι οποίες 
αποτέλεσαν την ομάδα αναφοράς. Σύμφωνα με τη μελέτη, μια μέση επιχορήγηση 

ύψους περίπου 8  000 ευρώ ανά εργαζόμενο απέφερε περίπου 12  000 ευρώ 
πρόσθετης επένδυσης, κάτι που αποτελεί καθαρό αποτέλεσμα μόχλευσης. 
Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που έλαβαν την επιχορήγηση επένδυσαν 

περίπου 20 000 ευρώ ανά εργαζόμενο, σχεδόν 2,5 φορές περισσότερα από τις 
επιχειρήσεις που δεν έλαβαν επιχορήγηση. Αν και τα κέρδη για την απασχόληση 
ήταν σημαντικά, η κύρια επίπτωση ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό 
δείχνει ότι, ακόμα και σε ένα περιφερειακό περιβάλλον όπου οι επιχορηγήσεις 
είναι κοινές, μπορούν, ωστόσο, να είναι αποτελεσματικές.

1 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο εργασιών 6γ: Μια ερευνητική 
μελέτη με χρήση ουτοπιστικών μεθόδων στα διαθέσιμα δεδομένα από τη Γερμανία, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/
wp6_en.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
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Τα κόστη προσαρμογής όμως μπορεί να είναι μεγάλα, 
έχοντας τη μορφή εργασιακών μεταθέσεων και 
πρόωρης σπατάλης κεφαλαίου, και συχνά βαρύνουν 
ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού. Είναι λοιπόν 
σημαντικό η διαχείριση της αλλαγής να γίνεται με 
τρόπο που να περιορίζει ή να λαμβάνει υπ’ όψιν αυτά 
τα κόστη.

Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση14 διαπιστώθηκε 
ότι τα προγράμματα του στόχου 2 είχαν επιτυχία στη 
διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών όταν:

 • εστίαζαν τις προσπάθειες στην καινοτομία, 
στην ικανότητα των ΜΜΕ να απορροφούν τις 
νέες τεχνολογίες, στη στήριξη της δημιουργίας 
συστάδων, στη διεθνοποίηση και τη δημιουργία 
νέων εργασιών αντί στην προστασία των εργασιών 
σε προβληματικές βιομηχανίες — στην επένδυση 
στο μέλλον και όχι στο παρελθόν·

 • οι πολιτικές εφαρμόζονταν μακροπρόθεσμα. 
Αυτή ήταν η περίπτωση της País Vasco, η οποία 
εφάρμοζε επί δεκαετίες μια πολιτική ενθάρρυνσης 
της προσαρμογής στις διαρθρωτικές αλλαγές και 
την παγκοσμιοποίηση, γεγονός που απαιτεί ισχυρή 
δέσμευση από όλες τις πλευρές.

Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι, ακόμα και 
εκεί όπου η πολιτική συνοχής ήταν σχετικά μικρή, 
μπορούσε να είναι καταλυτική για την αλλαγή. Στοιχεία 
από τις επιτυχημένες περιφέρειες υπογραμμίζουν 
τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η 
πολιτική συνοχής έπαιξε βασικό ρόλο στη θέσπιση του 
προγράμματος και στο γεγονός ότι 
έδωσε στα ενδιαφερόμενα μέρη 
από τις περιφέρειες την ευκαιρία 
να συναντηθούν και να μελετήσουν 
στρατηγικές ανάπτυξης.

Επειδή η μεταφορά των πόρων σε 
πιο παραγωγικές δραστηριότη-
τες αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της διαρθρωτικής αλλαγής, τα μέ-
τρα που συμβάλλουν στην αύξηση 
της προσαρμοστικότητας εργαζο-
μένων και οργανώσεων είναι στρα-
τηγικής σημασίας. Ωστόσο, μπο-
ρεί επίσης να υπάρξουν σημαντι-
κά κόστη προσαρμογής, κυρίως με 
τη μορφή εργασιακών απωλειών. 
Αυτά συνήθως βαρύνουν τα λιγότε-
ρο ευνοημένα τμήματα του πληθυ-
σμού, αυξάνοντας τις ανησυχίες για 
την ισότητα. 

14 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο 
εργασιών 4: Διαρθρωτική αλλαγή και παγκοσμιοποίηση, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
expost2006/wp4_en.htm

Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση που 
πραγματοποίησε το ΕΚΤ για την περίοδο 2000–
2006 διαπιστώθηκε ότι οι συνολικές δαπάνες για 
τα μέτρα στήριξης της προσαρμοστικότητας των 
οργανώσεων15 ανήλθαν σε 33,1 δισεκατομμύρια ευρώ 

15 Τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Εκπαίδευση των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων

Από μια αξιολόγηση της στήριξης του ΕΚΤ προς τις 
επιχειρήσεις1 στην Πολωνία διαπιστώθηκε ότι παρείχε 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ένα ισχυρό ερέθισμα να 
εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους. Περίπου το 41 % 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων (εκείνων με λιγότερα 
από 10 άτομα προσωπικό) που έλαβαν στήριξη δεν 
είχαν ποτέ πριν ασχοληθεί με την εκπαίδευση (έναντι 
του 20 % των μικρών, του 13 % των μικρομεσαίων και 
μόνο του 6 % των μεγάλων επιχειρήσεων). Ομοίως, από 
μια αξιολόγηση του προγράμματος Sachsen του ΕΚΤ για 
την περίοδο 2007–2013 διαπιστώθηκε ότι οι μισές από 
τις επιχειρήσεις που έλαβαν στήριξη από το ΕΚΤ δεν 
είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν με την εκπαίδευση2.

1 Bernard Brunhes International (2010) ‘Αναφορά για τις 
παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο: ανάπτυξη του δυναμικού του ανθρώπινου 
κεφαλαίου στην έρευνα και την καινοτομία’.

2 ISW, Begleitende Evaluierung für den Europäischen 
Sozialfonds im Freistaat Sachsen, Evaluierung der 
Prioritätsachse A, Endbericht, September 2009.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp4_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp4_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp4_en.htm
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Η πολιτική συνοχής τόνωσε την Ε&Α στην (Γερμανία)

Μια πρωτοποριακή αξιολόγηση1 
χρησιμοποίησε ομάδες αναφοράς για να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο των άμεσων 
επιχορηγήσεων στην επιχειρηματική 
Ε&Α στο Thüringen κατά την περίοδο 
2000–2006.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά. 
Κατά μέσο όρο, μια επιχορήγηση για 

Ε&Α ύψους περίπου 8  000 ευρώ ανά 
εργαζόμενο ήταν σχεδόν τελείως 
‘πρόσθετη’, επιφέροντας παρόμοια 
αύξηση στις συνολικές επενδύσεις στην 
Ε&Α. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 
ιδιαίτερα συχνή άποψη ότι οι εταιρείες 
παίρνουν δημόσιο χρήμα για επενδύσεις 
που θα έκαναν έτσι κι αλλιώς αργά ή 
γρήγορα — το αποκαλούμενο ‘νεκρό 
βάρος’.

Ως αποτέλεσμα της στήριξης από 
το ΕΤΠΑ, οι εταιρείες που έλαβαν 
ενίσχυση επένδυσαν περίπου 2,5 φορές 
περισσότερα στην Ε&Α απ’ ότι οι εταιρείες 
που δεν έλαβαν ενίσχυση. Παρόλο που τα αποτελέσματα είναι λιγότερο εντυπωσιακά απ’ ότι για τις επιχορηγήσεις γενικών 
επενδύσεων (δεν υπάρχει αποτέλεσμα μόχλευσης — βλ. το παραπάνω πλαίσιο για τη στήριξη των επιχειρήσεων), η μελέτη 
επισήμανε ότι οι αυξημένες δαπάνες για Ε&Α από τις επιχειρήσεις είναι πιθανό να παράγουν μεγαλύτερα παράπλευρα οφέλη για 
τη μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Η στήριξη της καινοτομίας και των επιχειρήσεων στην Ιταλία2

Στην Ιταλία περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ δαπανήθηκαν την περίοδο 2000–2006 σε 
ένα πρόγραμμα στήριξης της ΕΤΑ και 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 
περιφέρειες του στόχου 1, κυρίως σε 
επιχορηγήσεις για επενδύσεις στις 
ΜΜΕ. Η συνολική χρηματοδότηση, 
περιλαμβανομένης εκείνης από την 
εθνική κυβέρνηση και από ιδιωτικές 
πηγές, ανήλθε στο 0,7 % του ΑΕΠ των εν 
λόγω περιοχών το 2004.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
σε περισσότερες από 250  εταιρείες που 
έλαβαν στήριξη διαπιστώθηκε ότι πάνω 
από τα δύο τρίτα (69  %) των έργων 
ήταν υψηλής και μεσαίας προς υψηλής 
τεχνολογίας στη φύση τους και ότι σχεδόν 
100  έργα που χρηματοδοτήθηκαν (από 
τις ερευνητικές δραστηριότητες έως την 
εμπορικοποίηση των αποτελεσμάτων) 
είχαν θετικά αποτελέσματα, από την 
εμπορική χρήση της έρευνας έως 
κάποιον αντίκτυπο στους προμηθευτές.

1 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, ΠΕ 6γ: Μια ερευνητική μελέτη με χρήση ουτοπιστικών μεθόδων στα διαθέσιμα 
δεδομένα από τη Γερμανία, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm#6c

2 Ismeri Europa — Nova, Intermediate evaluation of NOP SIL, 2005 and Ismeri Europa — IZI, Intermediate evaluation of NOP Research, 2003.
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και κατανεμήθηκαν σε 18 εκατομμύρια άτομα κατά την 
εν λόγω περίοδο, ενώ οι δαπάνες για τα μέτρα αύξησης 
της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων ανήλθαν 
συνολικά σε 65,8  δισεκατομμύρια και βοήθησαν 
37 εκατομμύρια άτομα σε 335 000 οργανώσεις.

2.2 Περισσότερη στήριξη για καινοτομία

Η πολιτική συνοχής είναι η μεγαλύτερη κοινοτική 
πηγή χρηματοδότησης για τη στήριξη της ΕΤΑ και της 
καινοτομίας16. Μια σημαντική μετάβαση σημειώθηκε 
ανάμεσα στην προηγούμενη και την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού (σχήμα 4.5) από τη γενική στήριξη 
των επιχειρήσεων (συνήθως κάποια επιχορήγηση 
για εκσυγχρονισμό ή διεύρυνση της κεφαλαιουχικής 
βάσης τους) σε μια ευρύτερη σειρά μέτρων με 
στόχο την καινοτομία. Αυτά τα πιο καινοτόμα μέτρα 
περιλαμβάνουν:

 • επιχορηγήσεις για έρευνα, συνεργασία και αύξηση 
δυνατοτήτων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και 
στα ερευνητικά ιδρύματα·

16 Οι άλλες κύριες πηγές είναι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ΕΤΑ και το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία.

 • επενδύσεις στην επίσημη εκπαίδευση και την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να 
εφοδιαστούν οι εργαζόμενοι με τα προσόντα και 
τις δεξιότητες που απαιτούνται·

 • έμμεσα μέτρα, όπως στήριξη για επιχειρηματικές 
υπηρεσίες, μεταφορά τεχνολογίας, δικτύωση και 
ερευνητική υποδομή·

 • επιχειρηματικό κεφάλαιο και χρηματοδοτήσεις 
με τη μορφή δανείων, μερικές φορές σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα, όπως η βιοτεχνολογία.

Ωστόσο, η στήριξη των επιχειρήσεων, της καινοτομίας 
και της ΕΤΑ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη. Περίπου 
60 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν υπολογιστεί να δοθούν 
στην ΕΤΑ και την καινοτομία για την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού 2007–2013 — εκ των οποίων 
25 δισεκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν άμεσα και έμμεσα 
σε εταιρείες. 

Σε ολόκληρη την ΕΕ, τα προγράμματα συνοχής δίνουν 
έμφαση στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας. Αυτό ισχύει 
εξίσου για επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ), ερευνητικά 
κέντρα και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, τα προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας 
μέσω συνεργασίας και δικτύων πολλαπλασιάζονται.

Μια πρόσφατα μελέτη για την απόδοση της πολιτικής 
συνοχής κατά την περίοδο 2007–201317 συμπεραίνει 
ότι το ΕΤΠΑ παρέχει σημαντική στήριξη στην πολιτική 
για την ΕΤΑΚ σε ολόκληρη την ΕΕ, όχι μόνο με 
χρηματοπιστωτικά μέσα — που είναι σημαντικά — 
αλλά και προωθώντας την ανάπτυξη συνεκτικότερων 
στρατηγικών σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες 
λαμβάνουν υπ’ όψιν τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων. Η περιφερειακή διάσταση 
των πολιτικών για την καινοτομία αυξήθηκε τα 
τελευταία χρόνια με τη στήριξη από το ΕΤΑΚ. Ενώ τα 
πιο προηγμένα κράτη μέλη δαπανούν περισσότερα 
για την καινοτομία και αποκομίζουν σημαντικά οφέλη 
μέσω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος στις 
ιδιωτικές επενδύσεις, οι περιφέρειες της σύγκλισης 
δημιουργούν τώρα τις προϋποθέσεις για καινοτομία 
μέσω ιδρυμάτων και ικανότητας απορρόφησης, 
συλλογικής δράσης και ανάπτυξης των ανθρωπίνων 
πόρων. Τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν ουσιώδεις 
κινητήριες δυνάμεις αυτής της διαδικασίας.

Μόνο στις περιφέρειες της σύγκλισης δόθηκαν για την 
καινοτομία 47,6 δισεκατομμύρια ευρώ — ένα σημαντι-
κό μέσο τόνωσης. Πολλές περιφέρειες της σύγκλισης 
πάσχουν από περιορισμένες ικανότητες. Αυτό μπορεί 
να πηγάζει από περιορισμούς στην οικονομική βάση ή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα ερευνητικά κέ-

17 Το δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση παρέχει ανάλυση 
της πολιτικής αναφορικά με την απόδοση της πολιτικής συνοχής 
2007–2013, συγκεφαλαιωτική έκθεση για την καινοτομία, 2010.

Οι καθυστερήσεις στα μέτρα 
για την ΕΤΑ αντιμετωπίζονται με 
πρωτοποριακή χρηματοδότηση 

Η στρατηγική έκθεση του 2010 για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων της συνοχής1 που δημοσιεύτηκε 
πρόσφατα αποκαλύπτει ότι κατά μέσο όρο μόνο το 
22 % των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων για τις 
υπηρεσίες ΕΤΑ και το 18 % για τις ευρυζωνικές υποδομές 
δόθηκαν σε έργα έναντι του 27 % που είναι ο κοινοτικός 
μέσος όρος για όλα τα άλλα μέτρα. Ένας από τους λόγους 
είναι οι σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι διευθύνουσες αρχές στον προγραμματισμό και τη 
διαχείριση των ευρυζωνικών έργων. Επιπλέον, με το 
κλίμα που επικρατεί στην οικονομία οι τοπικές και 
οι περιφερειακές αρχές τείνουν να αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση ανάλογων κονδυλίων 
για τέτοια έργα. 

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει οδηγίες 
για τις επενδύσεις στις ευρυζωνικές υποδομές προς τις 
τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για να ενθαρρύνει 
την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ. Επίσης 
θα δοθούν οδηγίες για συνεργασίες μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα καθώς και άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα, όπως ανάλογα κονδύλια.

1 COM(2010)110 και έγγραφο εργασίας προσωπικού 
SEC(2010)360: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/
reporting/cs_reports_en.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/cs_reports_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/cs_reports_en.htm
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ντρα ή και από τα δύο18. Επιπλέον, στις περιφερειακές 
περιφέρειες η εγκαθίδρυση σημαντικού όγκου γνώσε-
ων, κεφαλαίου και δεξιοτήτων μπορεί να είναι δύσκο-
λη. Στην ΕΕ των 12, υπάρχουν πολλές δυνατότητες (πε-
ριλαμβανομένου του καταρτισμένου εργατικού δυνα-
μικού) αλλά η εμπειρία και τα ιδρύματα που ασχολού-
νται με την ΕΤΑ είναι περιορισμένα.

Στις περιφέρειες της ανταγωνιστικότητας, η 
χρηματοδότηση επικεντρώνεται κυρίως στην 
καινοτομία — 13,4  δισεκατομμύρια ευρώ ή το 
24  % της συνολικής χρηματοδότησης. Στη Γαλλία, 
για παράδειγμα, η πολιτική συνοχής επέτρεψε να 
συνεχιστεί η χρηματοδότηση της καινοτομίας παρά 
την οικονομική κρίση.

18 Στρατηγική αξιολόγηση για την καινοτομία και την οικονομία της 
γνώσης σε σχέση με το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, 
για την περίοδο προγραμματισμού 2007–2013, http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_
innov.pdf 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου

Το ΕΚΤ συμπληρώνει τη στήριξη που παρέχει το 
ΕΤΠΑ στην έρευνα και την καινοτομία εστιάζοντας 
συγκεκριμένα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και, ειδικότερα, στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των ατόμων, καθώς και στην ανάπτυξη και 
υιοθέτηση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Ο αντίκτυπος του ΕΚΤ είναι πιο εμφανής όσον 
αφορά τη διεθνή κινητικότητα, τον εκσυγχρονισμό 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αύξηση των 
προσόντων των φοιτητών και ερευνητών και τη 
μεταφορά γνώσεων μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων.

Την περίοδο 2000–2006, 18 κράτη μέλη (από τα 
25) χρησιμοποίησαν την πολιτική συνοχής για να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο στην έρευνα 
και την καινοτομία. Περίπου 3,4  δισεκατομμύρια 
ευρώ δόθηκαν από το ΕΚΤ, ενώ η κρατική και η 
ιδιωτική συγχρηματοδότηση πρόσθεσαν άλλα 
3,1  δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 
3,1 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι συμμετείχαν 
στα εν λόγω μέτρα. 

Στήριξη της τεχνολογικής 
απασχόλησης

Η στήριξη από το ΕΚΤ την περίοδο 2000–2006 βοήθησε 

σχεδόν 10  000 νέες εταιρείες στη Φινλανδία1. Στη 
Σουηδία έλαβαν στήριξη πάνω 50 τεχνολογικά κέντρα 
και περισσότερες από 80 νέες επιχειρήσεις2. Επιπλέον, 
χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν 600 έργα συνεργασίας και 
δικτύωσης.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η στήριξη που 
παρείχε το ΕΚΤ στη χρηματοδότηση για έρευνα 
και καινοτομία σε 7 κράτη μέλη (Γερμανία, Ισπανία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Σουηδία, Σλοβακία και ΗΒ) βοήθησε 

σχεδόν 70  000 ερευνητές. Περισσότεροι από 40  000 
άνθρωποι απέκτησαν έναν τίτλο κατάρτισης και 

σχεδόν 60 000 βρήκαν δουλειά αφότου συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ. 

Το ΕΚΤ υποστήριξε επίσης πρωτοβουλίες ίδρυσης 
‘κέντρων ειδικότητας’ στη Σουηδία και τη Γερμανία. Η 
στήριξη για το μέτρο ‘μεταφορά γνώσεων και ειδικοτήτων 
για την υποστήριξη της περιφερειακής διαρθρωτικής 
αλλαγής’ στο Schleswig Holstein της Γερμανίας οδήγησε 
στην ίδρυση 8 δικτύων και 5 κέντρων ειδικότητας 
σε τομείς όπως η ιατρική τεχνολογία, η δημιουργία 
τεχνητών ιστών, η τεχνολογία κυψελών υδρογόνου και 
καυσίμου και η αιολική ενέργεια.

1 Αναφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: ανάπτυξη του δυναμικού του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στην έρευνα και την καινοτομία, 
Bernard Brunhes International (BBI), 2010.

2 2000SE192DO001, OP, Öarna, Σουηδία.

Γεφύρωση του διαχωρισμού δημόσιας/
ιδιωτικής έρευνας στη Ιταλία

Στην Ιταλία, 34 μέτρα με συνολικό προϋπολογισμό 
1,8  δισεκατομμύρια ευρώ υλοποιήθηκαν σε διάφορες 
περιφέρειες με σκοπό τη βελτίωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και των συνθηκών στην έρευνα παρέχοντας 
ένα σύνδεσμο μεταξύ του σχολικού συστήματος, των 
πανεπιστημίων, του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης 

και των επιχειρήσεων. Σχεδόν 600  000 συμμετέχοντες 

πήραν μέρος και χρηματοδοτήθηκαν περίπου 28  000 
προγράμματα. Μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων 
έλαβαν στήριξη:

 • προώθηση τριτοβάθμιας και πανεπιστημιακής μόρ-
φωσης με τη θέσπιση νέων προγραμμάτων μεταδευ-
τεροβάθμιας και μετατριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
μεταπτυχιακών σπουδών·

 • καινοτόμα έργα για τη διευκόλυνση της αλληλεπί-
δρασης έρευνας και επιχειρήσεων·

 • διευκόλυνση της ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των 
ερευνητικών ιδρυμάτων·

 • μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση (μετασχολικό δίπλω-
μα) και μετατριτοβάθμια εκπαίδευση·

 • ενοποίηση ακαδημαϊκών προγραμμάτων και περι-
φερειακών συστημάτων επαγγελματικής κατάρτι-
σης για τη δημιουργία ενός συνδέσμου με την αγο-
ρά εργασίας.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_innov.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_innov.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_innov.pdf
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Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα, αποτελεί 
αποφασιστικό συστατικό επιτυχημένης πολιτικής 
για την καινοτομία και την περίοδο 2000–
2006 η συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ έφερε 
3,5 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της 
κρατικής συνεισφοράς) στους τρεις κύριους τύπους 
παρέμβασης: ενίσχυση των προφίλ δεξιοτήτων 
και αύξηση της ικανότητας για έρευνα, αύξηση της 
κινητικότητας των ερευνητών και ενθάρρυνση της 
διεθνούς συνεργασίας και καλύτερη πρόσβαση για 
όλους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προάσπιση 
των ίσων ευκαιριών. Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι 
βοηθήθηκαν από αυτά τα μέτρα.

2.3 Μια ποικιλία εργαλείων, 
περιλαμβανομένης της 
χρηματοοικονομικής τεχνικής

Η έμμεση στήριξη — συμβουλές, δικτύωση, 
δημιουργία συστάδων και εκκόλαψη — 
μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με 
την άμεση χρηματοοικονομική ενίσχυση

Τα άμεσα μέτρα (κυρίως επιχορηγήσεις αλλά και δάνεια 
ή τίτλοι) αποτέλεσαν τον στυλοβάτη της στήριξης 
προς τις επιχειρήσεις και την καινοτομία στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000 και κάλυψαν περίπου το 69 % 
των σχετικών δαπανών κατά την περίοδο από το 2000 
έως το 2006. Ωστόσο, τα έμμεσα μέτρα αυξήθηκαν 
από το 17 % των δαπανών για τις επιχειρήσεις και την 
καινοτομία στις περιφέρειες του στόχου 1 της ΕΕ των 
15 το 2000 στο 28 % το 2006 και από το 37 % στο 45 % 
στις περιφέρειες του στόχου 2. Αυτή η τάση φαίνεται 
να συνεχίζεται την περίοδο 2007–2013.

Η έμμεση στήριξη περιλαμβάνει:

 • συμβουλές, κατάρτιση, καθοδήγηση ή συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες·

 • δημιουργία συστάδων και δικτύωση·

 • υποδομή και υπηρεσίες στήριξης, όπως εκκολα-
πτήρια επιχειρήσεων.

Αυτά τα μέτρα συχνά συνδυάζονται — συμβουλές 
από ειδικούς, για παράδειγμα, με χρηματοοικονομική 
στήριξη για τη μετατροπή μιας νέας ιδέας σε εμπορική 
επιτυχία.

Από την ίδια τη φύση τους, τα έμμεσα μέτρα στήριξης 
τείνουν να έχουν επιπτώσεις μόνο μακροπρόθεσμα, 
αλλά τα (περιορισμένα) διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 
ότι δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικά ανά ευρώ 
από την άμεση χρηματοοικονομική βοήθεια19. Για 
παράδειγμα, στο Merseyside (ΗΒ), το 37  % των ΜΜΕ 
που έλαβαν συμβουλές σημείωσαν άνοδο στην 
αύξηση της απασχόλησης και το 63  % αύξηση του 
κύκλου εργασιών.

Η ένταση της παρεχόμενης στήριξης μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά. Τα 30 μεγαλύτερα προγράμματα 
στήριξης των επιχειρήσεων για την περίοδο 2000–
2006 βοήθησαν 387  000 εταιρείες, που σημαίνει ότι 
περισσότερες από 600  000 στην ΕΕ έλαβαν συνολικά 
στήριξη κατά την εν λόγω περίοδο20.

19 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο εργασι-
ών 6β για τα 30 μεγαλύτερα επιχειρηματικά προγράμματα, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
expost2006/wp6_en.htm

20 Σύμφωνα με την υπόθεση ότι ένα παρόμοιο ποσοστό στήριξης για 
ένα δεδομένο ποσό δαπανών προβλέπεται επίσης και στα άλλα 
προγράμματα που δεν καλύπτονται από την αξιολόγηση.

Ένα πρόγραμμα για την καινοτομία, 
τις συστάδες και τα δίκτυα ΕΤΑ στην 
περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας

Η εν λόγω εμβληματική πρωτοβουλία στοχεύει στην 
προώθηση της Ε&Α και των διεθνικών συστάδων, 
της συνεργασίας για την καινοτομία και των δικτύων 
ΕΤΑ. Έχει αναληφθεί από κοινού από τη Σουηδία και 
τη Λιθουανία και στόχος της είναι η εδραίωση ‘νέας 
ταυτότητας για την περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας’, 
επενδύοντας στο ‘έξυπνο στοιχείο’, την έρευνα, την 
καινοτομία και τη συνεργασία. Οι μακροπρόθεσμοι 
στόχοι είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων, η ισχυρότερη 
διεθνής ανταγωνιστικότητα, οι αυξημένες ξένες 
επενδύσεις και οι παγκοσμίου κλάσης εταιρείες σε 
ορισμένους στρατηγικούς τομείς.

Η στήριξη της καινοτομίας στην 
Πολωνία

Στην Πολωνία χρηματοδοτήθηκαν 234 έργα στα πλαίσια 
του μέτρου ‘περιφερειακές καινοτόμες στρατηγικές και 
μεταφορά γνώσεων’, το οποίο αποσκοπεί στη επέκταση 
της ικανότητας για καινοτομία στη χώρα, ενισχύοντας 
τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων1. Το μέτρο χρηματοδότησε προγράμματα 
πρακτικής άσκησης καθώς και υποτροφίες για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποστήριξε την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη μεταφορά καινοτομιών σε τοπικές 
εταιρείες. Χάρη σε αυτό το μέτρο, 381  εταιρείες 
υπέγραψαν συμφωνίες με πανεπιστήμια και άλλα 
ερευνητικά κέντρα για τη στήριξη κοινών καινοτόμων 
έργων.

1 2003PL161PO001, PC, Ολοκληρωμένη περιφερειακή 
ανάπτυξη, Πολωνία.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm


Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 215

Κεφάλαιο IV: Αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής

JEREMIE και JASMINE: Η πολιτική συνοχής στηρίζει τη 
χρηματοοικονομική τεχνική

Τα JEREMIE και JASMINE είναι κοινές πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του παραρτήματός της για το επιχειρηματικό κεφάλαιο, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ).

JEREMIE

Η πρωτοβουλία ‘κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις’ επενδύει στην 
επέκταση των ΜΜΕ και την καινοτομία, καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Δημιουργούνται 
ταμεία χαρτοφυλακίου, τα οποία με τη σειρά τους παρέχουν τίτλους, δάνεια ή εγγυήσεις.

Η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στα οικονομικά αποτέλεσε προτεραιότητα της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, όμως οι υπεύθυνες για το πρόγραμμα αρχές δεν είχαν την απαραίτητη πείρα ούτε και πρόσβαση 
σε επιχειρηματικό κεφάλαιο. Το JEREMIE σχεδιάστηκε για να βοηθήσει να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες 
δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας με εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το ΕΤΕ και την ΕΤΕπ, 
καθώς και με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το ΕΤΕ και η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής άρχισαν να προετοιμάζουν το έδαφος το 2006. Τα πρώτα βήματα 
περιλάμβαναν εκτίμηση της ζήτησης από τις ΜΜΕ για χρηματοπιστωτικά μέσα (οι αποκαλούμενες ‘μελέτες 
αξιολόγησης’) και παροχή συμβουλών στις ενδιαφερόμενες αρχές διαχείρισης σχετικά με τις πρακτικές 
διευθετήσεις για την υλοποίηση των εν λόγω ταμείων του JEREMIE.

Η δεύτερη φάση, που περιλάμβανε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, ξεκίνησε το  2009. Το ποσό των 
3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ είχε ήδη δεσμευτεί στα πλαίσια των 26 συμφωνιών που υπογράφηκαν για τα ταμεία 
χαρτοφυλακίου του JEREMIE. Από αυτό το ποσό, τα εθνικά ή περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν ως ταμεία χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας χρήματα από την πολιτική συνοχής διαχειρίζονται 
2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται το υπόλοιπο ποσό του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μέχρι σήμερα το ΕΤΕ έχει υπογράψει 
11 συμφωνίες με κράτη μέλη και περιφέρειες, επτά από αυτές με χώρες της ΕΕ των 12.

JASMINE

Η ‘κοινή δράση για τη στήριξη μικροχρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ευρώπη’ παρέχει πρόσθετη 
χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης που δεν είναι τράπεζες. Στόχος 
της είναι να βοηθήσει τους εν λόγω οργανισμούς να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις ιδιωτικές 
κεφαλαιαγορές, να επεκταθούν και να γίνουν βιώσιμοι.

Το JASMINE είναι μια τριετής πιλοτική πρωτοβουλία με διάρκεια από το 2009 έως το 2011, η διαχείριση 
της οποίας πραγματοποιείται από το ΕΤΕ. Περιλαμβάνει 2 στοιχεία: χρηματοπιστωτική στήριξη και τεχνική 
βοήθεια.

Στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής στήριξης, το ΕΤΕ έχει ήδη συνάψει επενδυτική συμφωνία 
ύψους1,8 εκατομμυρίων με την Coopest, ένα ταμείο επενδύσεων με έδρα στην ΕΕ, χρηματοδοτώντας μικρούς 
μικροχρηματοδοτικούς οργανισμούς στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, έχουν εγκριθεί 
διαδικασίες απόκτησης τίτλων συμμετοχής σε μικρής πείρας μικροχρηματοδοτικούς οργανισμούς για την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων τεσσάρων μικροχρηματοδοτικών οργανισμών εντός της ΕΕ.

Το πιλοτικό σκέλος της τεχνικής βοήθειας περιλαμβάνει εκτιμήσεις και αξιολογήσεις (χωρίς χρέωση) 
σε επιλεγμένους δικαιούχους του JASMINE (παρόχους μικροπιστώσεων που δεν είναι τράπεζες και που 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ των 27). Μετά από αυτή τη φάση αξιολόγησης, οι δικαιούχοι επωφελούνται 
από εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δικαιούχου του JASMINE, όπως αυτές 
προσδιορίζονται κατά τη φάση της εκτίμησης/αξιολόγησης. Συνολικά τουλάχιστον 30 μικροχρηματοδοτικοί 
οργανισμοί που δεν είναι τράπεζες θα λάβουν τεχνική βοήθεια κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης. 

Επιπλέον, έχουν επίσης θεσπιστεί κάποιες υπηρεσίες ανάπτυξης της αγοράς για την αύξηση της ορατότητας 
της ευρωπαϊκής μικροχρηματοπιστωτικής αγοράς (δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης μικροχρηματοπιστωτικών 
δεδομένων στο διαδίκτυο) και την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών (διοργάνωση 
εξειδικευμένων εργαστηρίων και σύσταση τηλεφωνικής υπηρεσίας βοήθειας (helpdesk) για τους 
επαγγελματίες του μικροχρηματοδοτικού τομέα).
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Η στήριξη από το ΕΚΤ για τη μεταφορά γνώσεων 
και τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης της δημιουργίας 
εξειδικευμένων κέντρων, ανήλθε σε πάνω από 
3  δισεκατομμύρια ευρώ κατά την εν λόγω περίοδο, 
οδηγώντας σε περισσότερες από 50  000 νέες θέσεις 
εργασίας στις περιφέρειες και τις χώρες όπου υπήρξε 
παρακολούθηση του μέτρου.

Χρηματοοικονομική τεχνική — μια 
αυξανόμενη και αποτελεσματική μορφή 
στήριξης

Η πρόσβαση των ΜΜΜΕ στα οικονομικά και 
το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αποκτήσουν τις δυνατότητες που θα 
τους επιτρέψουν να συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το επιχειρηματικό 
κεφάλαιο και οι χρηματοδοτήσεις σε μορφή δανείων 
βοηθούν μια περιφέρεια να προχωρήσει από την 
κουλτούρα των επιδοτήσεων σε μια κουλτούρα που 
ανταμείβει τη φιλοδοξία και το ρίσκο. Επιπλέον, τα 
χρήματα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ένα ‘ταμείο 
κληροδοτημάτων’ και να χρησιμοποιηθούν ξανά στο 
μέλλον.

Αυτό που μπορεί να μετρηθεί, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί — δύο 
παραδείγματα από την Ιταλία

Ο ιταλικός νόμος 488/92 για την ανάπτυξη των τοπικών 
επιχειρήσεων αξιολογήθηκε1 χρησιμοποιώντας μια 
ομάδα αναφοράς αποτελούμενη από εταιρείες που δεν 
είχαν λάβει ενίσχυση. Η ενίσχυση είχε σημαντική θετική 
επίπτωση στον κύκλο εργασιών, την απασχόληση και 
τις επενδύσεις στις εταιρείες που είχαν λάβει στήριξη, 
αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων 
ήταν μικρότερη απ’ ότι στις εταιρείες που δεν είχαν λάβει 
στήριξη. Η αξιολόγηση συμπέρανε ότι ο πιθανός λόγος γι' 
αυτό ήταν ότι οι οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 
ήταν ο κύριος δείκτης των αποτελεσμάτων και ότι αυτό 
αποτελούσε σαφές σημάδι των προτεραιοτήτων για το 
πρόγραμμα και για τους διαχειριστές των έργων. 

Η αξιολόγηση το αντέκρουσε αυτό με ένα μικρό μέτρο 
προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Piemonte. 
Εδώ ο δείκτης ήταν οι αυξημένες πωλήσεις και το 
αποτέλεσμα έδειξε ότι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 
κατά 5 % στις επιχειρήσεις που έλαβαν στήριξη.

1 Pellegrini, G. and Centra, M. (2006) Ανάπτυξη και 
αποδοτικότητα στις επιδοτούμενες εταιρείες. Εργασία 
που συντάχθηκε για το εργαστήριο ‘Η αξιολόγηση της 
προγραμμάτων για την αγορά εργασία, την ευημερία και 
τα κίνητρα των επιχειρήσεων’, 11η –13η Μαΐου 2006, Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti — Venezia.

Η ΕΤΕπ και η πολιτική συνοχής της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα 
επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει σήμερα 
χρηματοδότηση στην ΕΕ των 27 καθώς και σε χώρες που 
βρίσκονται στο στάδιο της προσχώρησης ή που είναι 
υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, στηρίζοντας την πολιτική 
συνοχής. Τα δάνεια από την ΕΤΕπ αποτελούν σημαντικό 
συμπλήρωμα στα μέσα επιχορήγησης που προσφέρονται 
στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, καθώς παρέχουν ένα 
χρήσιμο ενδιάμεσο μέσο μεταξύ των τελευταίων και των 
δανείων από εμπορικές τράπεζες. 

Η ΕΤΕπ παρέχει ευρεία χρηματοδότηση και στήριξη. 
Εκτός του ότι παρέχει στήριξη στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, καθώς 
και στην προστασία του περιβάλλοντος και τις βιώσιμες 
κοινότητες, υλοποιεί χρηματοπιστωτικά έργα στην 
οικονομία της γνώσης (πρόγραμμα της Λισσαβόνας), την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, την Ε&Α, την καινοτομία 
και την ΕΤΑ, παρέχοντας επίσης χρηματοδότηση στις 
ΜΜΕ. Από το 2007 έως το 2009 πάνω από τα μισά 
δάνεια που δόθηκαν από την ΕΤΕπ πήγαν σε επενδυτικά 
έργα στους τομείς ενέργειας και μεταφορών. Η παροχή 
στήριξης στην ανταγωνιστικότητα και την οικονομία της 
γνώσης αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημαντικό μέρος 
των δραστηριοτήτων δανειοδότησης της ΕΤΕπ στις 
περιφέρειες της σύγκλισης.

Η σπουδαιότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΤΕπ 
τονίστηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση και ως 
εκ τούτου τα δάνεια προς τις περιφέρειες της σύγκλισης 
κλιμακώθηκαν στα πλαίσια της συνεισφοράς της ΕΤΕπ 
στο κοινοτικό σχέδιο για ανάκαμψη της οικονομίας. 
Το 2009 η χορήγηση δανείων στις περιφέρειες της 
σύγκλισης ανήλθε συνολικά σε 29 δισεκατομμύρια ευρώ, 
δηλαδή στο 41 % της συνολικής ετήσιας δανειοδότησης 
της ΕΤΕπ, χρηματοδοτώντας 135 έργα. Από την αρχή της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, η χορήγηση 
δανείων από την ΕΤΕπ στις χώρες της συνοχής έφτασε 
τα 65,9  δισεκατομμύρια ευρώ παρέχοντας στήριξη σε 
συνολικά 339 έργα.

Η τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού 2007–2013 
σηματοδότησε ένα μεγαλύτερο ρόλο για την Τράπεζα 
στις κοινές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται μαζί με 
την Επιτροπή για την ενίσχυση της σύγκλισης μέσω 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, χρηματοοικονομικής 
τεχνικής και χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες, κυρίως στις χώρες της 
ΕΕ των 12. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει σχεδιασμό και 
προγραμματισμό, μαζί με τεχνική βοήθεια κατά την 
προετοιμασία των έργων, εκτίμηση των έργων, εφαρμογή 
χρηματοοικονομικής τεχνικής και παρακολούθηση. 

Υπάρχουν τέσσερις ειδικά σχεδιασμένες κοινές πρωτο-
βουλίες με την πολιτική συνοχής, οι αποκαλούμενες ‘4 
Js’, οι οποίες πηγάζουν από συμπράξεις που εδραιώθη-
καν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιτροπή), της 
ΕΤΕπ/ΕΤΕ και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων. Αυτές είναι οι (i) JASPERS — Κοινή βοήθεια για 
την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέ-
ρειες (ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και KfW Bankengruppe)· 
(ii) JESSICA — Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για τις βι-
ώσιμες επενδύσεις στις περιοχές των πόλεων (ΕΤΕπ, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
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Τράπεζας Ανάπτυξης)· (iii) 
JEREMIE — Κοινοί ευρωπα-
ϊκοί πόροι για τις μικροεπι-
χειρήσεις και τις μεσαίες επι-
χειρήσεις (ΕΤΕ, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή)· και (iv) JASMINE — 
Κοινή δράση για την υποστή-
ριξη μικροχρηματοπιστωτι-
κών οργανισμών στην Ευρώπη 
(ΕΤΕ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Υπάρχουν όμως επίσης διά-
φορα μέσα επιμερισμού των 
κινδύνων, όπως ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερι-
σμό των κινδύνων (RSFF) και 
η δανειακή εγγύηση για το δι-
ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 
(LGTT) που αναφέρονται σε 
συμπληρωματικούς στόχους 
της ΕΕ και αναπτύχθηκαν σε 
συνεργασία με την Επιτροπή. 
Η χρηματοοικονομική τεχνική 
παρείχε νέα ανανεώσιμα μέσα, 
επιτρέποντας καλύτερη αντι-
στοιχία μεταξύ του τύπου της 
χρηματοδότησης και της φύσης των δραστηριοτήτων και εξασφαλίζοντας τον αντίκτυπο στην αγορά και τη μόχλευση 
των χρηματοπιστωτικών πόρων της ΕΕ.

Επενδύοντας σε εδραιωμένα προϊόντα τεχνικής βοήθειας αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, 
οι οποίες συνήθως συνδέονται στενά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ. Ο μηχανισμός ευρωπαϊκής 
βοήθειας για την τοπική ενέργεια (ELENA) αποτελεί παράδειγμα ενός νέου προϊόντος που θα στηρίξει τις δημόσιες 
επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις «καθαρές» μεταφορές. Το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ (EPEC) είναι ακόμα μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με 
τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής. Το EPEC στηρίζει τις συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις 
στις υποδομές με ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Στο θέμα της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, η ΕΤΕπ υπήρξε βασικός έταιρος στο σχεδιασμό, τη θέσπιση και την 
υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη Βαλτική Θάλασσα (BSS) και λειτούργησε ως ανιχνευτής για τη νέα μακρο-
περιφερειακή στρατηγική που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η 
ΕΤΕπ συνεισφέρει στην εν λόγω στρατηγική μέσω δανειοδοτικής δράσης, ανάπτυξης τεχνικής βοήθειας, αυξημένης 
συνεργασίας και συμμετοχής με την Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων (NIB) στην Ομάδα Οικονομολόγων 
Εμπειρογνωμόνων για τη στρατηγική BSS και μέσω της περαιτέρω συμμετοχής της στις σχετικές επιτροπές για τη 
Βόρεια Διάσταση. Η ΕΤΕπ συνεισφέρει με παρόμοιο τρόπο στη στρατηγική του Δούναβη.

4.2 Συνολική στήριξη της ΕΤΕπ στην πολιτική συνοχής1 (ποσό υπογραφής)
2007 2008 2009

εκατομμύρια 
ευρώ

 % του 
συνόλου

εκατομμύρια 
ευρώ

 % του 
συνόλου

εκατομμύρια 
ευρώ

 % του 
συνόλου

Χώρες της συνοχής 11 691 75 % 16 398 77 % 22 838 79 %

Χώρες εκτός συνοχής 3 898 25 % 4 884 23 % 6 212 21 %

Σύνολο 15 588 21 282 29 050
Ποσοστό συγχρηματοδότησης διαρθρωτικών ταμείων ΕΤΕπ (δάνειο διαρθρωτικού προγράμματος)
Χώρες της συνοχής 1 583 100 % 2 612 65 % 2 472 97 %
Χώρες εκτός συνοχής 0 0 % 1 400 35 % 75 3 %
Σύνολο 1 583 4 012 2 547
1 Περιλαμβανομένων των γενικών δανείων για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίου κεφαλαίου 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
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Τα δάνεια και η χρηματοδότηση με 
πώληση τίτλων21 είναι σχετικά συ-
νηθισμένα σε ορισμένα κράτη μέλη 
(κυρίως στο ΗΒ και τη Γερμανία), 
αλλά σπάνια σε άλλα. Πολλά σχέδια 
και πιλοτικά προγράμματα, ωστό-
σο, αρχίζουν να κάνουν την εμφάνι-
σή τους, με 3 δισεκατομμύρια ευρώ 
να προορίζονται για χρηματοδο-
τήσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου 
την περίοδο 2007–2013.

Τα στοιχεία22 δείχνουν ότι και τα 
δύο μέσα προσφέρθηκαν πρωτί-
στως στον εκσυγχρονισμό, την και-
νοτομία και την αύξηση του κεφα-
λαίου, με την κύρια επίπτωση να 
τείνει επομένως να είναι στην αύξη-
ση της παραγωγικότητας αντί στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας (αν 
και αυτό μπορεί να συμβεί μακρο-
πρόθεσμα, καθώς οι επιχειρήσεις 
επεκτείνονται).

Μια από τις κύριες θετικές επιπτώσεις είναι η δημιουργία 
ισχυρής αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου στην 
περιφέρεια. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα είναι το 
Νοτιοανατολικό (της Αγγλίας) Ταμείο Συνεπενδύσεων 
(North East (of England) Co-investment Fund), που 
ιδρύθηκε το 2005 σε μια περιφέρεια όπου η τελευταία 
επενδυτική εταιρεία έκλεισε το 1999, οδηγώντας σε 
έλλειψη επαγγελματιών του χώρου των εταιρικών 
οικονομικών με γνώσεις της τοπικής αγοράς. Το ΕΤΠΑ 
βοήθησε στην ίδρυση του ταμείου και στην ανάπτυξη 
των τοπικών γνώσεων και δικτύων που απαιτούνται για 
τη διαχείρισή του, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία 
αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου στην περιφέρεια.

Τα κόστη ίδρυσης μπορεί να σημαίνουν ότι τα 
κονδύλια δανεισμού και επιχειρηματικού κεφαλαίου 
αναπτύσσονται αργά — ειδικά σε περιφέρειες οι 
οποίες ανταγωνίζονται με μεγαλεπήβολα σχέδια 
τα οποία είναι προφανώς πιο ελκυστικά για τις 
εταιρείες. Επιπλέον, μπορεί να είναι δύσκολο να 
προσδιοριστούν τα κατάλληλα προγράμματα, χωρίς 
να χρηματοδοτηθούν αυτά που θα χρηματοδοτούνταν 
από εμπορικούς πόρους. Η ανεπάρκεια πίστωσης 

21 Τα δάνεια αποπληρώνονται, συνήθως με γενναιόδωρους όρους. 
Η χρηματοδότηση με πώληση τίτλων σημαίνει ότι, σε αντάλλαγμα 
για τα χρήματα, το ταμείο που χρηματοδότησε το επιχειρηματικό 
κεφάλαιο παίρνει μερίδιο στην εταιρεία. Η διαφορά μεταξύ των 
δανείων και των τίτλων, αν και είναι αρκετά σαφής στα χαρτιά, 
μερικές φορές δεν είναι τόσο κάθετη και απόλυτη στην πράξη. Στην 
πραγματικότητα, οι χρηματοδοτήσεις τύπου ομπρέλα προσφέρουν 
την επιλογή συνδυασμού τίτλων και δανείων ή εναλλαγής μεταξύ 
τίτλων και δανείων.

22 Πακέτο  εργασιών  6β για τα 30 μεγαλύτερα επιχειρηματικά προ-
γράμματα, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
evaluation/expost2006/wp6_en.htm

στο πρόσφατο παρελθόν, όμως, έκανε την κοινοτική 
στήριξη πολύ πιο σημαντική.

Τα συστήματα παρακολούθησης πρέπει να 
συμβαδίζουν με τα νέα εργαλεία

Ιστορικά, η επιτυχία της στήριξης των επιχειρήσεων 
υπολογίστηκε από τις θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν ή ακόμα και από τις θέσεις εργασίας 
που διαφυλάχθηκαν. Αυτό φάνηκε τόσο από την 
καθημερινή διαχείριση (παρακολούθηση) όσο και 
από την μακροπρόθεσμη εκτίμηση (αξιολόγηση) της 
στήριξης. Άλλοι πιθανοί δείκτες της επιτυχίας — όπως 
η παραγωγικότητα, τα κέρδη, η προστιθέμενη αξία 
και η καινοτομία — παρακολουθήθηκαν σε ελάχιστες 
μόνο περιπτώσεις. 

Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται όλο και 
περισσότερο στην καινοτομία, ένα αυξανόμενο 
ποσοστό της στήριξης στις επιχειρήσεις αποσκοπεί 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας αντί στην απευθείας δημιουργία 
θέσεων εργασίας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, 
παρόλο που ο στόχος είναι η μακροπρόθεσμη 
απασχόληση να αυξάνεται σε σταθερή βάση χάρη 
στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα. 

Τα συστήματα υπολογισμού, όμως, δεν συμβάδισαν με 
αυτή τη νέα πραγματικότητα. Παρά την επικέντρωση 
στην ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, 
τα περισσότερα προγράμματα εξακολουθούν να 
υπολογίζουν τον αντίκτυπο μετρώντας τις θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται. Υπάρχει κίνδυνος 
όμως αυτό να οδηγήσει σε παρέκκλιση της πολιτικής, 
μεταφέροντας το επίκεντρο στο βραχυπρόθεσμο αντί 
για το μακροπρόθεσμο διάστημα και στη διατήρηση 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε παρακμή αντί 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm
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στην επέκταση σε νέες δραστηριότητες (βλ. πλαίσιο). 
Τα στοιχεία των αξιολογήσεων επισημαίνουν την 
ανάγκη να υπάρξει στο μέλλον μεγαλύτερη σαφήνεια 
στους στόχους για στήριξη των επιχειρήσεων και της 
καινοτομίας με αντίστοιχα μεγαλύτερη δέσμευση 
στην αυστηρή αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
παρέμβασης.

2.4 Υποδομές στον τομέα των 
μεταφορών

Τα αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών είναι 
εξίσου σημαντικά για τη βιώσιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη. Πράγματι, πολλά από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι υστερούσες περιφέρειες πηγάζουν 
από ανεπαρκείς μεταφορικές συνδέσεις.

Το δίκτυο μεταφορών εντός μιας περιφέρειας είναι 
εξίσου σημαντικό με τις συνδέσεις προς τον έξω κόσμο 
και τείνει να καθορίζει το κατά πόσο εύκολη είναι η 
πρόσβαση επιχειρήσεων και ατόμων στις διάφορες 
υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και στις κοινωνικές 
και πολιτισμικές ανέσεις. Οι αγροτικές περιοχές 
συνήθως εξαρτώνται από την πρόσβαση στα κέντρα 
των περιφερειών, ενώ οι αστικές περιοχές χρειάζονται 
ένα καλό σύστημα δημόσιων μεταφορών για να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 

Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία υπάρχει μια 
αυξανόμενη μέριμνα για τη μείωση των εκπομπών 
ρύπων από τις μεταφορές και για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, κάτι που οδήγησε στην αυξανόμενη ανάγκη 
για αλλαγή των τρόπων μεταφοράς — κυρίως από το 
οδικό στο σιδηροδρομικό σύστημα. Οι ανησυχίες για 
το περιβάλλον οδήγησαν επίσης στην επέκταση των 
αστικών συστημάτων των δημόσιων μεταφορών, που 
πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο στο μέλλον.

Οι επενδύσεις στην υποδομή των μεταφορών 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις περιφέρειες της 
σύγκλισης (πρώην στόχος 1). Το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδότησης συνεχίζει να δαπανάται σε δρόμους, 
αν και το ποσοστό για το σιδηρόδρομο είναι επίσης 
σημαντικό.

Τα προβλήματα στις μεταφορές στην ΕΕ των 1023 ήταν 
ιδιαίτερα πιεστικά κατά την προσχώρηση. Το κύριο 
μειονέκτημα δεν ήταν τόσο τα χάσματα στο δίκτυο, 
αλλά οι γενικές ελλείψεις. Οι χρόνοι διαδρομής έτειναν 
να είναι μεγάλοι τόσο λόγω της κακής κατάστασης 
επισκευής των δρόμων και των σιδηρόδρομων, όσο 
και επειδή δεν ήταν σχεδιασμένοι για τους τρέχοντες 
όγκους διακίνησης. Ειδικότερα, υπήρχαν λίγοι δρόμοι 
με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ακόμα λιγότεροι 

23 Η EE των10 αναφέρεται στα κράτη μέλη που προσχώρησαν το 
2004, δηλαδή την τρέχουσα ΕΕ των12 μείον τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία. Η συγκεκριμένη κατάταξη είναι σημαντική μόνο για την 
περίοδο 2000–2006, όπου οι εν λόγω χώρες είχαν την κοινή εμπειρία 
να προσχωρήσουν στη μέση της περιόδου προγραμματισμού.

αυτοκινητόδρομοι. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, 
υπήρχαν μόλις 358 km αυτοκινητόδρομου το 2000 — 
ελάχιστα πάνω από το ένα τρίτο εκείνων στη Δανία, 
παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός ήταν επταπλάσιος.

Κατασκευή δρόμων — επιτεύχθηκαν πολλά 
στην ΕΕ των 15, πρέπει να γίνουν πολλά στην 
ΕΕ των 12

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις στις περιφέρειες 
του στόχου  1 τις προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού, παρέμειναν μεγάλες ανισότητες 
στις υποδομές εντός της ΕΕ στην αρχή της περιόδου 
2000–2006 όσον αφορά τα γρήγορα μέσα μεταφοράς 
μεταξύ των περιφερειών και τις αποτελεσματικές 
συνδέσεις στο εσωτερικό αυτών. Αυτό παρατηρήθηκε 
κυρίως στην Ελλάδα και την Ιρλανδία, καθώς και στην 
ΕΕ των 10.

Η έμφαση στους δρόμους σημαίνει ότι η πολιτική 
συνοχής υπήρξε βασική πηγή χρηματοοικονομικών 
πόρων για την κατασκευή αυτοκινητόδρομων. 
Από τα επιπλέον 6  034  km στις χώρες της συνοχής 
(4  954  km στις τέσσερις πρώην της συνοχής24, 
1  080  km στην ΕΕ των 10), περίπου 4  691  km (77  % 
του συνόλου) συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής. Ως εκ τούτου, η πυκνότητα των 
αυτοκινητόδρομων σε αυτές τις χώρες ανέβηκε από το 
90 % του κοινοτικού μέσου όρου το 2000 στο 111 % 
το 2006. Περίπου 2 080 km επιπλέον αυτοκινητόδρομου 
κατασκευάστηκαν στην Ισπανία, συνδέοντας κυρίως 

24 Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία.

Μετρό της Αθήνας

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί σοβαρό 
πρόβλημα στην Αθήνα. Η κατασκευή του μετρό της 
Αθήνας, περιλαμβανομένων των προεκτάσεων που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής κατά την περίοδο 2000–2006 εκτιμάται ότι 
μείωσε τον αριθμό διαδρομών με αυτοκίνητο στην πόλη 

κατά 120  000 την ημέρα. Αυτό μείωσε τους χρόνους 
διαδρομής κατά 20 λεπτά κατά μέσο όρο, μετριάζοντας 
τη δυσκολία εύρεσης χώρου για στάθμευση οχημάτων 
και μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων από την κυκλοφορία 
κατά 25 % κατά μέσο όρο. 

Η συνεχής αύξηση της αγοράς αυτοκινήτων, ωστόσο, 
συγκαλύπτει αυτά τα οφέλη. Εντούτοις, σε σύγκριση με 
το πως θα ήταν η κατάσταση χωρίς το μετρό, η ποιότητα 
ζωής για όσους ζουν στην Αθήνα αυξήθηκε σημαντικά. 
Το μετρό αύξησε επίσης τον αριθμό των τουριστών, 
δημιούργησε, άμεσα και έμμεσα, περίπου 600 μόνιμες 
θέσεις εργασίας και τόνωσε την οικονομική ανάπτυξη 
περιοχών στις οποίες πρώτα δεν υπήρχε πρόσβαση με 
τις δημόσιες συγκοινωνίες.
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τις μεγάλες πόλεις της Andalucía και ενισχύοντας την 
ανάπτυξη των γύρω περιφερειών.

Στην ΕΕ των 10, το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδότησης επικεντρώθηκε στο να αναβαθμιστεί 
το κανονικό οδικό δίκτυο στα διεθνή πρότυπα, 
μειώνοντας το μέσο χρόνο διαδρομής, για παράδειγμα 
στην Τσεχική Δημοκρατία κατά 7 %. Σχεδόν 100 000 km 
δρόμου κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν 
την περίοδο 2000–2006 με τη βοήθεια του ΕΤΠΑ, αν 
και μόνο το 13 % αυτών ήταν καινούργια κατασκευή. Η 
πυκνότητα των αυτοκινητόδρομων σε αυτές τις χώρες 
αυξήθηκε από το 31 % στο 34 % του μέσου όρου της ΕΕ 
των 25 κατά την περίοδο 2000–2006.

Αν και η χρηματοδότηση που δόθηκε στα πλαίσια 
της πολιτικής συνοχής οδήγησε σε βελτίωση του 
δικτύου μεταφορών της ΕΕ και συνέβαλε στη στήριξη 
της οικονομίας και της ανάπτυξης στις περιφέρειες 
που έλαβαν βοήθεια, είναι σαφές ότι όσον αφορά 
την πυκνότητα των αυτοκινητόδρομων έχουν πλέον 
καλύψει ένα μεγάλο μέρος της υστέρησής τους 
από τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 
Το οδικό δίκτυο στην ΕΕ των 12 εξακολουθεί να 
χρειάζεται σημαντική βελτίωση, αλλά οι επενδύσεις 
στις μεταφορές πρέπει να επικεντρώνονται όλο και 
περισσότερο στην παροχή βιώσιμων λύσεων στον 
τομέα των μεταφορών τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά 
υπ’ όψιν η ανάγκη μείωσης των εκπομπών άνθρακα 
και άλλων ρύπων, η άμβλυνση της συμφόρησης και 
οι εγγυημένες βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια, που 
περιλαμβάνουν επενδύσεις και σε άλλους τρόπους 
μεταφοράς εκτός από την οδική.

Σιδηρόδρομος 

Την περίοδο 2000–2006 το 56  % όλων των νέων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας στην 
ΕΕ των 15 συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής. Στην Ισπανία, ειδικότερα, το δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας επεκτάθηκε από τα 471  km στα 
1  594  km και αυτή η αύξηση συγχρηματοδοτήθηκε 
εξολοκλήρου από την πολιτική συνοχής.

Αυτές οι νέες συνδέσεις οδήγησαν σε ουσιαστική 
μείωση των χρόνων διαδρομής: μεταξύ της Ρώμης και 
της Νάπολης (ο χρόνος διαδρομής μειώθηκε σχεδόν 
κατά το ήμισυ, από 114 λεπτά σε 65 λεπτά), καθώς και 
μεταξύ της Μαδρίτης και των πόλεων της Andalucía 
(ο χρόνος διαδρομής από τη Μαδρίτη έως τη Μάλαγα 
έπεσε κατά το ένα τρίτο, από 240 λεπτά σε 160 λεπτά).

Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής συνέβαλλαν επίσης 
στη χρηματοδότηση της βελτίωσης περίπου 7 260 km 
γραμμών μη υψηλής ταχύτητας. Μια σημαντική 
επένδυση σε μια κατάσταση όπου το συνολικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο μειώθηκε κατά 1 500 km λόγω 
εξυγίανσης.

Παρόλο που το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής 
ταχύτητας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους 
χρόνους διαδρομής, κατά την αξιολόγηση από το 
ΕΤΠΑ διαπιστώθηκε ότι τα επενδυτικά έργα θα πρέπει 
να εξετάζονται και να δικαιολογούνται ανά περίπτωση, 
παρέχοντας χρηματοδότηση μόνο σε περιπτώσεις 
όπου η περιφερειακή ανάπτυξη ωθείται πέρα από 
τα εξυπηρετούμενα κύρια κέντρα, αφήνοντας τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης του στρατηγικού 
σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ σε άλλες πηγές (π.χ. 
Ταμείο Συνοχής και προϋπολογισμός του TEN-T). 
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις στον βασικό 
σιδηρόδρομο αποτελούν συχνά καλύτερη επιλογή, 
καθώς επιτυγχάνουν παρόμοια αποτελέσματα με 
οικονομικότερο τρόπο και με λιγότερη καθυστέρηση.

Αστικές δημόσιες μεταφορές — μια καλή 
επένδυση

Στην αρχή της περιόδου 2000–2006, υπήρξαν έντονα 
προβλήματα συμφόρησης σε μεγάλες πόλεις των 
περιφερειών του στόχου 1, κυρίως στην Αθήνα και το 
Δουβλίνο, αλλά και στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση, η 
συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής των 
επενδύσεων στις δημόσιες μεταφορές σε αυτές τις 
πόλεις έφερε σημαντικά οφέλη, τόσο οικονομικά όσο 
και κοινωνικά.

Ένα καλό παράδειγμα είναι η επέκταση του μετρό της 
Αθήνας (βλ. πλαίσιο), μαζί με την κατασκευή γραμμών 
τραμ και την ανανέωση των στόλων λεωφορείων και 
τρόλεϊ, που μείωσε σημαντικά την κίνηση στην πόλη 
κάτω από τα όρια στα οποία θα βρισκόταν διαφορετικά.

Λιμάνια και αεροδρόμια — η καλύτερη 
επένδυση είναι η σύνδεσή τους με το 
ευρύτερο δίκτυο

Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ είναι πιο δύσκολο να 
αξιολογηθεί στην περίπτωση των άλλων τρόπων 
μεταφοράς, αλλά συνέβαλλε στη χρηματοδότηση του 
εκσυγχρονισμού 31 αεροδρομίων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, σχεδόν όλα τους σε περιφέρειες του στόχου 1, και 
περίπου 45 λιμανιών, εκ των οποίων 33 σε περιφέρειες 
του στόχου 1 και 12 σε περιφέρειες του στόχου 2. 

Ωστόσο, η εκ των υστέρων αξιολόγηση συμπέρανε 
ότι τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αυτής της 
επένδυσης δεν είναι τόσο σαφή. Για την ακρίβεια, 
επειδή στην περίπτωση των αεροδρομίων και των 
λιμανιών υπάρχει συχνά εμπορικό αντάλλαγμα από 
την επέκτασή τους, τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη 
για την εκάστοτε περιφέρεια πρέπει να καταδειχθούν 
πριν δοθεί η χρηματοδότηση.

Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης ότι 
η βελτίωση των συνδέσεων με πολλαπλά μέσα 
μεταφοράς παρέχει περισσότερα οφέλη από την 
επέκταση μόνο του λιμανιού ή του αεροδρομίου. Το 
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λιγότερο που θα πρέπει να γίνει είναι να βελτιωθούν 
οι συνδέσεις με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο 
παράλληλα με την επέκταση των εγκαταστάσεων.

Η διαχείριση και ο στρατηγικός  
συντονισμός αποτελούν πρόκληση

Η διαχείριση των έργων στον τομέα των μεταφορών 
είναι συχνά δύσκολη λόγω του συνήθως υψηλού 
κόστους και των μεγάλων χρόνων ολοκλήρωσης. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις νέες υποδομές, όπου 
η διαδικασία κατασκευής από το σχεδιασμό μέχρι 
την ολοκλήρωση μπορεί να διαρκέσει 10 χρόνια ή 
περισσότερο, καλύπτοντας πάνω από μια 7ετή περίοδο 
προγραμματισμού, γεγονός που μπορεί από μόνο του 
να οδηγήσει σε αναβολή μεγάλων έργων προς όφελος 
μικρότερων. Σε περιφερειακό επίπεδο, μια ακόμα 
πρόκληση είναι ο συντονισμός των δαπανών με την 
κρατική πολιτική για τις μεταφορές και η διασφάλιση 
της συνάφειας μεταξύ των δύο.

2.5 Interreg και εδαφική συνεργασία

Από την κοινοτική πρωτοβουλία σε έναν 
ολοκληρωμένο στόχο της πολιτικής συνοχής

Τα σύνορα θέτουν τεχνητά εμπόδια στο δρόμο της 
ανάπτυξης. Η υπερπήδηση αυτών των εμποδίων και 
η προώθηση των διεθνικών και διαπεριφερειακών 
συνδέσεων αποτελεί εδώ και πολύ καιρό σημαντικό 
στόχο της πολιτικής συνοχής. Το 2007, η εδαφική 
συνεργασία έγινε ένας από τους τρεις στόχους της 
πολιτικής. Υπάρχουν 3 κύρια σκέλη:

 • Το σκέλος Α (διασυνοριακή συνεργασία) στοχεύει 
στην ‘πλήρωση των κενών’ που δημιουργούνται 
από τα σύνορα τα οποία αποκόπτουν τις κοινότητες, 
σε ό,τι αφορά οικονομικούς, κοινωνικούς και 
πολιτιστικούς όρους. Από την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση παρατηρήθηκε ότι οι διασυνοριακές 
περιοχές παραμελούνται συχνά από τις εθνικές 
πολιτικές και, ως αποτέλεσμα, οι οικονομίες τους 
συνήθως υστερούν. Η χρηματοδότηση από το 
ΕΤΠΑ για την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 
5,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

 • Το σκέλος B (διεθνική συνεργασία) στοχεύει στην 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ μεγάλων 
ομάδων περιφερειών. Τα 13 προγράμματα, 
που έχουν προϋπολογισμό 1,8  δισεκατομμύρια 
ευρώ, καλύπτουν περιοχές όπως οι περιφέρειες 
της Βαλτικής Θάλασσας, των Άλπεων και της 
Μεσογείου.

 • Το σκέλος Γ (διαπεριφερειακή συνεργασία συν 
Interact, ESPON και, την τρέχουσα περίοδο, 
URBACT διάφορα δίκτυα ανταλλαγής και ανάλυ-
σης στοιχείων), με προϋπολογισμό 445 εκατομμύ-
ρια ευρώ, στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσμα-

τικότητας των πολιτικών συνοχής μέσω της ανταλ-
λαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών και 
των τοπικών αρχών. 

Η αξιολόγηση25 του Interreg III την περίοδο 2000–2006 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τα επιτεύγματα 
του προηγούμενου γύρου προγραμμάτων, καθώς 
και ιδέες για βελτιώσεις. Κατά την εν λόγω περίοδο, 
συνέβαλε στη δημιουργία ή τη διατήρηση 115  200 
θέσεων εργασίας και σχεδόν 5 800 νέων επιχειρήσεων, 
παρέχοντας βοήθεια σε άλλες 3 900 επιχειρήσεις. Πάνω 
από 544  000 άτομα παρακολούθησαν εκδηλώσεις 
επάνω σε θέματα συνεργασίας. 

Η συνεργασία ενισχύθηκε περαιτέρω από τη 
δημιουργία σχεδόν 12  000 δικτύων, οδηγώντας στη 
σύνταξη περίπου 1 285 ξεχωριστών πλάνων τα οποία 
αφορούσαν διασυνοριακά ή διεθνικά ζητήματα και 
στη σύναψη σχεδόν 63 000 συμφωνιών.

Πάνω από 18 000 km δρόμων, σιδηρόδρομων ή οδών 
κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν σε συνοριακές 
περιοχές, μαζί με επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες και 
τη βελτίωση του περιβάλλοντος και πάνω από 25 000 
τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες έλαβαν 
στήριξη.

Συνεπώς, το Interreg επεκτάθηκε πολύ πιο πέρα από 
την αμοιβαία μάθηση, στηρίζοντας ένα μεγάλο αριθμό 
καινοτόμων έργων στην ΕΕ των 15, ενώ στην ΕΕ των 10 
εισήγαγε νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω 
περιοχών και εδραίωσε καθεστώτα μακροπρόθεσμης 
συνεργασίας.

Οι δυσκολίες ήταν περισσότερες στην εδραίωση 
θεσμικών καθεστώτων συνεργασίας στις νέες 
συνοριακές περιοχές (δηλαδή μεταξύ των περιφερειών 
της ΕΕ των 15 και της ΕΕ των 12) και στη συμφωνία 
κοινών στρατηγικών και στόχων.

Όμως, η αξιολόγηση συμπέρανε επίσης ότι οι διάφορες 
πολιτικές θα μαθαίνονταν καλύτερα εάν είχαν υπάρξει 
καλύτερες συνδέσεις με τα βασικά προγράμματα, 
καθώς πολύ συχνά οι γνώσεις που αποκομίζονται από 
την εμπειρία της ανάληψης προγραμμάτων παρέμειναν 
μέσα στην κοινότητα του Interreg.

Κύριοι τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη

Η αξιολόγηση δίδαξε τα εξής μαθήματα για τον 
μελλοντικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής:

 • Η εδαφική συνεργασία πρέπει να έχει σαφέστερους 
και ρεαλιστικότερους στόχους πολιτικής, οι οποίοι 
θα συμβαδίζουν με τους διαθέσιμους πόρους, που 
σημαίνει inter alia αναγνώριση των δυσκολιών που 
δημιουργούνται από τις διαφορετικές περιστάσεις 
μεταξύ των περιφερειών, όπως μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ των 15 και της ΕΕ των 12.

25 http://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docgener/
evaluation/expost2006/interreg_en.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/interreg_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/interreg_en.htm
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 • Για να είναι τα προγράμματα πιο αποτελεσματικά 
θα πρέπει να καθορίζουν καλύτερες και 
περισσότερο εστιασμένες στρατηγικές, που 
σημαίνει αναγνώριση των αναγκών στις περιοχές 
της συνεργασίας και θέσπιση συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων. Αυτό είναι σημαντικό εάν 
πρόκειται να ποσοτικοποιηθεί η επίπτωση των 
παρεμβάσεων.

 • Τα χρηματοδοτούμενα μέτρα πρέπει να είναι 
καλύτερα συντονισμένα με άλλα προγράμματα 
υποβοηθούμενα από την ΕΕ στις περιοχές της 
συνεργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά 
τους και να επιτυγχάνονται δυναμικές συνεργίες.

 • Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανταλλαγή εμπειριών 
και καλών πρακτικών, που αποτελούν βασικό χα-
ρακτηριστικό των διαπεριφερειακών προγραμμά-
των, είναι πολύτιμη και θα ήταν χρήσιμο να επε-
κταθεί στα βασικά προγράμματα για να βελτιωθεί 
η δημιουργία πολιτικών. 

3. Δουλεύοντας για την ευημερία των 
πολιτών της ΕΕ
Το ΕΚΤ είναι η κύρια κοινοτική πηγή χρηματοδότησης 
για άμεση στήριξη των ατόμων και της πρόσβασής 
τους στην απασχόληση, την παιδεία, την κατάρτιση 
και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και για τη στήριξη των 
διαρθρωτικών αλλαγών. Από την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του ΕΚΤ διαπιστώθηκε ότι η στήριξη 
αύξησε την εθνική δράση για την επιδίωξη των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ, επέκτεινε το αντικείμενό της, 
υποστήριξε τις μεταρρυθμίσεις των πολιτικών και την 
καινοτομία και προώθησε την καλή διακυβέρνηση 
μέσω της αρχής της συνεργασίας και μέσω καινοτομιών 
στις διαδικασίες.

Η απασχόληση αποτελεί σημαντικό μέλημα των 
ανθρώπων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ΕΚΤ επιλήφθηκε 
αυτού του μελήματος από την ίδρυσή του, βοηθώντας 
του άνεργους να βρουν δουλειά, τους εργαζόμενους 
να κρατήσουν τη δουλειά τους, τις ομάδες των 
μειονεκτούντων να εισέλθουν στην εργασία, την 
εναρμόνιση οικογενειακής ζωής και εργασίας και 
προωθώντας τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το ΕΚΤ στηρίζει τους ανθρώπους

Στα 9 χρόνια από το 2000 έως το 2008, το ΕΚΤ βοήθησε 
περισσότερους από 82  εκατομμύρια26 ανθρώπους με 
διάφορους τρόπους. Στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και 
την Ισπανία, κάθε χρόνο το ένα δέκατο του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας λάμβανε στήριξη από το ΕΚΤ. Στην 
ΕΕ ως σύνολο, σχεδόν το 50  % των συμμετεχόντων 
ήταν γυναίκες, ενώ σε κάποια κράτη μέλη (Μάλτα, 
Λιθουανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Αυστρία) 
το ποσοστό αυτό υπερέβη το 55 %. Περίπου το 60 % 
των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι. Σχεδόν το 40  % 
αυτών βρήκαν δουλειά αμέσως μετά τη λήξη της 
παρέμβασης και οι αξιολογήσεις27 δείχνουν ότι πολλοί 
ακόμα κατόρθωσαν το ίδιο μέσα σε 12 μήνες από τη 
λήξη του μέτρου. 

Την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού το ποσοστό 
των αδρανών ατόμων που έλαβαν στήριξη από το ΕΚΤ 
αυξήθηκε σε σχέση με την περίοδο 2000–2006. Το 2007 
και το 2008, το ένα τρίτο όλων των συμμετεχόντων σε 
προγράμματα στήριξης ήταν αδρανείς έναντι του μόλις 
6  % την προηγούμενη περίοδο. Το 2009 το ποσοστό 
αυξήθηκε στο 42 %.

Το ΕΚΤ επέκτεινε το φάσμα των εθνικών προγραμμάτων, 
στηρίζοντας ομάδες που περιλάμβαναν άτομα με 
αναπηρίες (π.χ. στο ΗΒ και την Ιρλανδία), μακροχρόνια 
άνεργους και γυναίκες (π.χ. στην Ουγγαρία), 
φυλακισμένους (π.χ. στη Μάλτα και την Ιταλία), νέους 
χωρίς βασικά προσόντα (στις Κάτω Χώρες), άτομα 
μέσα στην εργασία (στην Εσθονία) και μικρές ή πολύ 
μικρές επιχειρήσεις (στη Γερμανία, τη Σουηδία και το 
Βέλγιο).

Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΚΤ για την 
περίοδο 2000–2006 υπολογίστηκε ότι το 65  % του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στην ΕΕ ζουν σε τόπους 
όπου οι δημόσιες υπηρεσίες για την απασχόληση 
βελτιώθηκαν χάρη στη στήριξη από το ΕΚΤ και το 
68 % σε μέρη όπου υπήρξε βελτίωση των συστημάτων 
κατάρτισης, ενώ οι βελτιώσεις στα συστήματα 
εκπαίδευσης κάλυψαν το 25–30  % του πληθυσμού 
ηλικίας 6 έως 18 ετών.

26 75  εκατομμύρια έλαβαν στήριξη στα πλαίσια της περιόδου 
προγραμματισμού 2000–2006· 7,2  εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
ήδη λάβει στήριξη στα πλαίσια της περιόδου προγραμματισμού 
που ξεκίνησε το  2007. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για 
τα άτομα που βοηθήθηκαν στα πλαίσια των προγραμμάτων της 
περιόδου  2000–2006 το 2007 και το 2008. Αυτά τα νούμερα δεν 
λαμβάνουν υπ’ όψιν τη διπλή καταμέτρηση, της οποίας ο βαθμός 
είναι άγνωστος: οι συμμετέχοντες μπορεί να ωφελήθηκαν από 
περισσότερες από μια παρεμβάσεις του ΕΚΤ.

27 Για την ακρίβεια, συνήθως οι μισοί ή περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες βρίσκουν δουλειά μέσα σε 12 μήνες από την 
ολοκλήρωση μιας παρέμβασης. Αυτό ποικίλλει ανά πρόγραμμα 
και ανά τύπο άνεργου (ιδίως η μακροχρόνια ανεργία μπορεί να 
αποτελεί σοβαρή πρόκληση) αλλά κυμαίνεται από 40 έως 80  %. 
Πηγή: Αναφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ. Το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό ταμείο, οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας 
και οι δημόσιες υπηρεσίες για την απασχόληση, Bernard Brunhes 
International (BBI), 2010.
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3.1 Ένταξη στην αγορά εργασίας 

Το ΕΚΤ βοηθάει τους ανθρώπους να εισέλθουν ή 
να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας παρέχοντας 
στήριξη στις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας (ΕΠΑΑ) και εφαρμόζοντας μέτρα πρόληψης 
και καταπολέμησης της ανεργίας, αύξησης της 
απασχόλησης και διατήρησης της απασχολησιμότητας. 
Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) σε ολόκληρη 
την ΕΕ. 

Την περίοδο 2000–2006 δόθηκαν στις ΕΠΑΑ 
18 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την περίοδο 2007–2013 
το ποσοστό των προγραμμάτων που περιλαμβάνουν 
τις ΕΠΑΑ αυξήθηκε στο 90 % έναντι του 71 % που ήταν 
για την περίοδο 2000–2006. 

Το ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκε την περίοδο 2000–2006 για 
την παροχή:

 • εξατομικευμένων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων δράσης·

 • κατάρτισης για τους άνεργους, εκείνους που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ανεργίας και τους 
αδρανείς·

 • κινήτρων για άμεση δημιουργία θέσεων 
εργασίας και για τη διαφύλαξη της απασχόλησης, 
προωθώντας τη σύσταση επιχειρήσεων και 
ενισχύοντας την απασχόληση και την ένταξη των 
αποκλεισμένων στην αγορά εργασίας·

 • ενεργών μέτρων για συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους, όπως είναι οι νέοι ή τα άτομα με αναπη-
ρίες.

Περίπου 28  εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες των ΕΠΑΑ που συγχρηματοδοτήθηκαν 

από το ΕΚΤ κατά την εν λόγω περίοδο, οι μισοί από 
αυτούς γυναίκες, τρεις στους τέσσερις άνεργοι και 
τέσσερις στους 10 νέοι κάτω των 2528. Κατά μέσο όρο, 
το ένα τρίτο των ανέργων στην ΕΕ συμμετείχαν κάθε 
χρόνο σε προγράμματα που λάμβαναν στήριξη από το 
ΕΚΤ. Οι αξιολογήσεις που διεξήχθησαν από τα κράτη 
μέλη απεικονίζουν τις θετικές επιπτώσεις της στήριξης. 
Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, περίπου το 40 % των 
συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης βρήκαν 
δουλειά αμέσως μετά και πολλοί άλλοι μέσα στους 
μήνες που ακολούθησαν.

Η στήριξη από το ΕΚΤ πήγε ειδικότερα σε μέτρα, τα 
οποία στόχευαν στις ομάδες των μειονεκτούντων που 
χρειάζονταν βοήθεια για να βρουν δουλειά, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι. Στην Αυστρία, το 64  % των 
γυναικών και το 60  % των ανδρών βρήκαν εργασία 
μέσα σε 9 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης 
στα πλαίσια της προτεραιότητας ‘πρόληψη και 
καταπολέμηση της ανεργίας’. Η παρακολούθηση κατά 
τους επόμενους 9 μήνες έδειξε ότι το 69 % των εν λόγω 
ατόμων παρέμειναν εργαζόμενοι για περισσότερο από 
3 μήνες. Στο ΗΒ, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ ατόμων που συμμετείχαν σε μέτρα που έλαβαν 
στήριξη από το πρόγραμμα του στόχου 3 στην Αγγλία, 
ανοιχτή τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε άνεργους, 
έδειξε ότι το ποσοστό των εργαζομένων μεταξύ αυτών 
που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης 
αυξήθηκε από το αρχικό 41  % (όταν ξεκίνησαν το 
πρόγραμμα) σε 56 % στο τέλος του προγράμματος και 
σε 61 % μετά από 4–8 μήνες. Το πρόγραμμα, ωστόσο, 
επηρέασε λιγότερο τους αδρανείς. Περίπου το 19 % των 
συμμετεχόντων στα μέτρα ήταν αδρανείς στην αρχή 
της συμμετοχής τους και αυτό το ποσοστό έπεσε στο 

28 Αναφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ. Ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας και δημόσιες υπηρεσίες για την 
απασχόληση, Bernard Brunhes International, 2010.

Γερμανία: το ‘μοντέλο Thüringen’

Το γερμανικό ομοσπονδιακό γραφείο απασχόλησης 
(Bundesagentur für Arbeit), σε συνεργασία με δήμους 
του Thüringen, υλοποίησε μια σειρά έργων για την 
απευθείας ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. 
Το τριφασικό μοντέλο συνδύαζε βασικά προσόντα, 
τοποθέτηση στην εργασία και συνοδευτική κατάρτιση 
στο χώρο εργασίας. Αυτή η πολλαπλών σταδίων 
προσέγγιση σχεδιάστηκε μετά από μελέτη, η οποία 
κατέδειξε ότι τα βραχυπρόθεσμα προσόντα σύμφωνα 
με τις ανάγκες των ατόμων και ένας συγκεκριμένος 
χώρος εργασίας είχαν περισσότερες πιθανότητες 
επιτυχίας. Από μια δημοσκόπηση που διεξήχθη 4 χρόνια 
μετά την έναρξη του προγράμματος διαπιστώθηκε ότι 
το 42 % των συμμετεχόντων βρήκαν δουλειά μέσα σε 
6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Παροχές για την παιδική μέριμνα στην 
Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία, τα μισά από τα μέτρα του ΕΚΤ για 
την ισότητα των φύλων στόχευαν στη βελτίωση 
της ποιότητας της παροχής παιδικής μέριμνας στις 
μειονεκτούσες περιοχές, βοηθώντας κοινοτικά 
έργα να χρηματοδοτήσουν τα έξοδα μισθού των 
πτυχιούχων επαγγελματιών παιδικής μέριμνας. Αυτό 
όχι μόνο οδήγησε σε αύξηση των παιδιών για τα 
οποία υπήρξε μέριμνα, αύξησε επίσης τον αριθμό των 
τοπικών δικτύων παιδικής μέριμνας που ιδρύθηκαν 
(20  συμπράξεις ιδρύθηκαν στην περιφέρεια Souther 
και Eastern και 17  στην περιφέρεια Border, Midland 
και Western) και παρείχε στήριξη σε περισσότερους 
εθνικούς, μη επιβαλλόμενους από το νόμο οργανισμούς 
παιδικής μέριμνας (7 και στις δύο περιφέρειες).
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14  % μόνο στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης 
και αυξήθηκε οριακά στο 15 % μετά από 4–8 μήνες29.

Μια αξιολόγηση της στήριξης που παρείχε το ΕΚΤ στα 
μέτρα που συνδυάζουν μειωμένο χρόνο εργασίας 
(Kurzarbeit) στη Γερμανία συμπέρανε ότι, κατά μέσο 
όρο, ένα ελάχιστα μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων 
που παρακολούθησαν τα προγράμματα του ΕΚΤ 
(44  %) εργάζονταν μετά από δύο χρόνια συγκριτικά 
με εκείνους που είχαν παρακολουθήσει εθνικά 
προγράμματα (μόλις πιο κάτω από 40 %)30. 

Πολλά μέτρα που έλαβαν στήριξη από το ΕΚΤ 
περιλάμβαναν την εξατομίκευση της στήριξης, ώστε 
να διασφαλίζεται καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των 
προσόντων των ατόμων και των διαθέσιμων εργασιών. 
Αυτό συχνά επεκτεινόταν και στην κατάρτιση, καθώς 
η κατάρτιση που προσφερόταν έως τότε για μια 
συγκεκριμένη εργασία αποσκοπούσε στο να αυξήσει 
τη γενική απασχολησιμότητα του ατόμου. 

Μια αξιολόγηση της κατάρτισης για τους άνεργους 
στην Ιταλία διαπίστωσε ότι όσοι ολοκλήρωναν ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης είχαν πολύ περισσότερες 
πιθανότητες να βρουν δουλειά μετά από ένα χρόνο 
σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς31. Μια παρόμοια 
αξιολόγηση της περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης 
για τους άνεργους στη Γερμανία συμπέρανε ότι, σε 
σύγκριση με τους μη συμμετέχοντες άνεργους, οι 
συμμετέχοντες στα μέτρα που έλαβαν στήριξη από το 

29 Τμήμα εργασίας και συντάξεων, ερευνητική έκθεση αρ. 376, στόχος 
3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η δημοσκόπηση του 2005 
στους δικαιούχους της Αγγλίας, 2006.

30 IAB Forschungsbericht 3/2009, Qualifizierungsmaßnahmen 
während Kurzarbeit nach endgültigem Arbeitsausfall. 

31 Έρευνα για την απόδοση των επενδύσεων του ΕΚΤ στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, σ. 76, 2010. 

ΕΚΤ ήταν κατά μέσο όρο πιο επιτυχημένοι στην αγορά 
εργασίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα32.

Το ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας επιχειρήσεων. Μια αξιολόγηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος του Αμβούργου για 
την περίοδο 2007–2013, που κάλυπτε τη στήριξη 
προς τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις, συμπέρανε 
ότι το ΕΚΤ βοήθησε έργα των οποίων η στήριξη 
ήταν προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά των μεταναστών γενικότερα και των 
μεταναστριών ειδικότερα, σε αντίθεση με τα εθνικά 
προγράμματα, που δεν ήταν αρκετά ευέλικτα ώστε 
να απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εν λόγω 
ομάδας στόχου33, 34.

Προάσπιση της κινητικότητας των ατόμων

Η γεωγραφική και η επαγγελματική κινητικότητα 
μπορούν να βοηθήσουν να αυξηθούν οι ευκαιρίες 
των ανθρώπων να βρουν εργασία, να αποκτήσουν 
περισσότερα επαγγελματικά προσόντα και 
να οδηγήσουν σε καλύτερη αντιστοιχία με τις 
απαιτήσεις της εργασίας. Την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού σχεδόν 220  000 άνθρωποι 
θεωρείται ότι μπόρεσαν να μετοικήσουν στο εξωτερικό 
ή να βρουν νέα δουλειά χάρη στα μέτρα κινητικότητας 
που έλαβαν στήριξη από το ΕΚΤ, είτε με τη μορφή 
επιχορηγήσεων είτε υποτροφιών ή προγραμμάτων 

32 IAB Forschungsbericht 1/2009, Evaluation der Förderung 
beruflicher Weiterbildung im Rahmen des ESF-BA Programms.

33 Ad-hoc-Evaluierung der Aktion A.5 — Forderung des 
Unternehmergeistes — im Rahmen des ESF-OP Hamburg 2007–
2013 

34 PAG Uniconsult, Ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών ταμείων στην 
απασχόληση, τελική έκθεση, Αύγουστος 2007.

Οι δημόσιες υπηρεσίες για την 
απασχόληση στην Πολωνία

Οι επιδόσεις των ΔΥΑ στην Πολωνία βελτιώθηκαν από 
το 2004. Η παροχή στήριξης στα άτομα που ψάχνουν 
δουλειά και στην κατάρτιση των ανέργων διευρύνθηκε 
όλο και περισσότερο ώστε να συμπεριλάβει τα 
ενεργητικά μέτρα της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας, ενώ διευρύνθηκε επίσης και η στήριξη 
προς τους εργοδότες. Για να επιτευχθεί αυτό, σχεδόν 

20  000 υπάλληλοι των ΔΥΑ έλαβαν εκπαίδευση για να 
αποκτήσουν νέα προσόντα και γνώσεις και ολόκληρος 
ο οργανισμός αναδιαρθρώθηκε. Χωρίς το ΕΚΤ κανένα 
από τα δύο δεν θα ήταν εφικτό μέσα σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα. Οι δημοσκοπήσεις σε άνεργους 
και εργοδότες κατέγραψαν υψηλότερο επίπεδο 
ικανοποίησης από τις υπηρεσίες των ΔΥΑ.

Επαγγελματική καθοδήγηση σε 
Flanders και Brandenburg

Στη Flanders, 16 κέντρα επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, κατανεμημένα σε ολόκληρη την περιφέρεια, συγ-
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την περίοδο 2000–2006. 
Τα πιο απτά αποτελέσματα είναι η θέσπιση επαγγελματι-
κής καθοδήγησης στην περιφέρεια.

Στο Brandenburg δοκιμάστηκαν νέες μορφές υπηρεσιών 
για τις ΜΜΕ στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος 
INNOPUNKT. Αυτές περιλάμβαναν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και 
τοποθέτηση, καθοδήγηση και κατάρτιση. Σύμφωνα με 
μια αξιολόγηση, το 60  % των εν λόγω υπηρεσιών θα 
συνεχιστούν και μετά τη λήξη της στήριξης από το ΕΚΤ, 
ενώ το 85  % των δικαιούχων θεώρησαν τις υπηρεσίες 
βιώσιμες και χρήσιμες για το μέλλον.
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παροχής κινήτρων. Άλλοι 450  000 έλαβαν κατάρτιση 
ή καθοδήγηση, η οποία αύξησε τη δυνατότητά τους 
να μετακινούνται. Σχεδόν 17 000 οργανώσεις (κυρίως 
εταιρείες) συμμετείχαν στα μέτρα στήριξης που 
αφορούσαν την κινητικότητα35.

Βελτίωση της ισορροπίας εργασίας-ζωής

Με την πάροδο των χρόνων η ισορροπία μεταξύ 
εργασίας και προσωπικής ζωής έγινε ένα ολοένα και 
πιο σημαντικό στοιχείο της ευημερίας του ατόμου. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση όσων έχουν 
ευθύνες φροντίδας άλλων ατόμων, καθώς η στήριξη 
τους επέτρεψε να εισέλθουν ή να επιστρέψουν στην 
αγορά εργασίας. Η εν λόγω στήριξη βοήθησε έναν 
αυξανόμενο αριθμό γυναικών να πιάσουν δουλειά και, 
επομένως, αποτέλεσε βασικό παράγοντα της αύξησης 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

35 Αναφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ. Το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό ταμείο και η κινητικότητα των εργαζομένων, Bernard 
Brunhes International, 2010.

Την περίοδο 2000–2006, 1,2  δισεκατομμύρια 
ευρώ από τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ, το 26  % του 
προϋπολογισμού για τα μέτρα που ελήφθησαν 
για τα φύλα, δαπανήθηκαν στη βελτίωση της 
ισορροπίας εργασίας-ζωής μέσω παροχής στήριξης 
στην παιδική μέριμνα, καθώς και μέσω ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης και συμφωνιών σχετικά με 
το χρόνο εργασίας. Το ΕΚΤ έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο 
διευκολύνοντας πιλοτικά προγράμματα, όπως στην 
Ελλάδα, όπου λειτούργησαν πλήρους ωραρίου σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικοί σταθμοί 
για μικρά παιδιά ώστε να μπορέσουν οι μητέρες να 
εργαστούν.

Από την έρευνα της Αγγλίας για τους δικαιούχους του 
επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΚΤ για την περίοδο 
2000–2006 διαπιστώθηκε ότι ένας στους πέντε (22 %) 
συμμετέχοντες είχαν ευθύνες φροντίδας, οι οποίες 
περιόριζαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες 
και την εργασία που θα μπορούσαν να κάνουν. Οι 
περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες (76  %) και 
ένας στους τέσσερις (24  %) ήταν μόνοι γονείς. Ως 
αποτέλεσμα των μέτρων, οι εν λόγω γυναίκες είτε 
βρήκαν δουλειά είτε ήταν πιο πρόθυμες να ψάξουν για 
δουλειά ή ένιωσαν ότι είχαν μια καλύτερη ευκαιρία να 
βρουν δουλειά.

Το ΕΚΤ διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην 
αλλαγή: στήριξη των συστημάτων

Οι επιπτώσεις του ΕΚΤ είναι πιο δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθούν στην περίπτωση καινοτόμων 
μέτρων ή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά 
συνήθως διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα και έχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα 
μόχλευσης.

Η βοήθεια του ΕΚΤ στα συστήματα απασχόλησης 
και εκπαίδευσης στόχευε, από τη μια πλευρά, στη 
βελτίωση των θεσμικών διακανονισμών με σκοπό τη 
βελτίωση της αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 
στην αγορά εργασίας και, από την άλλη πλευρά, στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων κατάρτισης και 
εκπαίδευσης ώστε να συμπεριλάβουν τα προσόντα που 
χρειάζονται σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και 
να προσαρμοστούν ταχύτερα στις αλλαγές στα προφίλ 
των εργασιών. Η χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε 
για: α) την προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών και 
δικτύων για την καλύτερη πρόβλεψη των εξελίξεων 
στην αγορά εργασία αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία 
και τις αρμοδιότητες των διαφόρων ενδιαφερόμενων 
μερών, β) τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων, για παράδειγμα μεταρρυθμίζοντας 
τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) σε 
παρόχους καθοδηγούμενους από τις ανάγκες αντί 
για δύσκαμπτους γραφειοκρατικούς φορείς, και γ) 
τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων 
απόκτησης επαγγελματικών προσόντων ώστε να 
έχουν μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στο 

Η κοινωνική ένταξη στην Αγγλία

Το πρόγραμμα του στόχου 3 για την περίοδο 2000–
2006 στην Αγγλία χορήγησε ένα μεγάλο ποσοστό του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ σε άτομα που αντιμετώπιζαν 
δυσκολίες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 
Συνολικά, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων είχαν ένα 
ή περισσότερα μειονεκτήματα — ήταν μόνοι γονείς 
ή αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φροντίδα κάποιου 
άλλου, ανήκαν σε εθνική μειονότητα ή είχαν κάποια 
αναπηρία ή μακροχρόνια πάθηση. Περίπου το 29 % των 
συμμετεχόντων είχαν ένα από αυτά τα μειονέκτημα, το 
21 % δύο και το 16 % τρία ή περισσότερα. Όσοι είχαν 
περισσότερα από ένα μειονεκτήματα είχαν διπλάσιες 
πιθανότητες να παραμείνουν αδρανείς πριν ενταχθούν 
στο πρόγραμμα και πολύ λιγότερες πιθανότητες 
βρουν δουλειά (12  % έναντι του 40  %)1. Από την 
αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι τα χρηματοδοτούμενα 
από το ΕΚΤ προγράμματα σημείωσαν επιτυχία με τους 
συμμετέχοντες που είχαν πολλαπλά μειονεκτήματα και 
αναγνωρίστηκε η προστιθέμενη αξία του ΕΚΤ στα εξής: 

 • παροχή υπηρεσιών σε περισσότερα άτομα·

 • υψηλότερη ποιότητα μέριμνας, όπως μεγαλύτερη 
ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών·

 • εντονότερη εστίαση στην εξατομικευμένη στήρι-
ξη, πιο εντατική στήριξη, καλύτερη ποιότητα εξο-
πλισμού·

 • μεγαλύτερη μόχλευση της επιπλέον χρηματοδότη-
σης.

1 Υπουργείο εργασίας και συντάξεων, Ερευνητική έκθεση 
αριθ. 376, Στόχος 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
Η δημοσκόπηση του 2005 στους δικαιούχους της Αγγλίας, 
2006.
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μέλλον και να αντικατοπτρίζουν τη διαπερατότητα των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατά την περίοδο 2000–2006, περίπου 5,1 δισεκατομ-
μύρια ευρώ δαπανήθηκαν στη μεταρρύθμιση της αγο-
ράς εργασίας και των συστημάτων εκπαίδευσης36, το 
55 % αυτών στη βελτίωση των συνθηκών για αύξηση 
της απασχόλησης, το 24  % σε τοπικές πρωτοβουλίες 
για την απασχόληση και το 21 % στον εκσυγχρονισμό 
των ΔΥΑ.

Τόσο η κλίμακα όσο και το μοντέλο των δαπανών του 
ΕΚΤ για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων διέφεραν 
μεταξύ των κρατών μελών, αντικατοπτρίζοντας το 
γεγονός ότι οι θεσμοί στην αγορά εργασίας είναι 
πολύπλοκοι και έχουν ριζώσει στις εθνικές παραδόσεις. 
Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού πρέπει να το λάβουν 
αυτό υπ’ όψιν και να προσαρμοστούν. Οι επιπτώσεις 
του ΕΚΤ εν προκειμένω πρέπει να κριθούν με βάση 
αυτό το υπόβαθρο.

Ενώ στην Πολωνία το ΕΤ χρησιμοποιήθηκε για την 
εξολοκλήρου μεταρρύθμιση της ΔΥΑ, μεταφέροντας 
το βάρος από τα παθητικά στα ενεργητικά μέτρα, στην 
ΕΕ των 15 ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη 
της καινοτομίας των οργανισμών και για την πλήρωση 
συγκεκριμένων κενών.

3.2 Κοινωνική ένταξη

Ένα από τα καθήκοντα του ΕΚΤ είναι η ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων, 
ώστε να έχουν μια καλύτερη ευκαιρία να παραμείνουν 

36 Αναφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ. Ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας και δημόσιες υπηρεσίες για την 
απασχόληση, Bernard Brunhes International, 2010.

Η προσέγγιση των οδών — 
Conciliation Famille Handicap (Γαλλία)

Οι προσεγγίσεις οδού σχεδιάζονται για να φέρουν 
τους ανθρώπους πιο κοντά στην αγορά εργασίας, 
μεταφέροντάς τους από την προστατευμένη στην 
απροστάτευτη εργασία και βοηθώντας τους να βρουν 
δουλειά σε οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας ή ως 
αυτοαπασχολούμενοι. 

Το πρόγραμμα παρείχε στήριξη σε οικογένειες (ιδίως 
σε μητέρες) με παιδιά με αναπηρίες, παρέχοντας 
πληροφορίες και εκπαίδευση επάνω στην αναπηρία. 
Ο απώτερος σκοπός ήταν η αναβάθμιση και η επίσημη 
αναγνώριση των προσόντων των εν λόγω γονέων. 
Σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικά κέντρα προώθησαν 
από κοινού το πρόγραμμα και συνεργάστηκαν με 
εταιρείες, οι οποίες απασχολούν γονείς παιδιών με 
αναπηρίες, ενθαρρύνοντάς τες να προσαρμόσουν τα 
ωράρια και τις συνθήκες εργασίας.

EQUAL

Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποσκοπούσε στην 
προώθηση της αλλαγής και στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων και του αποκλεισμού στην αγορά 
εργασίας. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση συμπέρανε 
ότι η πρωτοβουλία σημείωσε μεγάλη επιτυχία 
στην ανάπτυξη και ένταξη ενός μεγάλου αριθμού 
χρήσιμων καινοτομιών. Μια βάση δεδομένων των 
ορθών πρακτικών του EQUAL είναι διαθέσιμη για τους 
δημιουργούς των πολιτικών και τους επαγγελματίες. 
Η αξιολόγηση ανέφερε 924  καινοτόμες προσεγγίσεις, 
εκ των οποίων οι 783 συνδέονται με την κοινωνική 
ένταξη και οι 141 με τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και 
285  επιτυχείς περιπτώσεις ‘εφαρμογής’, εκ των οποίων 
οι 211 συνδέονται με την κοινωνική ένταξη και οι 74 με 
τις ίσες ευκαιρίες.

Η πρωτοβουλία EQUAL είχε θετικές επιπτώσεις στις 
πολιτικές και τα συστήματα, παρά στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Οι εν λόγω επιπτώσεις περιλάμβαναν 
νομοθετικές αλλαγές (π.χ. διευκόλυνση της παροχής 
καινοτόμων μηχανισμών πίστωσης και στήριξης για 
τους άνεργους, τους μετανάστες και τους Ρομ, καθώς 
και δημοσιονομικά κίνητρα για αύξηση της συμμετοχής 
των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας), νέες 
πολιτικές, την ενσωμάτωση των αρχών του EQUAL στις 
νέες πολιτικές και τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα 
του ΕΚΤ. Είχε επίσης επιπτώσεις στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στις υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και στήριξης στην αγοράς εργασίας 
και επέφερε ορισμένες λειτουργικές αλλαγές στην 
απασχόληση και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, 
το EQUAL συνέβαλλε στην αύξηση της ποιότητας 
της διακυβέρνησης και του επαγγελματισμού των 
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Αποτέλεσε ένα 
σημαντικό μέσο δημιουργίας ικανοτήτων για εκείνους 
που συμμετείχαν στα προγράμματα — κυρίως στην ΕΕ 
των 10 — και είχε μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα στην 
ευαισθητοποίηση και στην αλλαγή νοοτροπιών.

Επιπλέον, το EQUAL υπήρξε πηγή προστιθέμενης 
αξίας για την κοινότητα, δρώντας ως καταλύτης για 
τη χρηματοδότηση ομάδων που δεν θα λάμβαναν 
πολλά χωρίς αυτό, παρέχοντας πόρους για νέους 
τομείς παρέμβασης, δημιουργώντας νέες συμπράξεις, 
ενημερώνοντας για νέους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να γίνουν τα πράγματα και πυροδοτώντας 
αλλαγές στους τρόπους σκέψεις, αναπτύσσοντας 
πρακτικές λύσεις σε προβλήματα και κλείνοντας 
χάσματα στις εθνικές πολιτικές ή συμπληρώνοντας τα 
εθνικά μέτρα.

Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη επίπτωση του EQUAL στην 
κατάσταση των ευάλωτων ανθρώπων δεν αναμένεται 
να είναι σημαντική, διότι η πρωτοβουλία περιλάμβανε 
μικρής κλίμακας, πιλοτικά προγράμματα και εξαρτιόταν 
από την ενσωμάτωση αυτών στα εθνικά ή περιφερειακά 
προγράμματα του ΕΚΤ.
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Ένταξη των μεταναστών στο σουηδικό εργατικό δυναμικό 

Το πρόγραμμα εστίασε στους μετανάστες με ανεπαρκή γνώση της γλώσσας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με νοητικές 
ή σωματικές δυσκολίες. Η ιδέα ήταν να εφαρμοστεί στην ομάδα η ‘μέθοδος της υποστηριζόμενης απασχόλησης’. Η 
εν λόγω μέθοδος, που είχε ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στα άτομα με αναπηρίες, περιλαμβάνει έναν καθοδηγητή ο 
οποίος συνοδεύει πρώτα τους συμμετέχοντες στην αναζήτηση εργασίας και στη συνέχεια στο νέο χώρο εργασίας 
τους για να τους παρέχει στήριξη κατά τα δύσκολα πρώτα στάδια της εύρεσης και διατήρησης μιας καινούργιας 
δουλειάς. Σε αυτή τη μέθοδο είναι πολύ βασικό οι ίδιοι οι καθοδηγητές να έχουν ιστορικό μετανάστη.

Βοήθεια στα άτομα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα του EQUAL σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος δραματικής αύξησης 
του αριθμού των ατόμων που ζητούν άσυλο, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, ακόμα και αφού αποκτήσουν 
άδεια εργασίας, και εις βάρος των οποίων γίνονται συχνά διακρίσεις, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να 
βρίσκουν μόνο προσωρινές εργασίες για ανειδίκευτους. Πολλοί από αυτούς έχουν πολλαπλά μειονεκτήματα — δεν 
μιλούν την τοπική γλώσσα και δεν έχουν ούτε πιστοποιημένα προσόντα ούτε επαγγελματική εμπειρία. Το πρόγραμμα 
οδήγησε στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου και μιας κοινής online βάσης δεδομένων που συνδέει όλες 
τις οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα που ζητούν άσυλο. Το σύστημα των παραπεμπτικών που 
αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα ήταν επίσης πρωτοποριακό, με την έννοια ότι όχι μόνο καταχωρούσε το αίτημα για 
άσυλο, αλλά και το παρακολουθούσε μέχρι τη διεκπεραίωσή του από τον αρμόδιο λειτουργό.

Δράσεις που στηρίζουν τους Ρομ

Οι Ρομ είναι μια από τις μεγαλύτερες εθνικές μειονότητες στην ΕΕ. Συνήθως ζουν σε περιθωριοποιημένες περιοχές 
και σε κακές οικονομικοκοινωνικές συνθήκες. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ προκαλείται από συνδυασμό 
παραγόντων: χαμηλά μορφωτικά επίπεδα, υψηλή ανεργία (κοντά στο 80–90 % σε κάποιες περιοχές της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης), κακή κατάσταση της υγείας και ευρείες διακρίσεις. Εξαιτίας αυτού, έχουν υψηλά ποσοστά 
θνησιμότητας και το προσδόκιμο ζωής τους είναι 10–12 χρόνια χαμηλότερο από το σύνηθες.

Ο φυλετικός διαχωρισμός των Ρομ είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την κοινωνική τους ένταξη. Τα παιδιά 
των Ρομ που εγγράφονται σε ξεχωριστά σχολεία συνήθως καταλήγουν στην ανεργία ή μένουν τελείως έξω από την 
αγορά εργασίας. Οι κοινότητες των Ρομ σε διαχωρισμένες συνοικίες έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις βασικές 
υπηρεσίες και στις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους το ΕΚΤ για να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα των 
Ρομ. 

Στην Ουγγαρία, η στήριξη υλοποιήθηκε με την ‘καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού προωθώντας την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας’, μια από τις προτεραιότητες του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΚΤ για την περίοδο 2004–
2006. Έχοντας ως στόχο τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας, τα μέτρα απευθύνονταν στις ομάδες με τα 
περισσότερα μειονεκτήματα, όπως οι Ρομ. Για παράδειγμα, δόθηκε στήριξη στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονταν 
από ΜΚΟ σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και κοινωνικών υπηρεσιών. Το ουγγρικό ‘ΕΠ του ΕΚΤ για την κοινωνική 
ανανέωση’ για την περίοδο 2007–2013 περιέχει ένα συγκεκριμένο μέτρο για τη ‘μείωση του διαχωρισμού των σοβαρά 
μειονεκτούντων και των μαθητών Ρομ’ αυξάνοντας την πρόσβασή τους στη δημόσια εκπαίδευση μέσω:

 • εντοπισμού των αρνητικών μηχανισμών επιλογής που υπάρχουν σε επίπεδο συστήματος και ενισχύουν το 
διαχωρισμό·

 • παροχής στήριξης στις πρωτοβουλίες των πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση των διακρίσεων στην παιδεία·

 • επέκτασης της εμβέλειας των σχολείων ολοκληρωμένης εκπαίδευσης μέσω σχεδιασμού και εφαρμογής ενός 
κατάλληλου συστήματος διασφάλισης και επαλήθευσης της ποιότητας· 

 • προγραμμάτων πρόληψης (προγράμματα μέντορα-χορηγιών, ανάπτυξη φροντιστηριακών δικτύων, στήριξη 
για προγράμματα στέγασης στις εστίες και για τις μετακινήσεις) που ενθαρρύνουν την εγγραφή των παιδιών με 
πολλαπλά μειονεκτήματα στην προσχολική εκπαίδευση·

 • ανάλυσης των αιτιών εγκατάλειψης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

 • διάδοσης προγραμμάτων του τύπου ‘μια νέα ευκαιρία’ και ‘μια δεύτερη ευκαιρία’ που προσφέρουν ευέλικτες και 
εξατομικευμένες οδούς μάθησης για να παροτρύνουν τους νέους που εγκατέλειψαν το εκπαιδευτικό σύστημα να 
επιστρέψουν στο σχολείο.
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στην εργασία τους στο μακροπρόθεσμο διάστημα. 
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση της περιόδου 2000–
2006 συμπέρανε ότι καταβλήθηκαν σημαντικές 
προσπάθειες σε μέτρα που αφορούσαν την κοινωνική 
ένταξη, ιδίως μετά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση 
των προγραμμάτων. 

Για την περίοδο 2007–2013, όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υιοθετήσει την προτεραιότητα του ΕΚΤ για την 
κοινωνική ένταξη (που ανέρχεται σε 9 980 εκατομμύρια 
ευρώ) ή τουλάχιστον προγραμματίζουν σημαντικά 
μέτρα για το εν λόγω ζήτημα στα πλαίσια ευρύτερων 
προτεραιοτήτων (π.χ. Δανία). Στην Ισπανία, ολόκληρο 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο 
στην ‘καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού’. 
Οι δραστηριότητες στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα 
μειονεκτούντων ατόμων, όπως εθνικές μειονότητες, 
μετανάστες, άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, 
πρώην παραβάτες, ηλικιωμένοι, μόνοι γονείς και άτομα 
με ευθύνες φροντίδας άλλων ατόμων. 

Το ΕΤΠΑ παρείχε επίσης χρηματική βοήθεια για 
την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων, 
συμπληρώνοντας τις δραστηριότητες του ΕΚΤ επάνω 
σε αυτό το ζήτημα χρηματοδοτώντας επενδύσεις στις 
υποδομές. Για παράδειγμα, προγράμματα σε Eastern 
Scotland, Liguria και Gelderland περιλάμβαναν την 
κατασκευή κοινοτικών κέντρων φροντίδας των ειδικών 
αναγκών των μεταναστών. Επιπλέον, το Ινστιτούτο 
Don Bosco Institute στη Γένοβα (Liguria) παρέχει μια 
ευρεία ποικιλία υπηρεσιών (εκπαίδευση, άθληση, 
πολιτιστικούς χώρους και πρακτική βοήθεια) σε 
διάφορα τμήματα του πληθυσμού, τόσο νέους όσο και 
ηλικιωμένους, αλλά και σε άτομα με αναπηρίες καθώς 
και σε μετανάστες).

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση της στήριξης που 
παρείχε το ΕΚΤ στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού 
όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής ένταξης έδειξε 
ότι οι κύριοι τύποι της παρέμβασης ήταν εκείνοι που 
περιλαμβάνονται κάτω από τους τίτλους ‘μείωση της 
απασχόλησης και αύξηση της απασχολησιμότητας’ 
και ‘αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση’. Μια online έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αξιολόγησης37 
αποκάλυψε ότι οι νεαροί άνεργοι (49  %) και οι 
μακροχρόνια άνεργοι (45  %) αποτέλεσαν τις κύριες 
ομάδες-στόχους.

Μια αξιολόγηση της στήριξης που παρείχε το 
ΕΚΤ στο Λονδίνο συμπέρανε ότι τα μέτρα που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ επικεντρώθηκαν 
σε νέους ανθρώπους με το χαμηλότερο επίπεδο 
υποχρεωτικών προσόντων. Περίπου το 67  % των 
συμμετεχόντων από αυτή την ομάδα κατόρθωσε να 
αποκτήσει προσόντα βασικών δεξιοτήτων (Skills for 
Life), ενώ τα εθνικά προγράμματα που στόχευαν σε 

37 Εκ των υστέρων αξιολόγηση της στήριξης του ΕΚΤ για την κοινωνική 
ΑΜΣ, σσ. 38–39.

άλλες ομάδες (π.χ. άστεγους — 28 % και οικογένειες — 
23 %) σημείωσαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας. 
Το ίδιο συνέβη και με τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν 
από το ΕΚΤ για τους μετανάστες (24 %) και τις εθνικές 
μειονότητες (20 %). Σύμφωνα με την αξιολόγηση, αυτό 
που χρειάζεται για τις συγκεκριμένες ομάδες είναι να 
αλλάξουν οι κυρίαρχες πολιτιστικές αντιλήψεις και να 
στραφεί η παρέμβαση προς αυτό το σκοπό.

Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες

Την περίοδο 2000–2006, περίπου 3,7 δισεκατομμύρια 
ευρώ από το ΕΚΤ, μαζί με 4,8  δισεκατομμύρια ευρώ 
από την εθνική και την ιδιωτική συγχρηματοδότηση 
δαπανήθηκαν σε μέτρα για τα άτομα με αναπηρίες.

Μια αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος 
του ΕΚΤ για την περίοδο 2004–2006 στην Εσθονία 
στα άτομα με ειδικές ανάγκες συμπέρανε ότι η 
μεμονωμένη προσέγγιση είναι το κλειδί και ότι για 
εκείνους με πολλαπλά μειονεκτήματα πρέπει να 
υιοθετηθεί μια κατά περίπτωση προσέγγιση ώστε να 
βρει η αποτελεσματικότερη λύση38.

Κάθε ισπανικό ΕΠ την περίοδο 2000–2006 
περιείχε ένα μέτρο ‘διαδρομών’ που απευθυνόταν 
συγκεκριμένα στα άτομα με αναπηρίες. Παρόλο 
που υπήρχε διαφοροποίηση στην έμφαση, όλα 
τα ΕΠ ακολούθησαν μια κοινή προσέγγιση. Αυτή 
περιλάμβανε συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

38 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των έργων για την αγορά εργασίας 
που στοχεύουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τη στήριξη των 
πόρων του μέτρου 1.3 του εσθονικού εγγράφου για τον ενιαίο 
προγραμματισμό της περιόδου 2004–2006 και η εφαρμοσιμότητά 
τους στις πολιτικές, ερευνητική σύνοψη.

Συνεργία μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και των στόχων της ανοιχτής 
μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) για 
την υγειονομική περίθαλψη και τη 
μακροχρόνια υγειονομική περίθαλψη

Στη Φινλανδία, το ΕΚΤ συνέβαλλε στην εκπλήρωση 
των στόχων για έναν υγιεινό τρόπο ζωής 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ χώρων 
εργασίας, κέντρων αποκατάστασης και υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης. Στην Πολωνία παρείχε 
στήριξη στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων σε 
κέντρα εξετάσεων και άλλα ιδρύματα υγειονομικής 
περίθαλψης. Στη Σουηδία εστίασε στην ανάπτυξη του 
τοπικού συστήματος υγείας και στην Πορτογαλία, όπου 
ένα ολόκληρο πρόγραμμα αφιερώθηκε αποκλειστικά 
στην υγειονομική περίθαλψη, εστίασε στους υψηλής 
ποιότητας ανθρώπινους πόρους στον τομέα της 
φροντίδας υγείας.
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ένταξης, προώθηση της αυτεπάγγελτης απασχόλησης 
και της εργασίας εξ αποστάσεως, καθώς και ενίσχυση 
της παροχής υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες. 
Οι κοινωνικές υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για να 
στηρίξουν τα άτομα που επιθυμούσαν να εκπαιδευτούν 
και όσοι αναζητούσαν εργασία απέκτησαν βασικά 
προσόντα μέσω εργαστηρίων επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Ένταξη των μεταναστών και των 
μειονοτήτων στην αγορά εργασίας

Η πολιτική συνοχής έπαιξε σημαντικό ρόλο στη στήριξη 
της ένταξης των μεταναστών και των μειονοτήτων39. 
Οι κανονισμοί του ΕΚΤ για τις περιόδους 2000–2006 
και 2007–2013 περιέχουν διατάξεις για τη στήριξη και 
των δύο είτε έμμεσα, με μέτρα καταπολέμησης του 
κοινωνικού αποκλεισμού, είτε  άμεσα, χαρακτηρίζοντάς 
τους ως ομάδες στόχους.

Για την περίοδο 2000–2006, 12 κράτη μέλη40 
συγκέντρωσαν στοιχεία για τους μετανάστες και τις 
μειονότητες, σύμφωνα με τα οποία 1,2  εκατομμύρια 
αυτών συμμετείχαν σε προγράμματα του ΕΚΤ. 
Στην Ισπανία μόνο αναλογούσε το 58  % αυτών και 
ακολουθούσαν η Ιταλία (14  %) και η Ελλάδα (8  %). 
Τα μέτρα στόχευαν σε ανθρώπους ή συστήματα. 
Περιλάμβαναν ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης στα σχολεία και προσαρμογή της 
στήριξης σύμφωνα με τις ανάγκες.

Οι Ρομ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες 
μειονοτήτων σε αρκετά κράτη μέλη, κυρίως στην 
Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Την περίοδο 
2000–2006, όμως, οι διευθύνουσες αρχές του ΕΚΤ 
ανέφεραν συμμετοχή των Ρομ στα υποστηριζόμενα 
μέτρα μόνο σε 5 κράτη μέλη — Φινλανδία (500 
συμμετέχοντες), Ελλάδα (33  000), Ουγγαρία (23  000), 
Ιρλανδία (7 000) και Ισπανία (35 000)41.

3.3 Δημογραφικές μεταβολές

Οι δημογραφικές μεταβολές αποκτούν όλο και 
μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα της πολιτικής. 
Καταρχάς, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας έχει αρχίσει 
να μειώνεται σε πολλά μέρη της ΕΕ και ο αριθμός 
των ατόμων πέρα από την ηλικία συνταξιοδότησης 
έχει αρχίσει να αυξάνεται. Αυτό αποτελεί πρόκληση 
για την οικονομία, καθώς και για τις υγειονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και για τις κοινωνικές 

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
κα την Επιτροπή Περιφερειών, τρίτη ετήσια έκθεση για τη 
μετανάστευση και την ένταξη, COM(2007) 512 τελικό, Βρυξέλλες, 
11.9.2007. 

40 Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σουηδία.

41 Αναφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ. Το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό ταμείο και οι Ρομ, Bernard Brunhes International (BBI), 
2010.

παροχές. Δεύτερον, οι σημαντικές ροές μεταναστών 
τόσο από ανεπτυγμένες χώρες εκτός της ΕΕ όσο και 
εντός της Ένωσης, από την Ανατολή προς τη Δύση 
από το 2004 κι έπειτα, οδήγησε σε ανησυχίες για την 
ένταξη και την πίεση στις υποδομές (στέγαση, σχολεία, 
και ούτω καθεξής) στις χώρες προορισμού και για την 
απώλεια καταρτισμένου και μορφωμένου εργατικού 
δυναμικού στις χώρες από τις οποίες έφυγαν.

Η δημογραφία δεν αποτελεί σαφές αντικείμενο των 
κοινοτικών οδηγιών για την περίοδο 2000–2006. 
Εντούτοις, αναφέρεται στα προγράμματα πολλών 
περιφερειών (συνήθως έμμεσα) της ΕΕ των 15 και 
ορισμένων περιφερειών της ΕΕ των 10 από το 2004 
κι έπειτα. Από μια αξιολόγηση42 διαπιστώθηκε ότι τα 
μέτρα που απευθύνονταν στα δημογραφικά ζητήματα 
απορρόφησαν έμμεσα το 23  % της συνολικής 
χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ σε ένα δείγμα 
περιφερειών.

Αυτό αντικατοπτρίζει τη δύναμη της ‘από κάτω προς τα 
πάνω’ προσέγγισης της πολιτικής συνοχής, όπου ακόμα 
κι όταν ένα θέμα δεν αποτελεί σαφή προτεραιότητα 
στους κανονισμούς, οι περιφέρειες έχουν την ευελιξία 
να επιληφθούν αυτού του ζητήματος. 

Οι δημογραφικές τάσεις παρουσιάζουν κοινούς 
αριθμούς σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά η κάθε περιφέρεια 
επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο. Η γήρανση 
και οι μεταναστευτικές ροές έχουν ισχυρότερες και 
αμεσότερες επιπτώσεις σε κάποια μέρη απ’ ότι σε άλλα. 
Τα δημογραφικά προβλήματα ήρθαν στο προσκήνιο 
ειδικά στην Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής και είναι 
πιθανό να προβληθούν περισσότερο στην πολιτική 
συνοχής στο μέλλον.

Μέτρα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ενός πληθυσμού που γερνάει

Το ΕΤΠΑ στήριξε την παροχή κέντρων φροντίδας 
ηλικιωμένων στις αγροτικές και τις αστικές 
μειονεκτούσες περιοχές σε ένα πλήθος περιφερειών 
την περίοδο 2000–2006. Για παράδειγμα, στην Castilla 
y León συγχρηματοδότησε την κατασκευή 47 κέντρων 
υγείας και την επέκταση και ανακαίνιση άλλων 91, 
καθώς και τη λειτουργία κέντρων 24ωρης ιατρικής 
φροντίδας και νοσοκομείων που παρέχουν υπηρεσίες 
περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο για τους ηλικιωμένους, 
τα άτομα με αναπηρίες και τις άλλες ευάλωτες ομάδες. 
Αυτό μείωσε την ανάγκη των εν λόγω ομάδων να 
μεταβαίνουν σε μεγαλύτερες πόλεις για να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, μειώνοντας 
παράλληλα εξίσου το φόρτο εργασίας των νοσηλευτών 
(κυρίως των γυναικών) στις εν λόγω αγροτικές περιοχές. 

42 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο 
εργασιών 7: Ισότητα των φύλων και δημογραφικές μεταβολές, 
http://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docgener/
evaluation/expost2006/wp7_en.htm
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Δημιούργησε επίσης περίπου 2  900 θέσεις εργασίας, 
κυρίως για τις γυναίκες.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι 55 ετών 
και άνω αποτέλεσαν περίπου το 4  % του συνόλου 
των συμμετεχόντων στα μέτρα του ΕΚΤ (πάνω από 
300  000 άτομα43) το 2007 και το 2008 όταν τα νέα 
προγράμματα μόλις ξεκινούσαν, ενώ οι περισσότεροι 
από αυτούς συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης 
ή σε προγράμματα παροχής συμβουλών που θα τους 
επέτρεπαν να παραμείνουν στην απασχόληση για 
μεγαλύτερο διάστημα. 

Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση της περιόδου 
2000–2006 διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα που έλαβαν 
στήριξη από το ΕΚΤ συνέβαλαν στην παράταση της 
εργάσιμης ζωής των στόχων της ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού για την υγειονομική περίθαλψη και τη 
μακροπρόθεσμη φροντίδα υγείας44, ειδικότερα σε 5 
χώρες (Ελλάδα, Φινλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και 
Σουηδία).

Μέτρα διατήρησης της δημογραφικής 
ισορροπίας στις περιφέρειες

Μια βασική πτυχή της προσαρμογής στις δημογραφικές 
μεταβολές σε περιφερειακό επίπεδο είναι η προσπάθεια 
να διατηρηθεί μια εύλογα ισορροπημένη ηλικιακή 
κατανομή του πληθυσμού, ενθαρρύνοντας τους νέους 
να μείνουν και εξασφαλίζοντας όχι μόνο επαρκείς 
ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτομα εργάσιμης 
ηλικίας αλλά και επαρκείς κοινωνικές και πολιτιστικές 
ανέσεις. Επομένως, η βελτίωση της ελκυστικότητας 
μιας περιφέρειας μέσω της δημιουργίας ή της 
αναβάθμισης της κοινωνικής υποδομής και των 
κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό κομμάτι 
της πολιτικής συνοχής. 

Στην Gelderland των Κάτω Χωρών, για παράδειγμα, το 
ΕΤΠΑ στήριξε τις επενδύσεις στα πολιτιστικά κέντρα 
σε μικρά χωριά και κωμοπόλεις, κάνοντάς την πιο 
ελκυστική για τους νέους ώστε να ψάξουν για δουλειά 
στην περιοχή. Ως παραπροϊόν, δημιουργήθηκαν επίσης 
ευκαιρίες απασχόλησης για τις ευάλωτες ομάδες. Η 
παροχή παιδικών σταθμών επέτρεψε σε περισσότερες 
γυναίκες να εργαστούν, ενώ οι ηλικιωμένοι απέκτησαν 
πρόσβαση σε πιο βολικά κέντρα περίθαλψης. 

Η τοπική παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί 
επίσης να είναι σημαντική καθώς τείνει να μειώνει τη 
‘μετακίνηση για σκοπούς εκπαίδευσης’ βελτιώνοντας 
παράλληλα την απασχολησιμότητα των νέων, κάνοντας 
έτσι την περιφέρεια πιο ελκυστικό τόπο εγκατάστασης 
για τις επιχειρήσεις. Στο Salzburg, το ΕΤΠΑ στήριξε την 

43 Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης. Επειδή η ηλικία των συμμετεχόντων 
δεν καταγράφεται πάντα, το πραγματικό νούμερο ενδέχεται να 
είναι υψηλότερο.

44 Οι στόχοι εστιάζουν σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση, την 
ποιότητα και τη βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης και της 
μακροχρόνιας φροντίδας.

αναβάθμιση ενός κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης 
για μαθητευόμενους χρηματοδοτώντας την απόκτηση 
μηχανημάτων στην ‘Mechatronic Cluster’, με κάθε νέο 
να έχει εξασφαλισμένη εργασία σε μια τοπική εταιρεία 
μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας του (περίπου 
100  νέοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα κάθε χρόνο). 
Στο Salzburg πάλι, το ΕΤΠΑ συνέβαλε στην κατασκευή 
ενός κέντρου κατάρτισης που παρέχει μαθήματα 
πληροφορικής, τα οποία παρακολουθούν 100  άτομα 
άνω των 60 ετών το χρόνο. 

3.4 Ίσες ευκαιρίες

Τα οριζόντια μέτρα έχουν αποτέλεσμα, αλλά 
χρειάζονται συμπαγή στρατηγική υλοποίησης — 
απαιτούν διαρκή δέσμευση και ενεργή συνεργασία με 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και 
άνδρες στην πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, εύρεση 
αξιοπρεπούς εργασίας ή εκπλήρωση ικανοποιητικής 
καριέρας αποτελεί αυτοδικαίως στόχο και είναι βασική 
για τη διασφάλιση δίκαιης και ισόνομης κοινωνίας. 
Αλλά είναι επίσης σημαντική και για οικονομικούς 
λόγους. Όχι μόνο είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση 
του εργατικού δυναμικού, αλλά θα αυξήσει επίσης τα 
διαθέσιμα προσόντα και, κατ’ επέκταση, θα συμβάλλει 
στην άνοδο του ποσοστού ανάπτυξης και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Το ΕΤΠΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη στήριξη των 
πολιτικών για την ισότητα και την ένταξη της διάστασης 
των φύλων στα κράτη μέλη, κυρίως βοηθώντας τις 
γυναίκες, προερχόμενες ιδίως από ευάλωτες ομάδες 
όπως οι μετανάστες, να εισέλθουν στην απασχόληση, 
προωθώντας τη δια βίου μάθηση, καταπολεμώντας τη 
διάκριση των φύλων στην επιλογή καριέρας και στα 
επαγγέλματα, στηρίζοντας τη συμμετοχή τους στην 
επιστήμη και την τεχνολογία και βοηθώντας τες να 
ιδρύσουν επιχειρήσεις. 

Οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι το ΕΚΤ συνέβαλλε 
στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων πρακτικών 
που αφορούν θέματα ισότητας των φύλων σε όλα 
τα κράτη μέλη. Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις, η 
ισότητα των φύλων ούτε βρισκόταν στο προσκήνιο της 
πολιτικής ατζέντας ούτε θεωρούταν γενικά σημαντική 
από τον κόσμο. Την περίοδο 2000–2006, συνολικά 
4,4  δισεκατομμύρια ευρώ από τη χρηματοδότηση 
από το ΕΚΤ, ή το 7 % της συνολικής χρηματοδότησης, 
δαπανήθηκαν σε μέτρα προάσπισης της ισότητας 
και της ένταξης της διάστασης των φύλων, τα οποία 
περιλάμβαναν και μέτρα αρμονικού συνδυασμού 
εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Η πρωτοβουλία 
EQUAL πρόσθεσε 753  εκατομμύρια ευρώ επιπλέον 
(το 15  % του προϋπολογισμού της). Οι μεγαλύτερες 
δαπάνες για μέτρα που αφορούσαν την ισότητα των 
φύλων σημειώθηκαν στη Γερμανία και κάλυπταν το 
25 % των συνολικών σχετικών δαπανών σε ολόκληρη 
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την ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως το Βέλγιο, 
ένας μεγάλος αριθμός μέτρων εφαρμόστηκαν για την 
ένταξη της διάστασης του φύλου, ενώ στη Φλάνδρα 
θεσπίστηκε ένα σύστημα παρακολούθησης αυτών. 
Στη Σουηδία και τη Δανία τα προβλήματα ισότητας 
των φύλων είχαν ενταχθεί πλήρως στα προγράμματα 
και συνεπώς δεν υπήρξαν ειδικά μέτρα.

Το ΕΤΠΑ συνέβαλλε στην ένταξη της διάστασης του 
φύλου σε όλους τους σχετικούς τομείς, ειδικότερα στην 
παροχή στήριξης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
στις γυναίκες επιχειρηματίες και στις επενδύσεις σε 
κέντρα μέριμνας. 

Η αξιολόγηση45 ενός δείγματος περιφερειών δείχνει 
ότι τα μέτρα του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2000–2006 
που στόχευαν (άμεσα ή έμμεσα) στην ισότητα 
των φύλων απορρόφησαν το 21  % της συνολικής 
χρηματοδότησης. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε 
ότι η αποτελεσματική υλοποίηση της αρχής της 
ισότητας των φύλων απαιτεί προσπάθεια, πολιτική 
ηγεσία, μακροχρόνια δέσμευση και — πάνω απ’ όλα — 
ορθά μέτρα. Τα προβλήματα της ισότητας των φύλων 
περιλαμβάνονταν με σαφήνεια στη σύλληψη των 
περισσότερων προγραμμάτων της περιόδου 2000–
2006, αλλά τα στοιχεία είναι ανάμικτα όσον αφορά την 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα.

Η ανάγκη για μακροχρόνια προσπάθεια και δέσμευση 
συνεχίζεται στην τρέχουσα περίοδο. Το άρθρο 16 του 
κανονισμού 1083/2006 της ΕΕ απαιτεί να ληφθούν 
υπ’ όψιν η ισότητα των φύλων, η κατάργηση των 
διακρίσεων και η δυνατότητα πρόσβασης για τα 
άτομα με αναπηρίες σε όλα τα στάδια υλοποίησης 
του προγράμματος. Παρόλο που είναι σαφώς νωρίς 
να υπολογιστούν τα αποτελέσματα, τα στοιχεία της 
αξιολόγησης46 για την ένταξή τους στα μέτρα είναι 
ανάμικτα. Ενώ όλα τα προγράμματα αναφέρουν την 
ισότητα των φύλων και την ένταξη της διάστασης του 
φύλου, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να δείχνουν 
ότι τα θέματα ισότητας των φύλων ελήφθησαν υπ’ όψιν 
κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Από την αξιολόγηση της υλοποίησης επαναλαμβανό-
μενων θεμάτων47 στα πλαίσια των ουαλικών προγραμ-
μάτων του στόχου 1 και 3 για την περίοδο 2000–2006 
διαπιστώθηκε ότι οι διαχειριστές των προγραμμάτων 
συνήθως περιορίστηκαν στα λόγια όσον αφορά τα ορι-

45 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο 
εργασιών 7: Ισότητα των φύλων και δημογραφικές μεταβολές, 
http://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docgener/
evaluation/expost2006/wp7_en.htm

46 Μελέτη για τη μεταφορά του άρθρου 16 στην προάσπιση της 
ισότητας των φύλων, στην κατάργηση των διακρίσεων και 
στη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στα 
προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007–
2013 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
evaluation/eval2007/art16_gender_en.htm

47 Τα οριζόντια θέματα των προγραμμάτων ήταν οι ίσες ευκαιρίες, η 
βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και η ΤΠΕ.

ζόντια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευ-
καιριών, καθώς δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν πώς θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν με οριζόντιο τρόπο στην 
πράξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις (το 70 % όσων 
εξετάστηκαν), οι ίσες ευκαιρίες αντιμετωπίστηκαν ως 
οριζόντια προτεραιότητα χωρίς συγκεκριμένη στρα-
τηγική. Στο 22  % των προγραμμάτων που εξετάστη-
καν, τα τρία θέματα συμπεριλαμβάνονταν ως δηλώσεις 
πρόθεσης χωρίς σαφείς στόχους, σχετικά κριτήρια επι-
λογής ή υποχρεώσεις όσον αφορά την παρακολούθη-
ση. Μόνο το 8 % των προγραμμάτων είχαν εντάξει και 
τα τρία θέματα σε μια περιεκτική στρατηγική με σαφή 
προσδιορισμό των προβλημάτων και με ποσοτικοποι-
ημένους στόχους. Εντούτοις, η αξιολόγηση θεώρησε 
ότι το υψηλό προφίλ των ζητημάτων στα προγράμμα-
τα αύξησε τη σημασία τους με αποτέλεσμα να ενθαρ-
ρυνθούν οι χορηγοί προγραμμάτων να τα λάβουν υπ’ 
όψιν τους48.

Η αντίληψη για τις διακρίσεις είναι διαφορετική από 
χώρα σε χώρα. Ενώ στην ΕΕ των 15 τα μέτρα κατά 
των διακρίσεων τείνουν να εστιάζουν στις γυναίκες, 
τους μετανάστες και τους ηλικιωμένους, στην ΕΕ των 
12 εστιάζουν περισσότερο στις εθνικές μειονότητες, 
κυρίως στους Ρομ (βλ. πλαίσιο πιο πάνω).

Μελέτες περιπτώσεων δείχνουν ότι η αποτελεσματική 
ανάμιξη των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του μέτρου είναι 
αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων. Ωστόσο, ενώ η ανάμιξη των 
ενδιαφερόμενων μερών στα προγράμματα για ίσες 
ευκαιρίες ήταν σχετικά υψηλή, αυτό δεν ίσχυσε τόσο 
για τις μειονότητες, τους μετανάστες και τα άτομα με 
αναπηρίες.

Οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν αποτέλεσμα — 
ειδικά όσον αφορά την παιδική μέριμνα και τη 
στήριξη των γυναικών επιχειρηματικών

Τα συγκεκριμένα, ενυπόστατα μέτρα αποτελούν 
συνήθως απαραίτητο συμπλήρωμα στα οριζόντια 
μέτρα. Από την αξιολόγηση του άρθρου 16 
διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα της τρέχουσας 
περιόδου επικεντρώνονται στις δημόσιες μεταφορές, 
στους παιδικούς σταθμούς, στις κοινωνικές υπηρεσίες 
και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Οι περιφερειακές μελέτες περιπτώσεων που 
διεξήχθησαν στα πλαίσια της αξιολόγησης του ΕΤΠΑ 
για την περίοδο 2000–2006 προσδιόρισαν ένα πλήθος 
θετικών αποτελεσμάτων από τη στήριξη, όπως:

 • τη δημιουργία στην Eastern Scotland 
περισσότερων από 2  000 νέων επιχειρήσεων 
που διευθύνονται από γυναίκες και την ίδρυση 
περίπου 600 οργανισμών ‘ενεργητικών πολιτικών 

48 Ecotec, ερευνητικό έργο για τα εγκάρσια θέματα, τελική έκθεση, 
Απρίλιος 2006.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp7_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp7_en.htm
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φιλικών προς τον άνθρωπο’ που συμβάλλουν στη 
διαχείριση της ισορροπίας εργασίας-ζωής·

 • τη δημιουργία στη Norra Norrland της Σουηδίας 
σχεδόν 100 θέσεων εργασίας στον τομέα της 
πληροφορικής για γυναίκες και περισσότερων από 
1 000 νέων επιχειρήσεων που διευθύνονται από 
γυναίκες·

 • τη δημιουργία σε Southern και Eastern Ireland 
περισσότερων από 400 νέων παιδικών σταθμών 
και την αναβάθμιση άλλων 800.

Οι περιφερειακές μελέτες περιπτώσεων παρείχαν 
ισχυρές ενδείξεις τόσο για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας για γυναίκες όσο και για την ίδρυση 
επιχειρήσεων από γυναίκες χάρη στη στήριξη που 
δόθηκε τόσο στα ‘σκληρά’ μέτρα (άμεση επενδυτική 
ενίσχυση, υλικές υποδομές, αγορά μηχανημάτων, 
κλπ.) όσο και στα ‘ήπια’ μέτρα (συμβουλές, στήριξη 
στα δίκτυα και τους συνεταιρισμούς ιδιοκτητριών 
επιχειρήσεων και καθοδήγηση δραστηριοτήτων από 
και για γυναίκες). Έδειξαν επίσης ότι η στήριξη ήταν 
πιο αποτελεσματική όταν συνδύαζε τόσο σκληρά 
όσο και ήπια μέτρα. Για παράδειγμα, πολλές γυναίκες 
επιχειρηματίες — καθώς και άνδρες — συνάντησαν 
δυσκολίες στη διατήρηση και τη συνέχιση της 
επιχείρησης, ιδίως στην ικανοποίηση οικονομικών και 
διοικητικών απαιτήσεων. Τέτοια προβλήματα συνήθως 
πηγάζουν είτε από την έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων 
είτε από δυσκολίες στην πρόσβαση στα οικονομικά. 
Τα ήπια μέτρα αντιμετωπίζουν αυτά τα εμπόδια και 
ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των σκληρών 
μέτρων.

Τα διαθέσιμα δεδομένα για το ΕΚΤ για την περίοδο49 
δείχνουν ότι η στήριξη των μέτρων για τα φύλα βοήθησε 
4,6 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων το 76 % 
γυναίκες, ενώ πάνω από 800 000 γυναίκες συμμετείχαν 
σε μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Στην 
Ισπανία, 150 000 συμμετείχαν σε τέτοια μέτρα και 
δόθηκε βοήθεια σε 5 500 ΜΜΕ. Στη Γαλλία, περίπου 
220 000 γυναίκες έλαβαν ανάλογη στήριξη.

Τα δεδομένα για τις θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν είναι περιορισμένα. Στην Αγγλία, 
από την έρευνα του 2005 για τους δικαιούχους του 
προγράμματος του στόχου 3 την περίοδο 2000–2006 
διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στις 
σχετικές δραστηριότητες που έλαβαν στήριξη από το 
ΕΚΤ είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν 
προσόντα σε σχέση με τους άντρες (73 % έναντι 62 %). 
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα για την απασχόληση 
σημειώθηκαν στα πιο καινοτόμα έργα, που ήταν 
συνήθως μικρότερα και ακολουθούσαν μια πιο ενιαία 
προσέγγιση (δηλαδή εκείνα που παρείχαν στήριξη 
πολλαπλών επιπέδων με εξατομικευμένο τρόπο).

49 Αναφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο: Γυναίκες, ένταξη της διάστασης του φύλου και 
αρμονικός συνδυασμός εργασίας και προσωπικής ζωής, Bernard 
Brunhes International (BBI), 2010.

Τοπική ανάπτυξη και τοπική 
συνεργασία — το παράδειγμα του 
URBAN II

Ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα από την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του URBAN II είναι ότι η επιτυχία των 
προγραμμάτων δεν εξαρτήθηκε από το συγκεκριμένο 
πρόβλημα ή από τον συγκεκριμένο τρόπο 
αντιμετώπισής του — τα επιτυχημένα προγράμματα 
κάλυπταν μια ευρεία σειρά προβλημάτων και τρόπων. 
Το βασικό χαρακτηριστικό ήταν η τοπική ηγεσία και η 
τοπική κυριότητα. Τα προγράμματα ευθυγραμμίζονταν 
με τις τοπικές απόψεις για το τι έπρεπε να γίνει, και 
είχαν τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και των 
τοπικών οργανώσεων τόσο στο σχεδιασμό όσο και 
στην υλοποίηση. Τα αποτυχημένα προγράμματα 
επιβάλλονταν συνήθως από ψηλά και είχαν ελάχιστη 
τοπική συμμετοχή.

Η συμμετοχή των τοπικών αρχών αποτέλεσε βασικό 
παράγοντα. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση επισήμανε 
ότι το 80  % των προγραμμάτων του URBAN II 
καθοδηγήθηκαν από την αρμόδια τοπική αρχή — και 
μελέτες περιπτώσεων έδειξαν μια σαφή διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα αυτών και της μειοψηφίας των 
προγραμμάτων στα οποία δεν συνέβη αυτό.

Επιπλέον, πάνω από το 80 % των τοπικών συμπράξεων 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περιεκτικές, 
καθώς περιλάμβαναν μια ευρεία σειρά συμφερόντων 
όπως κοινοτικές ομάδες, ιδιωτικές εταιρείες, φορείς 
απασχόλησης, παρόχους εκπαίδευσης, φορείς 
ανάπτυξης και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο 
εθελοντικός τομέας συμμετείχε στην υλοποίηση 
πολλών προγραμμάτων, τα οποία είχαν μεταδοτικό 
όφελος με την έννοια ότι ενίσχυσαν την ικανότητα των 
τοπικών εταίρων για άλλα προγράμματα στο μέλλον.

Οι μεγαλύτεροι εταίροι (π.χ. αρχές της πόλης ή της 
περιφέρειας ή φορείς ανάπτυξης) έπαιξαν συχνά βασικό 
ρόλο: 

 • παρέχοντας τεχνογνωσία και συμβάλλοντας στην 
ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών συμμετεχό-
ντων·

 • παρέχοντας μακροπρόθεσμη υποστήριξη στα έργα 
— το 60 % των έργων του URBAN II συνεχίστηκαν 
μετά τη λήξη της χρηματοδότησης και σε αυτό 
βοήθησε κυρίως η στήριξη από ένα μεγάλο εταίρο·

 • συμβάλλοντας την ύπαρξη ευνοϊκών οικονομικών 
συνθηκών στην ευρύτερη πόλη ή περιφέρεια — η 
αξιολόγηση επισήμανε την ισχυρή επιρροή που 
είχε η κατάσταση των γύρω περιοχών στις τοπικές 
περιοχές.
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Οι αξιολογήσεις έτειναν επίσης να αναδεικνύουν τα 
λιγότερο απτά αποτελέσματα των μέτρων που έλαβαν 
στήριξη από το ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα — ειδικότερα 
την ενδυνάμωση των γυναικών και τη συνεχή 
δέσμευσή τους να ψάξουν για δουλειά καθώς και 
να παραμείνουν και να προοδεύσουν στην εργασία. 
Αυτή η ενδυνάμωση πηγάζει από τα προσόντα που 
απέκτησαν, από την αυξημένη αυτοπεποίθησή τους και 
από τις νέες φιλοδοξίες, όπως, σε κάποιες περιπτώσεις, 
την περαιτέρω μόρφωση, καθώς και από τις νέες 
ευκαιρίες για αρμονικό συνδυασμό της εργασίας με τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτές οι θετικές συνέπειες 
αποτελούν λανθάνουσα δύναμη για την αύξηση της 
απασχόλησης στο μακροπρόθεσμο διάστημα.

Για την περίοδο 2007–2013, 2,4 δισεκατομμύρια 
ευρώ, (το 3  % της συνολικής στήριξης από το ΕΚΤ) 
δόθηκαν στην ευρεία προτεραιότητα για βελτίωση της 
πρόσβασης στην απασχόληση, αύξηση της βιώσιμης 
συμμετοχής και της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση, μείωση του διαχωρισμού των φύλων στην 
αγορά εργασίας και αρμονικό συνδυασμό εργασίας 
και ιδιωτικής ζωής. Στη Δανία και τη Σουηδία, ωστόσο, 
η ισότητα των φύλων θεωρείται προτεραιότητα σε 
ολόκληρο το ΕΠ, επομένως δεν χορηγήθηκε κάποιος 
συγκεκριμένος προϋπολογισμός επί τούτου. 

Τόσο το ΕΚΤ όσο και η πρωτοβουλία EQUAL είχαν 
σημαντικές επιπτώσεις στους θεσμούς και την πολιτική 

όσον αφορά την ισότητα των φύλων όπως φαίνεται από 
τη νέα νομοθεσία, την υιοθέτηση νέων διαδικασιών, 
την ίδρυση νέων οργανώσεων και την προσαρμογή 
των υφιστάμενων προσεγγίσεων. 

Ωστόσο, θα μπορούσαν να γίνουν 
περισσότερα — τα μικρής κλίμακας μέτρα 
και οι γενικές δηλώσεις δεν αποτελούν 
υποκατάστατο πιο περιεκτικής προσέγγισης

Όπως προαναφέρθηκε, η πρόοδος είναι ανάμικτη 
και θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Όλα τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν ένα είδος επίσημης 
δέσμευσης, ενώ πολλά είναι εφοδιασμένα τουλάχιστον 
με κάποιες κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες 
μέριμνας, που έχουν σαφή τοπικά οφέλη. Όμως μια 
πλήρης μεταφορά του άρθρου 16 στην πράξη απαιτεί 
προσπάθεια και μακροχρόνια δέσμευση, καθώς 
και στήριξη από περιεκτική στρατηγική, με ειδικό 
προϋπολογισμό και ποσοτικοποιημένους στόχους. 
Για παράδειγμα, μόνο το 8 % των προγραμμάτων του 
ΕΤΠΑ για την περίοδο 2007–2013 έχουν φτάσει τόσο 
μακριά.

3.5 Τοπική ανάπτυξη

Η τοπική ανάπτυξη είναι ένα μοντέλο που μπορεί να 
εφαρμοστεί σε μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά είναι:

 • Σαφώς καθορισμένη τοπική περιοχή, συνήθως 
μικρής κλίμακας.

 • Ισχυρή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους 
τοπικούς φορείς και στενή συμμετοχή αυτών, 
αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα δυνατά σημεία τους και 
τις τοπικές γνώσεις. Αυτή η δουλειά απαιτεί συχνά 
ένα βαθμό δημιουργίας ικανοτήτων και διοικητική 
υποστήριξη από μεγαλύτερες μονάδες.

Τοπικές συμφωνίες για την 
απασχόληση στην Asturias

Οι τοπικές συμφωνίες για την απασχόληση (ΤΣΑ) στην 
Gijón και την Avilés (Asturias) αποτελούν παραδείγματα 
προσαρμογής της στήριξης στα ιδιαίτερα οικονομικά 
και εδαφικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας από δύο 
βασικές απόψεις:

 • Εστίασαν στα τοπικά προβλήματα απασχόλησης 
και, ιδίως, στους άνεργους με ειδικές ανάγκες.

 • Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των κύριων 
μέτρων των ΤΣΑ (χρηματοδότηση και πρόσληψη 
ατόμων για σκοπούς εκπαίδευσης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας) το προφίλ των 
ομάδων στόχων άλλαξε σημαντικά. Αρχικά η 
έμφαση είχε δοθεί στην εκπαίδευση και την 
πρόσληψη ανθρώπων με ελάχιστα προσόντα 
που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο αποκλεισμού σε 
δραστηριότητες του δήμου (όπως κηπουρική, 
συντήρηση αστικού τοπίου, κατασκευές και 
κοινωνική αρωγή). Ωστόσο, διαπιστώθηκε επίσης 
ότι μια τέτοια εμπειρία ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη 
για τους φοιτητές που είχαν πρόσφατα αποκτήσει 
πτυχίο καθώς θα μπορούσε να τους βοηθήσει να 
βρουν εργασία. Συνεπώς, σε μια δεύτερη φάση 
παρασχέθηκε στήριξη και τους φοιτητές.

Le Havre, Γαλλία— ένα παράδειγμα 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι συνοικίες σε κρίση

Η περιοχή που έλαβε στήριξη στην Le Havre το 
2001 είχε παραδοσιακές βιομηχανίες σε ύφεση, 
ανεργία στο 21  % και υψηλό ποσοστό εξάρτησης 
από τα επιδόματα. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 
το υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας και η έλλειψη 
επιχειρηματικής κουλτούρας εμπόδιζαν την ανάκαμψη. 
Η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος ήταν κακή — 
περιλαμβανομένης της μόλυνσης του εδάφους και 
πολλών κενών και ερειπωμένων κτιρίων.
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 • Μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης 
των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
η περιοχή. Η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να 
αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων 
διοικητικών επιπέδων (τοπικές αρχές και εδαφικές 
μονάδες της κεντρικής ή της περιφερειακής 
διακυβέρνησης).

Ένα καλό παράδειγμα εφαρμογής του μοντέλου στην 
πράξη είναι ο δεύτερος γύρος της πρωτοβουλίας 
αστικών κοινοτήτων (‘URBAN II’) την περίοδο 
2000–2006. Η πρωτοβουλία ενθάρρυνε τις τοπικές 
συνεργασίες να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
στερημένες αστικές περιοχές, μια προσέγγιση η οποία 
‘εντάχθηκε’ στο ΕΤΠΑ την περίοδο 2007–2013.

Οι τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση 
αποτέλεσαν μια σημαντική πτυχή και για το ΕΚΤ, 
συμβάλλοντας στην αύξηση των θέσεων εργασίας 
και βελτιώνοντας την αντιστοιχία προσφοράς και 
ζήτησης σε τοπικό επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
έλαβαν διάφορες μορφές εντός της ΕΕ. Στη Γερμανία, 
την Ισπανία, την Ελλάδα και το Βέλγιο, για παράδειγμα, 
θεσπίστηκαν συνεργασίες μεταξύ των τοπικών 
δημόσιων και ιδιωτών ενδιαφερόμενων μερών. Σε 
άλλες χώρες, ιδρύθηκαν δίκτυα απασχόλησης και/ή 
δημιουργίας επιχειρήσεων, ιδρύματα ανάπτυξης 
ανθρωπίνων πόρων ή ‘οίκοι απασχόλησης’. 

Την περίοδο 2000–2006, 16 από τα 25  κράτη μέλη 
χρησιμοποίησαν το ΕΚΤ για να στηρίξουν τις αστικές 
περιοχές και την τοπική απασχόληση. Το ποσό που 
δαπανήθηκε ήταν πάνω από 11  δισεκατομμύρια 
ευρώ (το 11  % του συνόλου) και στις πρωτοβουλίες 
συμμετείχαν συνολικά 1,8  εκατομμύρια άνθρωποι: 
Το 80  % αυτών ήταν άνεργοι, το 50  % μακροχρόνια 
άνεργοι και το 53 % γυναίκες.

Οι αριθμοί των συμμετοχών, όμως, δεν εκφράζουν 
τη σπουδαιότητα των πρωτοβουλιών. Όπως και 
στην περίπτωση της πρωτοβουλίας URBAN, η οποία 
ενέπλεξε τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια κοινή 
στρατηγική, οι εν λόγω πρωτοβουλίες του ΕΚΤ, μαζί με 
τις τοπικές συμφωνίες για την απασχόληση, απέδωσαν 
αποτελέσματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν 
επιτευχθεί με παρέμβαση σε περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο. Μια αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων από 
το ΕΚΤ έργων στο East London κατέδειξε ότι η θέσπιση 
ισχυρών συνεργασιών αποτελεί βασικό δυνατό σημείο 
μαζί με τη χρήση των τοπικών υπηρεσιών στήριξης, 
κυρίως όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων50. Ένα 
κοινό εύρημα της αξιολόγησης ήταν το ότι οι τοπικές 
πρωτοβουλίες και οι τοπικές συμφωνίες οδήγησαν σε 

50 BMG Research, έκθεση αξιολόγησης: Χρηματοδοτούμενα από το 
ΕΚΤ έργα στο East London, Σεπτέμβριος 2008.

μεγαλύτερη εξειδίκευση και σε καλύτερη προσαρμογή 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η αρχή της συνεργασίας και η ανταλλαγή εμπειριών 
αποτέλεσαν κεντρικά θέματα της πρωτοβουλίας 
LEADER, η οποία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει 
τον κατά τόπους πληθυσμό και για την υλοποίηση 

JESSICA — η χρηματοοικονομική 
τεχνική στην υπηρεσία των πόλεων της 
Ευρώπης

Η ‘κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για τις βιώσιμες 
επενδύσεις στις περιοχές των πόλεων’ είναι μια κοινή 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων) και του CEB (Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης) για την αύξηση 
της χρήσης χρηματοοικονομικής τεχνικής με σκοπό 
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και αναγέννηση. Το 
JESSICA δίνει στις αρχές διαχείρισης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν τεχνογνωσία από εξωτερικές πηγές, 
όπως από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποκτήσουν όχι 
μόνο χρήματα, αλλά και τα σχετικά εφόδια και πόρους.

Εννέα συμφωνίες για κονδύλια έχουν ήδη υπογραφεί 
στα πλαίσια του JESSICA με διαχειριστή κονδυλίων την 
ΕΤΕπ. Επιπλέον, άλλες τρεις διαδικασίες βρίσκονται 
στο στάδιο υλοποίησης από τα εθνικά ή περιφερειακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Brandenburg, East 
Midlands, Εσθονία).

Επί του παρόντος, πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ 
έχουν ήδη δεσμευτεί στα πλαίσια των χρηματοδοτικών 
συμφωνιών του JESSICA. Οι διαδικασίες που βρίσκονται 
σε εξέλιξη υποδηλώνουν ότι τα εν λόγω κονδύλια 
θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,8  δισεκατομμύρια 
έως το τέλος του 2010. Ένα πλεονέκτημα της 
χρηματοοικονομικής τεχνικής είναι ότι το 2015 θα 
υπάρχει ‘κονδύλι κληροδότησης’ για επανεπένδυση σε 
περαιτέρω δράσεις για την αστική αναγέννηση.

Καλή πρακτική για σύμπραξη στην 
ένταξη: Nordrhein-Westfalen στη 
Γερμανία

Σχεδόν το 30  % του προγράμματος κατανέμεται στη 
‘βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη’. Το 
πρόγραμμα δημιουργήθηκε απευθείας επάνω στην 
προηγούμενη εμπειρία με το Dortmund URBAN 
II, περιλαμβάνοντας ενιαία προσέγγιση με ισχυρή 
τοπική συνεργασία. Οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι οι 
προηγούμενες παρεμβάσεις δημιούργησαν αποτέλεσμα 
μόχλευσης για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, 
αύξησαν την οικονομική δραστηριότητα και βελτίωσαν 
την ποιότητα ζωής.
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καινοτόμων στρατηγικών βιώσιμης 
ανάπτυξης στην περιοχή του 
τόπου τους. Η LEADER αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής 
για την αγροτική ανάπτυξη που 
χρηματοδοτείται στα πλαίσια του 
ΕΓΤΑΑ.

Η τοπική ανάπτυξη αποτελεί επίσης 
βασικό μέλημα των ομάδων τοπικής 
δράσης για την αλιεία, οι οποίες 
συστάθηκαν με την υποστήριξη 
του άξονα 4 του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας για την άμβλυνση 
των αρνητικών επιπτώσεων της 
κρίσης στον τομέα της αλιείας 
στις περιοχές που εξαρτώνται από 
αυτήν.

Τα μέτρα για την τοπική ανάπτυξη 
αποτέλεσαν επίσης αναπόσπαστο 
τμήμα του INTERREG και 
εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 
στο διασυνοριακό σκέλος του στόχου για την εδαφική 
συνεργασία.

Το μοντέλο της τοπικής ανάπτυξης είναι ένα εξέχον 
χαρακτηριστικό της πολιτικής συνοχής. Κινητοποιεί 
τα δυνατά σημεία, τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό 
του τοπικού πληθυσμού. Ενθαρρύνει τις καλύτερες 
επιλογές και τις ‘από κοινού δράσεις’ καθώς και τη 
λήψη συνεκτικότερων, αποτελεσματικότερων και 
οικονομικότερων τοπικών μέτρων. Εξυπηρετεί επίσης 
στην τόνωση των πτυχών της πολιτικής συνοχής για 
τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών και παρέχει 
υψηλή ορατότητα στις κοινοτικές παρεμβάσεις σε 
ορισμένες περιοχές της ΕΕ που αντιμετωπίζουν τις 
δυσκολότερες προκλήσεις.

Ωστόσο, τα επιτυχημένα μέτρα για την τοπική 
ανάπτυξη απαιτούν συνεχή, μακροχρόνια δέσμευση 
από διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης καθώς και από 
τον τοπικό πληθυσμό. Η επιτυχία των προγραμμάτων 
εξαρτάται κατά πολύ από ένα πλαίσιο προϋποθέσεων 
και υποστήριξης, καθώς και από την εκπαίδευση και 
την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών 
συμμετεχόντων. 

3.6 Αστική αναγέννηση

Το παράδειγμα της URBAN II

Ο δεύτερος γύρος της κοινοτικής πρωτοβουλίας 
URBAN, ‘URBAN II’, διήρκεσε από το 2001 έως το 2006 
και στόχευε στην παροχή βοήθειας στις συνοικίες 
που βρίσκονταν σε κρίση. Εκείνες που επιλέχθηκαν 
αντιμετώπιζαν μια ευρεία σειρά κοινωνικοοικονομικών 
προβλημάτων, όπως υψηλή ανεργία (17  % κατά 
μέσο όρο στις περιοχές URBAN II) και άθλιο αστικό 
περιβάλλον. Οι πράσινοι χώροι, για παράδειγμα — που 

αποτελούν δείκτη του περιβάλλοντος και των ανέσεων 
— ήταν μόνο οι μισοί από το μέσο αριθμό για όλες 
τις πόλεις της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα (10,5 % του συνολικού εμβαδού έναντι του 
20,5 %).

Η URBAN II παρείχε στήριξη ύψους 754 εκατομμυρίων 
ευρώ, η οποία αυξήθηκε στα 1,6  δισεκατομμύρια 
ευρώ με τη συγχρηματοδότηση σε 70 προγράμματα 
σε ολόκληρη την ΕΕ των 15 κατά την εν λόγω περίοδο. 
Ο συνολικός πληθυσμός των εν λόγω περιοχών ήταν 
2,2  εκατομμύρια. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες 
δαπανών:

 • Έργα υλικής και περιβαλλοντικής αναγέννησης 
για την αναστροφή της αστικής παρακμής, 
επενδύσεις σε κόμβους μεταφορών και σε νέες 
εγκαταστάσεις μεταφορών και επενδύσεις σε νέες 
κοινοτικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί). Κατά την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση καταγράφηκαν, για παράδειγμα, η 
μετατροπή και ανακαίνιση 2 314 000 τετραγωνικών 
μέτρων κτιρίων, καθώς και η δημιουργία 3 238 000 
τετραγωνικών μέτρων πράσινου χώρου.

 • Άνοδος της τοπικής οικονομίας με την παροχή 
υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων και 
εκκολαπτηρίων νέων επιχειρήσεων, καθώς και 
εκπαίδευσης. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
καταγράφηκε η εκπαίδευση 108 000 ατόμων και 
η στήριξη 6 000 επιχειρήσεων κατά το εν λόγω 
διάστημα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 2 000 
θέσεων εργασίας.

 • Κοινωνική ένταξη. Από τα 108 000 άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν, περισσότεροι από τους μισούς 
προέρχονταν από ευάλωτες ομάδες και μπόρεσαν 
να ξεπεράσουν τον αναλφαβητισμό και να 
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συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή να εισέλθουν 
για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Επιπλέον 
εφαρμόστηκαν 247 προγράμματα για τη μείωση 
της τοπικής εγκληματικότητας, όπως περίπολοι 
από τη δημοτική αστυνομία, κάμερες κλειστού 
κυκλώματος, φωτισμός υπαίθριων χώρων και 
δρόμων, σε συνεργασία με κοινοτικές ομάδες και 
βάρδιες επιφυλακής από τους γείτονες.

Ένταξη και κοινωνικές υπηρεσίες 

Τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης συμβάλλουν με 
διάφορους τρόπους στη μείωση της εγκληματικότητας, 
στη βελτίωση των προσόντων του τοπικού πληθυσμού 
και στη στήριξη των μειονεκτούντων ομάδων. 
Ενισχύουν επίσης τις ικανότητες των ομάδων της 
κοινωνίας των πολιτών και τον εθελοντικό τομέα.

Στη Σκοτία, η μεγάλη πλειοψηφία των στερημένων 
νοικοκυριών (77  %) βρίσκεται σε αστικές περιοχές, 
οι μισές από αυτές στη Γλασκόβη. Για να βελτιωθεί 
η κατάστασή τους, οι δραστηριότητες του ΕΚΤ 
περιλάμβαναν στήριξη των μαθητών ηλικίας 12–16 
με τη μορφή παροχής συμβουλών επαγγελματικού 
προσανατολισμού και καθοδήγησης με σκοπό τη 
μείωση των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο. Οι δημόσιες αρχές έπαιξαν επίσης σημαντικό 
ρόλο βοηθώντας τους αποκλεισμένους να βρουν 
δουλειά και αντιμετωπίζοντας ελλείψεις δεξιοτήτων 
και άλλα εμπόδια στην απασχόληση (όπως έλλειψη 

κοινωνικών δεξιοτήτων). Περίπου 1 067 πρώην 
παραβάτες, 451 άστεγοι και 363 χρήστες ναρκωτικών 
συμμετείχαν σε αυτά τα μέτρα από τους περισσότερους 
από 53 000 που βοηθήθηκαν. Περισσότερες από 7 000 
εταιρείες είχαν ενεργή ανάμιξη στην πρωτοβουλία51.

2007–2013: Η URBAN μπαίνει στο 
πρόγραμμα…

Μετά την επιτυχία της URBAN II, η αστική αναγέννηση 
συμπεριελήφθη στο αντικείμενο των προγραμμάτων 
του ΕΤΠΑ, με αυξημένο προϋπολογισμό52 — περίπου 
10  δισεκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν στην αστική 
ανάπτυξη σε επίπεδο άξονα προτεραιοτήτων. Οι 
πιθανές δράσεις σε επίπεδο άξονα δευτερευουσών 
προτεραιοτήτων αύξησαν το σύνολο σε περίπου 
30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα από τα μισά προγράμματα του ΕΤΠΑ 
έχουν αναγνωρίσιμη αστική διάσταση και ασχολούνται 
εμφανώς με τις αστικές προκλήσεις. Οι δράσεις 
κυμαίνονται από την αναγέννηση των μειονεκτούντων 
περιοχών έως ενέργειες για την ενίσχυση της 
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στους πόλους 
αστικής ανάπτυξης. Σχεδόν τα μισά προγράμματα 
της συνοχής περιλαμβάνουν προβλέψεις για την 
πρωτοβουλία JESSICA (βλ. πλαίσιο).

Χρησιμοποιήθηκε επίσης και το ΕΚΤ για τη στήριξη 
των ενεργειών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και 
την απασχόληση στις στερημένες αστικές περιοχές. 
Ειδικότερα, το ΕΚΤ δίνει έμφαση στην κοινωνική 
ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων μέσω της 
ανάμιξης τοπικών κοινοτήτων και της προώθησης 
τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση. Την 
περίοδο 2007–2013, 22 από τα 27 κράτη μέλη είχαν 
συγκεκριμένη πρόβλεψη για την παροχή στήριξης στις 
αστικές περιοχές και τις τοπικές πρωτοβουλίες για την 
απασχόληση στα επιχειρησιακά προγράμματά τους.

…  αλλά το μοντέλο τοπικής ανάπτυξης — το 
κλειδί της επιτυχίας της URBAN — χρειάζεται 
περισσότερη δουλειά

Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, από την εκ των 
υστέρων αξιολόγηση της πρωτοβουλίας URBAN II 
διαπιστώθηκε ότι ο βασικός παράγοντας πίσω από τα 
επιτυχημένα προγράμματα αστικής αναγέννησης ήταν 
η τοπική ανάμιξη. Η δημιουργία τοπικών συνεργασιών 
απαίτησε μεγάλη προσπάθεια. Για παράδειγμα, σε 

51 Αναφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο: αστικές περιοχές και τοπική απασχόληση, 
Bernard Brunhes International (BBI), 2010.

52 Μια πρώτη πλήρης εικόνα της ένταξης της διάστασης των φύλων 
είναι διαθέσιμη στο έγγραφο εργασίας για την προάσπιση 
της αστικής διάστασης — Ανάλυση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2007–2013).

Προώθηση της οικονομικής 
δραστηριότητας στην κεντρική 
περιφέρεια της Γαλλίας

Το ΕΤΠΑ χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να προσελκύσει 
νέες εταιρείες, ειδικότερα μικρές επιχειρήσεις με 
λιγότερους από 10  υπαλλήλους, καθώς και για να τους 
παρέχει την απαραίτητη υποδομή και υπηρεσίες. Άλλα 
μέτρα αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ελκυστικότητας 
των αγροτικών περιοχών για τις επιχειρήσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα έντονο στο 
εμπόριο διανομών και στον τομέα της βιοτεχνίας. 
Συγχρηματοδοτήθηκαν 15 ORAC (Opérations de 
restructuration de l’artisanat et du commerce — δράσεις 
για την αναδιάρθρωση των βιοτεχνιών και του εμπορίου, 
ιδίως των τοπικών προμηθευτών), φέρνοντας κοντά 
εκπροσώπους των διαφόρων τοπικών αρχών και 
επιχειρήσεων.

Το ΕΤΠΑ συγχρηματοδότησε επίσης πολλά τουριστικά 
έργα τα οποία είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση 
του αριθμού των επισκεπτών (π.χ. φέροντας ορισμένους 
από τους πολυάριθμους επισκέπτες στον πύργο Loire για 
να επισκεφθούν τις αγροτικές περιοχές της περιφέρειας).

Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο 
εργασιών 9: Αγροτική ανάπτυξη.
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μόνο μια πρωτοβουλία (στο Burnley του ΗΒ), 134 
άτομα συμμετείχαν στην κοινοτική διαχείριση.

Στα προγράμματα της περιόδου 2007–2013, όμως, η 
άμεση τοπική ανάμιξη ξεκίνησε σε χαμηλό επίπεδο 
και η επιλογή ανάθεσης ευθυνών στις τοπικές αρχές 
χρησιμοποιήθηκε σε λίγες μόνο περιπτώσεις. Ακόμα 
και ανεπίσημα, οι περισσότερες πόλεις είχαν μέχρι 
στιγμής περιορισμένο ρόλο στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των πολιτικών και οι ενδείξεις για ενεργή 
συμμετοχή των τοπικών κατοίκων είναι ελάχιστες. 
Απομένει να δούμε πώς θα αποδώσει η ένταξη των 
μέτρων μακροπρόθεσμα.

3.7 Αγροτικές περιοχές

Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν βασικό στοιχείο σε 
οποιαδήποτε στρατηγική για τη βιωσιμότητα και την 
εδαφική ισορροπία. Αυξανόμενη έμφαση δίνεται στην 
ανάγκη να προσαρμοστεί η πολιτική στα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των περιφερειών — οι αγροτικές 
περιφέρειες έχουν συνήθως κοινά συγκεκριμένα 
δυνατά σημεία και προτερήματα, στα οποία η 
πολιτική συνοχής μπορεί να επενδύσει. Ομοίως, το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα σημαίνει 
ότι η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος του 
αγροτικού περιβάλλοντος ούτε να θέτει σε κίνδυνο την 
κοινωνική συνοχή.

Η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές, ωστόσο, 
διαφέρει σημαντικά εντός της ΕΕ. Αυτές ποικίλλουν 
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από απομακρυσμένες περιοχές με μείωση του 
πληθυσμού (όπως στη Ρουμανία, την ανατολική 
Πολωνία και τη βόρεια Σουηδία και Φινλανδία) έως 
πιο κεντρικές περιοχές με αύξηση του πληθυσμού (π.χ. 
στη νότια Ελλάδα και τη νότια Σουηδία και Φινλανδία). 
Σε ορισμένες περιοχές κυριαρχεί ο τουρισμός ενώ σε 
άλλες η γεωργία και η δασοκομία.

Συνεπώς, δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική που 
να ταιριάζει σε όλες τις αγροτικές περιοχές, αν και 
ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα είναι η ανάγκη 
να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα (ή η 
πρόσβαση στην οικονομική δραστηριότητα) μαζί 
με τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές ανέσεις (όπως 
παιδική μέριμνα, μέριμνα για τους ηλικιωμένους 
και εγκαταστάσεις αναψυχής). Επιπλέον, υπάρχει 
συνήθως ένα υποβόσκον μέλημα για τη διατήρηση του 
αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και για την ώθηση 
της ανάπτυξης με την ανάμιξη της τοπικής συμμετοχής 
στην ανάπτυξη (το ‘μοντέλο τοπικής συμμετοχής’) 
αντί να επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες. 
Τέλος, η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές 
περιοχές αποτελεί βασικό μέλημα στη Μεσόγειο για τη 
διαχείριση των δασών και των κινδύνων πυρκαγιάς.

Το έργο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 
κατανεμήθηκε την περίοδο 2000–2006 μεταξύ 
του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΕΓΤΠΕ (μόνο το τμήμα 
καθοδήγησης53). Το τμήμα καθοδήγησης του ΕΓΤΠΕ 
εστίασε στη στήριξη των γεωργικών δραστηριοτήτων 
και της μετατροπής τους, περιλαμβανομένης της 
διατήρησης και ενίσχυσης ενός βιώσιμου κοινωνικού 
ιστού στις αγροτικές περιοχές, το ΕΚΤ εστίασε στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενώ το ΕΤΠΑ 
ενίσχυσε μια ευρεία σειρά μέτρων, όπως:

 • τη δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας, 
τον τουρισμό και την αναγέννηση των μολυσμένων 
ή κατεστραμμένων περιοχών·

 • μεταφορικές συνδέσεις, που συνήθως αποτελούν 
τη γέφυρα επικοινωνίας των αγροτικών κοινοτήτων 
και οικονομιών·

 • πρόσβαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
υποδοχές και στις υπηρεσίες.

Στην Andalucía, για παράδειγμα, η στήριξη που 
παρείχε το ΕΤΠΑ στις επιχειρήσεις αξιολογήθηκε ως 
πρωταρχικής σημασίας για την τοπική οικονομία. 
Τα μέτρα περιλάμβαναν συγχρηματοδότηση 
εγκαταστάσεων για βιοτεχνίες και μικρού μεγέθους 
εταιρείες, επενδύσεις σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις 
εστίασης, βελτιώσεις σε χωριά, κατασκευή κοινοτικών 
κέντρων και παροχή υπηρεσιών στήριξης των ΜΜΕ.

53 Από του ΕΓΤΠΕ υλοποιήθηκε μόνο το τμήμα για την καθοδήγηση 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, παρέχοντας στήριξη στις τότε 
περιοχές του στόχου 1. Το τμήμα εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ παρείχε, 
ξεχωριστά από την πολιτική συνοχής, στήριξη στις περιοχές που 
δεν ανήκαν στον στόχο 1 και σε ορισμένα είδη μέτρων αγροτικής 
ανάπτυξης εντός της ΕΕ.

Η καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες είχε συχνά 
τη μορφή βελτιώσεων στην ύδρευση και την 
επεξεργασία των λυμάτων, αλλά πολλά ακόμα μέτρα 
συγχρηματοδοτήθηκαν επίσης σε ολόκληρη την ΕΕ, 
όπως:

 • η ανάπλαση αγροτικών χωριών σε πολλές περιοχές 
εντός της ΕΕ·

 • η ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων και μνημείων σε 
αγροτικές πόλεις στην Ιταλία συγχρηματοδοτήθηκε 
τόσο στα πλαίσια του στόχου 1 όσο και στα πλαίσια 
του στόχου 2·

 • στήριξη των κοινωνικών υποδομών στις αγροτικές 
περιοχές στην Πορτογαλία, ειδικότερα, και σε 
μικρότερο βαθμό στην Ελλάδα·

 • στήριξη των κοινωνικών υποδομών, για 
παράδειγμα με τη μορφή παιδικών σταθμών 
και εγκαταστάσεων εστίασης στην κεντρική 
περιφέρεια της Γαλλίας·

 • στήριξη των κοινωνικών υποδομών στις αγροτικές 
περιοχές των χωρών της ΕΕ των  10, κυρίως στην 
Εσθονία, όπου πάνω από το 40  % της στήριξης 
από το ΕΤΠΑ για τις απομακρυσμένες αγροτικές 
περιοχές δόθηκε γι' αυτό το σκοπό, αλλά και στη 
Λιθουανία, όπου το ποσοστό ήταν άνω του 20 %. 

Τέτοιες δράσεις συνέβαλαν στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και στην πιο ισορροπημένη 
εδαφική ανάπτυξη, καθώς και στην ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής.

4. Προστασία του περιβάλλοντος
Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη χωρίς ορθή 
διαχείριση του περιβάλλοντος δεν είναι βιώσιμη. 
Εκτός του ότι είναι σημαντικό από μόνο του, ένα καλό 
περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο για την ποιότητα 
ζωής και την ελκυστικότητα των περιφερειών. Τα 
προβλήματα του περιβάλλοντος επιφέρουν κοινωνικά 
κόστη, εμποδίζουν την επέκταση των τοπικών 
επιχειρήσεων και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις από 
έξω. 

Περίπου 50  δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη των 
κινδύνων την περίοδο 2007–2013 στα πλαίσια των 
προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 
(σχήμα  4.11), με άλλο 0,8  δισεκατομμύριο ευρώ να 
πηγαίνει στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
2,5  δισεκατομμύρια ευρώ να βοηθούν τις ΜΕΕ να 
υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 
και να αναπτύξουν φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα είναι το πολωνικό ΕΠ 
για τις υποδομές και το περιβάλλον, με συνολικά 
28 δισεκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από το ΕΤΠΑ 
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και το Ταμείο Συνοχής. Παρόλο που περιλαμβάνει 
υποδομές διαφόρων ειδών, η πλειοψηφία των 
επιχειρησιακών προτεραιοτήτων (7 από τις 13) αφορά 
το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, της διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, 
των φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών και της 
προστασίας των βιότοπων.

Κατά παράδοση, η στήριξη επικεντρωνόταν 
περισσότερο στις υποδομές για το περιβάλλον (κυρίως 
παροχή καθαρού πόσιμου νερού, διαχείριση λυμάτων, 
καθώς και διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών 
απορριμμάτων), ιδίως στις περιφέρειες του στόχου 1 ή 
της σύγκλισης. Ολοένα και περισσότερο όμως η στήριξη 
επικεντρώνεται στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
τις πράσινες μεταφορές, την πράσινη οικονομία και σε 
μια περισσότερο πράσινη διακυβέρνηση της πολιτικής 
συνοχής.

4.1 Υποδομές για το νερό και τα 
απόβλητα — μια σημαντική επένδυση

Ένα μεγάλο ποσό της χρηματοδότησης στα πλαίσια της 
πολιτικής συνοχής πηγαίνει σε επενδύσεις στην παροχή 
νερού, τη διαχείριση των λυμάτων, τα αποχετευτικά 
έργα και τη διαχείριση στερεών απορριμμάτων 
(σχήμα  4.12), για να μπορέσουν οι υστερούσες 
περιφέρειες να συμμορφωθούν με τα πρότυπα της 
ΕΕ, το λεγόμενο ‘κεκτημένο’. Αυτός ήταν ένας βασικός 
λόγος για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής το 1993. 
Το σκεπτικό είναι ουσιαστικά να βελτιωθεί το ίδιο το 
περιβάλλον, αντί να αυξηθεί η οικονομική ανάπτυξη, 
παρόλο που και αυτή αναμφίβολα κάνει τις περιοχές 
στις οποίες συμβαίνει περισσότερο ελκυστικούς 
τόπους διαβίωσης και εργασίας.

Το ΕΤΠΑ μαζί με το Ταμείο Συνοχής54 επένδυσαν 
27,4  δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτόν τον τομέα την 
περίοδο 2000–2006, καλύπτοντας το 14  % όλων των 
επενδύσεων αυτού του είδους σε ολόκληρη την ΕΕ, και 
τυπικά το ένα τρίτο των επενδύσεων στις χώρες της 
συνοχής.

Το αποτέλεσμα ήταν μια σημαντική βελτίωση στις 
υποδομές για το περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο 
συνολικός επιπλέον πληθυσμός που απέκτησε σύνδεση 
σε ικανοποιητικής ποιότητας συλλογή και επεξεργασία 
νερού εκτιμάται σε τουλάχιστον 40  εκατομμύρια 
(12  % του πληθυσμού) κατά την περίοδο 2000–2006; 
με το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής να συμμετέχουν 
στη χρηματοδότηση των μισών αντίστοιχων έργων. 
Παράλληλα, τουλάχιστον 20  εκατομμύρια άνθρωποι 
απέκτησαν σύνδεση με παροχή καθαρού πόσιμου 
νερού και 964  χωματερές χωρίς άδεια έκλεισαν ή 
αποκαταστάθηκαν.

Ο ιδιωτικός τομέας άρχισε να συμμετέχει όλο και 
περισσότερο με την εφαρμογή προστίμων για όσους 
ρυπαίνουν, αν και αυτό ποικίλει σημαντικά μεταξύ 
των χωρών. Η εν λόγω συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική στην ΕΕ των 10 κατά την περίοδο  2000–
2006, καθώς και σε πολλές περισσότερες εύπορες 

54 Ο αντίκτυπος των έργων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ δεν μπορεί να 
διαχωριστεί πάντα με σαφήνεια. Σε πολλές περιπτώσεις τα δύο 
ταμεία χρηματοδότησαν στοιχεία του ίδιου συστήματος, π.χ. το 
ΕΤΠΑ υποστήριξε τις εγκαταστάσεις συλλογής και το ΤΣ υποστήριξε 
τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Προώθηση της οικονομίας χαμηλών 
επιπέδων άνθρακα στο East της 
Αγγλίας

Το πρόγραμμα για την περίοδο 2007–2013 εστίασε 
στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλά 
επίπεδα άνθρακα. Περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για τις 
επιχειρήσεις και την καινοτομία με τα κύρια κριτήρια 
επιλογής των έργων να είναι η δυνατότητα μείωσης των 
ρύπων άνθρακα στην περιφέρεια και η ενσωμάτωση 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. 
Ένα σημαντικό έργο είναι η δημιουργία οργανισμού 
επενδύσεων σε κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού 
κινδύνου για επιχειρήσεις με χαμηλά επίπεδα άνθρακα 
που θα ανέρχεται σε περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ 
και η εκμετάλλευση του οποίου θα πραγματοποιείται από 
το Κέντρο Καινοτομίας Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στο να φέρει την περιφέρεια στο 
προσκήνιο της καινοτομίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, την «καθαρή» τεχνολογία 
και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Επιστημονικό και επιχειρηματικό 
πάρκο Lahti (Φινλανδία)

Ένα κονδύλι ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ δαπανήθηκε 
για την ανάπτυξη του επιστημονικού και επιχειρηματικού 
πάρκου Lahti Cleantech την περίοδο 2000–2006. 
Ο στόχος ήταν η ‘πνευματική διασταυρούμενη 
γονιμοποίηση’ μεταξύ διαφόρων τομέων τεχνογνωσίας 
και η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
τεχνολογιών για το περιβάλλον, με τη συνεργασία 
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και 
περιφερειακών αρχών. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα 
θεσπίστηκε με πανεπιστημιακό τίτλο στη διαχείριση 
αποβλήτων και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην 
τεχνολογία για το περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία 170 νέων 
θέσεων εργασίας και 20  νέων, τεχνολογικά καθαρών 
επιχειρήσεων, καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων 
άνω των 30  εκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς, το ΕΤΠΑ 
συνέβαλλε στη διαμόρφωση συνεκτικής στρατηγικής 
για την καινοτομία και στο να γίνει το Lahti πρωτοπόρος 
στην καινοτομία για το περιβάλλον και ένα ελκυστικό 
κέντρο για τις εταιρείες με ανάλογη δραστηριότητα.
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χώρες της ΕΕ των 15, καλύπτοντας σχεδόν το ένα τρίτο 
των επενδύσεων. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός στη βιομηχανία επεξεργασίας αποβλήτων, 
όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάδυσης μιας ‘ευρωπαϊκής 
αγοράς αποβλήτων’.

Οι χρεώσεις που επιβάλλονται στους χρήστες 
τείνουν να καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των εξόδων 
συντήρησης και λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα. Δημιουργούν, 
επιπλέον, ένα κίνητρο για αποτελεσματική χρήση 
και διαχείριση των πόρων, αν και τόσο ο δημόσιος 
τομέας όσο και η πολιτική συνοχής πρέπει ακόμα να 
κάνουν πολλά για να μειωθεί η χρηματοοικονομική 
αβεβαιότητα για τη λειτουργία των υποδομών και 
να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες είναι σε θέση να 
πληρώσουν καλύπτοντας τη διαφορά μεταξύ εξόδων 
και δυνατότητας πληρωμής, ώστε να είναι βέβαιο ότι ο 
κόσμος θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις.

Τα κόστη εξαρτώνται από την εγκατεστημένη ισχύ, ενώ 
από την εκ των υστέρων αξιολόγηση επισημάνθηκαν 
οι δυσκολίες της εκ των προτέρων εκτίμησης της 
ορθής ισχύς καθώς απαιτείται πρόβλεψη της ζήτησης 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η ζήτηση 
επηρεάζεται από τις αντιδράσεις των χρηστών στις 
χρεώσεις και από τις πιθανές αλλαγές αυτών, καθώς και 
από τη μετανάστευση. Η πολιτική συνοχής μπορεί να 
παίξει ρόλο όχι μόνο στην άμβλυνση των συνεπειών 
αυτών των κινδύνων, αλλά και στην ενθάρρυνση ενός 
ρεαλιστικότερου μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

4.2 Αναγέννηση και προστασία του 
περιβάλλοντος

Την περίοδο 2000–2006, το ΕΤΠΑ διέθεσε 
11,5  δισεκατομμύρια ευρώ στο σχεδιασμό και την 
αποκατάσταση, εκ των οποίων η ανάπλαση των 
αστικών περιοχών αποτέλεσε το μεγαλύτερο τομέα 
της παρέμβασης (4,5 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι άλλοι 

Εργαλείο αξιολόγησης βιωσιμότητας 
προγραμμάτων στο Brandenburg

Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής είναι το εργαλείο 
αξιολόγησης βιωσιμότητας προγραμμάτων που 
αναπτύχθηκε υπό το ΕΤΠΑ για το πρόγραμμα του 
στόχου 1 στο Brandenburg της Γερμανίας την περίοδο 
2000–2006 και το οποίο αποτέλεσε τυπική μέθοδο 
παρακολούθησης για την περίοδο 2007–2013. Η 
διευθύνουσα αρχή προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω 
το εργαλείο και να το κάνει νομικά αναπόσπαστο 
μέρος της διαδικασίας έγκρισης των έργων. Το 
χρηματοοικονομικό ίδρυμα που ανέπτυξε το εργαλείο 
μελετάει την επέκταση της εφαρμογής του και σε άλλα 
προγράμματα χρηματοδότησης.

Κεντροποιημένες τομεακές πολιτικές 
και αποκεντρωμένες ενιαίες πολιτικές: 
επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία1

Τα υψηλά ανεπτυγμένα κράτη μέλη βασίζονται 
περισσότερο στις ενιαίες πολιτικές για να επιτύχουν 
συνεργίες μεταξύ των διαφόρων στόχων της πολιτικής σε 
διάφορα μέρη της χώρας. Στην πορεία αναθέτουν συχνά 
στις περιφέρειες μεγαλύτερο ρόλο στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των πολιτικών. Τα λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη βασίζονται περισσότερο σε τομεακές 
πολιτικές πανεθνικής εμβέλειας. Καθώς αναπτύσσονται, 
τα οφέλη από την αποφυγή αρνητικών εξωτερικών 
επιρροών και από τη δημιουργία συνεργιών τείνουν να 
ξεπερνούν τα κόστη ένταξης και αποκέντρωσης. Ως εκ 
τούτου, μπορούν επίσης να στραφούν προς περισσότερο 
ενιαίες και αποκεντρωμένες πολιτικές.

Αυτή η μεταστροφή διακρίνεται καθαρά στην πολιτική 
για τις μεταφορές. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη του 
γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας 
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 ως εθνική πολιτική με 
κύριο στόχο τη μείωση των χρόνων μετακίνησης με 
τρένο. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και το 
1990, η πολιτική άλλαξε και συμπεριέλαβε και άλλους 
στόχους, όπως βελτίωση των καταπιεσμένων πόλεων ή 
περιφερειών και μείωση της ρύπανσης χρησιμοποιώντας 
αντί για αυτοκίνητα ή αεροπλάνα το σιδηρόδρομο 
υψηλής ταχύτητας.

Επιπλέον, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές έγιναν 
ενεργοί εταίροι στην προετοιμασία και τον καθορισμό 
νέων συνδέσεων και σταθμών. Σε αρκετές περιπτώσεις, 
αυτό οδήγησε σε μια ισχυρή συνεργία μεταξύ των 
επενδύσεων στο σιδηρόδρομο και της αστικής ανάπτυξης, 
όπως, για παράδειγμα στη Lille και τη Lyon. 

Αυτή η μετάβαση προς περισσότερο ενιαίες και 
κεντροποιημένες πολιτικές εντοπίζεται επίσης στις 
πολιτικές για την καινοτομία. Η Σουηδία και η Φινλανδία, 
δύο από τις χώρες με κορυφαίες επιδόσεις στην 
καινοτομία παγκοσμίως, έστρεψαν το επίκεντρο των 
πολιτικών τους μακριά από τα απλά τομεακά μέτρα, 
όπως η στήριξη της Ε&Α, υποστηρίζοντας τη δημιουργία 
περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Το επίκεντρο 
βρίσκεται πλέον στις επενδύσεις μακροπρόθεσμων 
συμπράξεων μεταξύ εταιρειών, ερευνητικών κέντρων 
και του δημόσιου τομέα (η ‘τριπλή έλικα’ ή το τρίγωνο 
της γνώσης) ώστε να βελτιωθεί όχι μόνο η καινοτομία 
για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αλλά και η 
ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας ως σύνολο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κεντροποιημένες τομεακές 
πολιτικές δεν παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά όλο και 
περισσότερα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι αποτελούν 
απαραίτητη αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση για μια 
αποτελεσματική και αποδοτική δημιουργία πολιτικών 
που θα αναγνωρίζει τις χωροταξικές διαφορές και την 
ανάγκη για συντονισμό μεταξύ των διάφορων μέτρων.

1 Επερχόμενη μελέτη Intralab: Σε αναζήτηση εμπνευσμένων 
πρακτικών πολιτικής από την Ecorys.
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δύο κύριοι τομείς ήταν η προστασία και βελτίωση του 
φυσικού περιβάλλοντος (2,8 δισεκατομμύρια ευρώ) και 
η αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών και στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων (2,2 δισεκατομμύρια ευρώ). 

Οι δραστηριότητες αυτές ήταν πολύ σημαντικές στις 
περιφέρειες του στόχου 2: κυρίως σε αστικές περιοχές 
(25  % της στήριξης από το ΕΤΠΑ για το περιβάλλον) 
και στην εξυγίανση βιομηχανικών και στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων (21 %).

Τα εν λόγω μέτρα στόχευαν πρωτίστως στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές και στην 
ελκυστικότητά τους για τους τουρίστες αλλά και 
για τις εταιρείες που σκέφτονταν να επενδύσουν. 
Ο οικονομικός τους αντίκτυπος έτεινε λόγω της 
φύσης τους να περιορίζεται στην τοπική περιοχή 
και ήταν συνήθως μεγαλύτερος όταν στόχευαν σε 
πολύ εξειδικευμένα προβλήματα, όπως η μόλυνση 
των παράκτιων περιοχών με σημαντική τουριστική 
δραστηριότητα.

4.3 Μια πιο πράσινη οικονομία και 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη

Η πολιτική συνοχής στοχεύει όλο και περισσότερο στην 
πράσινη οικονομία και στη μετάφραση της τεχνικής 
τεχνογνωσίας της ΕΕ σε παγκοσμίως ανταγωνιστική 
πηγή αποδοτικής παραγωγής, σε ευθυγράμμιση με 
τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τα μέτρα της πολιτικής συνοχής διασχίζουν τα 
παραδοσιακά σύνορα των τομέων — η δημιουργία 
μιας ανταγωνιστικής, πιο πράσινης οικονομίας απαιτεί 
την εγκατάσταση διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, την 
ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μεταφορών, την 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημόσιες προμήθειες 
που λαμβάνουν υπ’ όψιν την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καλή λειτουργία των διοικήσεων. 
Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ένα ολοκληρωμένο 
επενδυτικό πλαίσιο, το οποίο συνδυάζει τις δαπάνες σε 
διάφορους τομείς (καινοτομία, ανάπτυξη ανθρωπίνων 
πόρων, στήριξη των επιχειρήσεων, υποδομές, κλπ.) 
σε ένα πακέτο πολιτικής συνοχής το οποίο ταιριάζει 
στο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό πλαίσιο και 
ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες. 

Η πολιτική συνοχής παρέχει ένα τέτοιο πλαίσιο 
εντάσσοντας πολιτικές για διάφορους τομείς σε μια 
ενιαία στρατηγική ανάπτυξης, η οποία λαμβάνει 
υπ’ όψιν τις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες που 
επικρατούν στην κάθε περιοχή. 

Ειδικότερα, η πολιτική συνοχής μπορεί να βοηθήσει 
τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν το δυναμικό της 
πράσινης οικονομίας ως μια νέα πηγή ανάπτυξης. 
Η προώθηση της οικολογικής καινοτομίας και η 
δημιουργία νέων, πράσινων θέσεων εργασίες, κυρίως 
στις ΜΕΕ, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Την 

περίοδο 2007–2013 η πολιτική συνοχής συνεισφέρει 
2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη στήριξη της ανάπτυξης 
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, διαδικασιών 
και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ, καθώς και στην έρευνα 
και την καινοτομία στις πράσινες τεχνολογίες.

4.4 Πράσινη διακυβέρνηση

Οι προκλήσεις του περιβάλλοντος ξεπερνούν τα 
σύνορα. Η πολιτική συνοχής, με τα πολυάριθμα 
διασυνοριακά, διεθνικά και διαπεριφερειακά 
προγράμματά της, παρέχει ένα μέσο για νέες μορφές 
πράσινης συνεργασίας. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η 
κοινοτική στρατηγική για την περιφέρεια της Βαλτικής 
Θάλασσας, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της 
κατάστασης του περιβάλλοντος στη Βαλτική και είναι η 
πρώτη στρατηγική της ΕΕ που σχεδιάστηκε σε επίπεδο 
‘μακροπεριφέρειας’ περιλαμβάνοντας και γειτονικές 
χώρες, όπως η Ρωσία.

Επιπλέον, τα προγράμματα της συνοχής είναι 
‘οικολογικά θωρακισμένα’: πριν δοθεί έγκριση από 
την Επιτροπή, με την έννοια ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να υποβάλλουν μια στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση (ΣΠΕ)55 για να δείξουν ότι τα προγράμματά 
τους σέβονται τους κανόνες της ΕΕ για το περιβάλλον. 
Μια εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΕΠΕ)56 πρέπει επίσης να διεξαχθεί για ορισμένα 
προγράμματα, όπως τα μεγάλα έργα για τις μεταφορές. 
Πέρα από αυτό, η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος 
παραμένει μια από τις δύο εγκάρσιες αρχές για όλες τις 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις57.

Οι στρατηγικά εφαρμοσμένες58 πράσινες δημόσιες 
προμήθειες59 μπορούν να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα των προμηθευτών αγαθών και 
υπηρεσιών. Μια σειρά τεχνικών και μεθόδων είναι ήδη 
διαθέσιμη60 και οι οδηγίες για τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
προμήθειες επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές να 
λαμβάνουν υπ’ όψιν τους περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ζητήματα στις διαδικασίες για τις αγορές προμηθειών. 
Η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της πρόκλησης παροχής εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης στους υπεύθυνους για τις δημόσιες 
αγορές σε όλα τα επίπεδα των δημόσιων αρχών.

Στο ίδιο πνεύμα, σχεδόν τα μισά κράτη μέλη (Αυστρία, 
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία και ΗΒ) συμπεριέλαβαν δείκτες 

55 Οδηγία 2001/42/ΕΚ.

56 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.

57 Άρθρο 17 του κανονισμού περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
1083/2006/ΕΚ.

58 Έκθεση του ευρωπαϊκού δικτύου περιβαλλοντικών αρχών (ENEA), 
βελτίωση της προσαρμοστικότητας στο κλίμα των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής.

59 COM(2008) 400 τελικό, της 16.7.2008, ενότητα 5.2, σ. 8–9.

60 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στα προγράμματά τους στα πλαίσια της πολιτικής 
συνοχής. Η Γαλλία, για παράδειγμα, ανέπτυξε ένα 
εργαλείο εκτίμησης του άνθρακα για να υπολογίζει 
τις εκπομπές CO2 που παράγονται από όλα τα έργα 
που χρηματοδοτούνται με την υποστήριξη της ΕΕ61 
και η πρωτοβουλία GROW του Interreg ανέπτυξε ένα 
στρατηγικό εργαλείο περιφερειακής περιβαλλοντικής 
λογιστικής με τη συμμετοχή αρκετών χωρών62.

Δίκτυα αρχών για το περιβάλλον δημιουργήθηκαν σε 
αρκετές χώρες (ES, IT, UK, PL, DE), καθώς και σε επίπεδο 
ΕΕ το ευρωπαϊκό δίκτυο περιβαλλοντικών αρχών για 
την πολιτική συνοχής63 (ENEA).

5. Διακυβέρνηση
Τα καλώς θεσπισμένα, αποδοτικά και αποτελεσματικά 
συστήματα διακυβέρνησης αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτικής συνοχής. 
Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι τα κονδύλια που παρέχονται 
πρέπει να δαπανηθούν με τους συμφωνημένους 
τρόπους, αλλά και ότι η στρατηγική πρέπει να είναι καλά 
σχεδιασμένη και συνεκτική, οι σχετικοί συμμετέχοντες 
να κινητοποιηθούν, να γίνει επιλογή έργων υψηλής 
ποιότητας και να θεσπιστούν συστήματα εντατικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα είναι στο σωστό 
δρόμο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Η καθημερινή διαχείριση της πολιτικής συνοχής κατά 
τόπους ανατίθεται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
σύμφωνα με την αρχή της κοινής διαχείρισης. Συνεπώς, 
τα συστήματα διαχείρισης είναι συνάρτηση εν μέρει 
των κανονισμών της πολιτικής συνοχής και εν μέρει 
του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου που υπάρχει σε 
κάθε κράτος μέλος.

Η κοινή διαχείριση αποτελεί πρόκληση στο θέμα 
της εξασφάλισης της ενεργής συμμετοχής όλων των 
βασικών φορέων, περιλαμβανομένης της κοινωνίας 
των πολιτών. Δίνει ωστόσο την ευκαιρία να αυξηθεί 
η κατά τόπους ‘κυριότητα’ των προγραμμάτων και να 
ενισχυθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητά τους. 

Παράγει επίσης μεταδοτικά οφέλη στις εθνικές 
πολιτικές. Δημιουργώντας διαδικασίες για τη συζήτηση 
και τη διατύπωση στρατηγικών, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση, αλλά και χορηγώντας κονδύλια για 
τη δημιουργία της διοικητικής ικανότητας, η πολιτική 
συνοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της δημιουργίας 
πολιτικών και στην διαχειριστική ικανότητα των 
εμπλεκόμενων αρχών. Επομένως, η πολιτική 

61 ‘NECATER’. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ: http://www.datar.
gouv.fr/IMG/Fichiers/DEVELOPPEMENT_DURABLE/Necater_
presentation.pdf

62 http://www.grow3c.com/project_detail.php?id=21.

63 http://ec.europa.eu/environment/integration/cohesion_policy_
en.htm

συνοχής μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της 

Πολιτική συνοχής — ένας πολύτιμος 
εταίρος της τοπικής κυβέρνησης

Για να αξιολογηθεί η αξία της χρηματοδότησης από 
την ΕΕ, ο Σύλλογος Τοπικών Αυτοδιοικήσεων (LGA) 
του ΗΒ διεξήγαγε το 2009 μια δημοσκόπηση σε 450 
εργαζόμενους στις τοπικές αρχές με τουλάχιστον 7 έτη 
εμπειρίας σε κοινοτικά έργα.

Η δημοσκόπηση κάλυπτε όλα τα κύρια προγράμματα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, περιλαμβανομένου του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ. Οι 157 απαντήσεις που δόθηκαν έδειξαν 
ότι οι τοπικές αρχές εκτιμούσαν τα οφέλη από τα 
προγράμματα της ΕΕ και θεωρούσαν ότι τα κονδύλια 
από την ΕΕ θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και μετά το 2013. 

 • Το 93 % όσων απάντησαν συμφώνησαν ότι η τοπική 
αρχή στην οποία εργάζονταν εκτιμά τη στήριξη που 
προσφέρουν τα κονδύλια στις τοπικές κοινότητες. 

 • Το 49 % όσων απάντησαν ανέφεραν ότι τα κονδύλια 
από την ΕΕ τους επέτρεψαν να αναλάβουν έργα, τα 
οποία κανονικά δεν θα ήταν υποψήφια για κρατική 
χρηματοδότηση. Προσδιόρισαν επίσης ως βασικά 
πλεονεκτήματα μια σταθερή επταετή περίοδο 
χρηματοδότησης και την ικανότητα μόχλευσης της 
αντιστοιχίας έργων-κονδυλίων.

 • Επίσης υπήρχε μεγάλη αναγνωρισιμότητα του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ (73 %) σε σύγκριση με άλλα ταμεία της 
ΕΕ για συγκεκριμένους σκοπούς (συνήθως μεταξύ 
του 10 % και του 20  %).

 • Το 88 % των ερωτηθέντων που εξέφρασαν άποψη 
δήλωσαν ότι θα αύξαναν ή τουλάχιστον θα 
διατηρούσαν το τρέχον επίπεδο συνεργασίας τους 
με τα ταμεία της ΕΕ και μετά το 2013.

 • Από την άλλη πλευρά, το 62  % των ερωτηθέντων 
πίστευαν ότι οι διοικητικές απαιτήσεις της πολιτικής 
συνοχής παραήταν πολύπλοκες σε σχέση με το 
μέγεθος της χρηματοδότησης και το 95 % θεωρούσε 
ότι το σχετικό διοικητικό βάρος μπορεί να αποτρέψει 
τις εθελοντικές και τοπικές οργανώσεις από το να 
υποβάλουν αίτηση για κονδύλια.

Η δημοσκόπηση, που ήταν η πρώτη του είδους, παρείχε 
πολύτιμες πληροφορίες για τον LGA σε συζητήσεις με 
την κεντρική κυβέρνηση και την ΕΕ. Η πρόθεση του LGA 
είναι να ερευνηθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί 
στο μέλλον μια δημοσκόπηση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων διατίθεται στον 
ιστότοπο: www.lga.gov.uk/euregionalpolicy

http://www.datar.gouv.fr/IMG/Fichiers/DEVELOPPEMENT_DURABLE/Necater_presentation.pdf
http://www.datar.gouv.fr/IMG/Fichiers/DEVELOPPEMENT_DURABLE/Necater_presentation.pdf
http://www.datar.gouv.fr/IMG/Fichiers/DEVELOPPEMENT_DURABLE/Necater_presentation.pdf
http://www.lga.gov.uk/euregionalpolicy
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αποτελεσματικότητας των πολιτικών σε άλλους τομείς.

5.1 Αποτελεσματική διακυβέρνηση και 
διαχείριση βάσει των αποτελεσμάτων 

Η ποιότητα της δημόσιας διαχείρισης έχει 
βελτιωθεί στην ΕΕ των 10

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση κατά την περίοδο 
2000–200664 έδειξε ότι εκείνο το διάστημα οι χώρες 
της ΕΕ των 10 έθεσαν με επιτυχία σε εφαρμογή ένα 
σύστημα διαχείρισης της διαθέσιμης κοινοτικής 
χρηματοδότησης και πέτυχαν να συμμορφωθούν 
με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό από μόνο του 
ήταν σημαντικό επίτευγμα δεδομένης της σύντομης 
περιόδου προγραμματισμού και της έλλειψης 
προηγούμενης εμπειρίας στη διαχείριση των πολύ 
μεγαλύτερων ποσών που έλαβαν σε σύγκριση με 
την ενίσχυση που τους δόθηκε στο στάδιο πριν την 
προσχώρηση.

Παρόλο που αρχικά υπήρξαν προβλήματα, τα νέα 
συστήματα λειτουργούσαν εύλογα αποτελεσματικά 
έως το τέλος της περιόδου ως αποτέλεσμα της μάθησης 
δια της πράξης και ορισμένων μεταρρυθμίσεων στη 
δημόσια διοίκηση, που πυροδοτήθηκαν κατά ένα 
μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές διαχείρισης της 
πολιτικής συνοχής. Η αξιολόγηση βρήκε ενδείξεις 
βελτιώσεων που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν 
στην εθνική πολιτική, όπως:

 • καλύτερος στρατηγικός σχεδιασμός και αποτελε-
σματικότερος συντονισμός και συνεργασία μετα-
ξύ των αρχών·

 • απλούστευση των διαδικασιών, μεγαλύτερο 
άνοιγμα, διαφάνεια και απολογισμός ευθυνών, 
καθώς και παροχή καλύτερης καθοδήγησης· κατά 
την αξιολόγηση παρατηρήθηκαν, για παράδειγμα, 
μειώσεις στους χρόνους διεκπεραίωσης αιτήσεων 
και διεκδικήσεων·

 • βελτίωση στις πρακτικές διαχείρισης, την εμπειρία 
του προσωπικού, τον επαγγελματισμό και τη 
διαχείριση ανθρωπίνων πόρων·

 • δυνατότερη και ευρύτερη συνεργασία, για 
παράδειγμα με εκτενή ανάμιξη των περιφερειών 
στην υλοποίηση έργων στην Τσεχική Δημοκρατία 
και την Πολωνία·

 • πιο συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Εντούτοις, από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και ότι 
απαιτούνται συνεχείς επενδύσεις σε αυτόν τον ευρύ 

64 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο 
εργασιών 11: Συστήματα διαχείρισης και υλοποίησης, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
expost2006/wp11_en.htm

τομέα, κυρίως στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που 
ξεκίνησαν τη διαδικασία μόλις το 2007.

… και συνεχίζει να βελτιώνεται στην ΕΕ των 
15, όπου υπάρχουν μεταδοτικά οφέλη στις 
εθνικές πολιτικές

Στην ΕΕ των 15 διαπιστώθηκαν από την αξιολόγηση 
περαιτέρω βελτιώσεις στη στρατηγική διαχείριση των 
προγραμμάτων την περίοδο 2000–2006, ειδικότερα σε 
θέματα καλύτερου προγραμματισμού, μεγαλύτερης 
συνεργασίας και περισσότερης αξιολόγησης. Η 
ποιότητα της παρακολούθησης βελτιώθηκε επίσης, 
αλλά ορισμένοι παράγοντες εμπόδισαν την περαιτέρω 
βελτίωσή της, όπως ιδιαίτερα πολύπλοκα συστήματα 
δεικτών, λειτουργικές δυσκολίες στα συστήματα 
πληροφορικής και ασυμφωνίες στα δεδομένα.

Η αξιολόγηση έδειξε ότι η πολιτική συνοχής στην ΕΕ 
των 15 είχε επίσης θετικές μεταδοτικές επιπτώσεις στην 
εγχώρια πρακτική διαχείρισης. Αυτές ήταν ιδιαίτερα 
εμφανείς όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό, την 
ποιότητα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
και το βαθμό συνεργασίας. Επιπλέον, περιλάμβαναν 
θεσμικές αλλαγές, όπως δημιουργία ή ενδυνάμωση των 
τοπικών φορέων καθώς και σύναψη νέων συμφωνιών 
συντονισμού. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις αλλαγών 
στην κουλτούρα της διοίκησης, με πιο θετικές στάσεις 
απέναντι στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Οι εταίροι βελτιώνουν τα 
προγράμματα 

Η περίπτωση του περιβάλλοντος στην Πολωνία

Τα προβλήματα του περιβάλλοντος μπορεί να 
αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση όσον αφορά 
την προετοιμασία των έργων. Όλα τα πολωνικά 
προγράμματα της περιόδου 2007–2013 (εκτός από το 
πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας) είχαν εμπειρογνώμονες 
στην επιτροπή παρακολούθησης, είτε από ΜΚΟ είτε 
από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Η 
συμμετοχή τους θεωρήθηκε ανεκτίμητη, κυρίως κατά 
τη φάση σχεδιασμού και κατά τη θέσπιση των κριτηρίων 
επιλογής των έργων.

Η περίπτωση της καινοτομίας στη Γαλλία

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και οι 
γαλλικές αρχές (‘DATAR’) συγκρότησαν το 2005 μια 
ομάδα εργασίας για να βοηθήσει τις περιφέρειες 
να χαράξουν τις στρατηγικές τους στην καινοτομία. 
Αυτό διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει και άλλους 
δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα. Η πρωτοβουλία προετοίμασε το 
έδαφος για την εφαρμογή των στρατηγικών για την 
περίοδο 2007–2013.
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Τα μεταδοτικά οφέλη τείνουν να γίνονται πιο εμφανή 
με την πάροδο του χρόνου — οι βελτιώσεις που 
διαπιστώθηκαν την περίοδο 2000–2006 ξεκίνησαν 
συχνά από την προηγούμενη περίοδο και συνεχίζονται 
στην περίοδο 2007–2013. Η επιρροή σε άλλες πολιτικές 
ήταν ισχυρότερη όταν ωθούταν από αφοσιωμένους 
διαχειριστές των πολιτικών και όπου η κλίμακα της 
χρηματοδότησης από την πολιτική συνοχής ήταν 
σημαντική. 

Η δαπάνη των κονδυλίων δεν είναι αρκετή — 
η απόδοση και η ποιότητα είναι πρωτίστης 
σημασίας

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και η διατήρηση 
του ρυθμού των δαπανών επικράτησαν στη 
διαχείριση των προγραμμάτων σε πολλά κράτη μέλη, 
με υπέρμετρο ενδιαφέρον στην απορρόφηση των 
κονδυλίων εις βάρος της αποτελεσματικότητας των 
δαπανών.

Ενώ η έγκαιρη και σε συμμόρφωση με τους 
χρηματοοικονομικούς και ελεγκτικούς κανόνες 
δαπάνη των κονδυλίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιτυχία της πολιτικής συνοχής, πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση. Συνεπώς, 
είναι σημαντικό να σημειωθεί βελτίωση στο σχεδιασμό 
των προγραμμάτων, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στη 
θεσμική και διοικητική ικανότητα, να ενθαρρυνθεί η 
ανταλλαγή εμπειριών και να αυξηθεί ο επαγγελματισμός 
των εμπλεκόμενων. 

Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία 
‘περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή’, που 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και προάγει την 
καλή πρακτική στη διαχείριση των προγραμμάτων 
της πολιτικής συνοχής. Η πρωτοβουλία αποτέλεσε μια 
απάντηση στη γενική αναγνώριση της ανάγκης για μια 
πιο συντονισμένη προσέγγιση της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών και μια πιο αποτελεσματική δικτύωση 
μεταξύ των περιφερειών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 
των προγραμμάτων.

Η πρωτοβουλία εισήγαγε νέους τρόπους για να 
γίνουν τα περιφερειακά δίκτυα πιο δυναμικά και 
να μπορέσουν να συνεργαστούν στενά με την 
Επιτροπή, να δοκιμάσουν καινοτόμες ιδέες και να τις 
μεταφέρουν στα προγράμματα. Περιλαμβάνει επίσης 
δραστηριότητες επικοινωνίας, όπως έναν ιστότοπο, 
μια βάση δεδομένων με μελέτες περιπτώσεων και το 
θεσμό των βραβείων RegioStars.

5.2 Τα κόστη διαχείρισης είναι σχετικά 
χαμηλά

Τα κόστη διαχείρισης της πολιτικής συνοχής 
είναι παρόμοια με ή χαμηλότερα από αυτά των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης άλλων διεθνών 

οργανισμών, π.χ. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και του Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε μια 
πρόσφατη μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή65 
εκτιμήθηκε ότι τα συνολικά κόστη για τη διαχείριση της 
πολιτικής συνοχής την περίοδο 2007–2013 είναι μόλις 
το 3,5 % του συνολικού προϋπολογισμού. 

Η διαχείριση των προγραμμάτων ευθύνεται για τον 
περισσότερο φόρτο εργασίας (80  % του συνολικού) 
και για το μεγαλύτερο μέρος του κόστους (78  % των 
συνολικών). Οι πιο χρονοβόρες εργασίες είναι η επιλογή 
των έργων και η επαλήθευση των αποτελεσμάτων. 
Τόσο τα κόστη όσο και ο φόρτος εργασίας ποικίλλουν 
μεταξύ των κρατών μελών και των προγραμμάτων, το 
πρώτο λόγω των διαφορών στα επίπεδα των μισθών 
και ο φόρτος εργασίας λόγω των εξής:

 • Γεωγραφική κλίμακα: τα εθνικά προγράμματα έχουν 
γενικά χαμηλότερο φόρτο εργασίας στη διαχείρισή 
τους ανά ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού 
από τα περιφερειακά προγράμματα τα οποία, με 
τη σειρά τους, έχουν χαμηλότερο φόρτο εργασίας 
από τα τοπικά προγράμματα συνεργασίας. 
Αυτό συμβαίνει, τουλάχιστον εν μέρει, διότι τα 
προγράμματα πανεθνικής κάλυψης συνήθως 
εστιάζουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής 
αντί σε διάφορους τομείς. Επιπλέον, τα τοπικά 
προγράμματα συνεργασίας έχουν συνήθως 
ευρύτερο αντικείμενο και περιλαμβάνουν τον 
συντονισμό πολλών συμμετεχόντων.

 • Οικονομική κλίμακα: γενικά, όσο μικρότερο είναι 
ένα πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 
που δαπανάται για τη διαχείρισή του, απλώς 
λόγω των οικονομιών κλίμακας — η διαχείριση, η 
πιστοποίηση και ο έλεγχος περιλαμβάνουν πολλές 
εργασίες που δεν διαφέρουν πολύ, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος του προγράμματος.

 • Τομείς της πολιτικής που καλύπτονται: γενικά, τα 
προγράμματα που εστιάζουν στις υποδομές ή το 
περιβάλλον έχουν χαμηλότερο φόρτο εργασίας 
στη διαχείρισή τους από εκείνα που εστιάζουν 
στην καινοτομία ή τη δημιουργία ικανοτήτων. Τα 
καινοτόμα έργα (που αποτελούν πρόκληση για 
το πνεύμα και συνήθως απαιτούν εξειδίκευση 
και μεγάλο συντονισμό) χρειάζονται ιδιαίτερα 
εντατική διαχείριση. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και 
για την κατάρτιση.

Ένα σημαντικό εύρημα είναι το ότι τα διάφορα 
συστήματα διαχείρισης, ειδικότερα τα κεντροποιημένα 
έναντι των περιφερειοποιημένων, δεν συσχετίζονται 
με σημαντικές διαφορές στα κόστη διαχείρισης.

65 Η περιφερειακή διακυβέρνηση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης: 
αναθεώρηση των μηχανισμών διακυβέρνησης και του διοικητικού 
κόστους, SWECO Ltd, Μάρτιος 2010.
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Η εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ από μόνη της 
δεν συνεισφέρει σημαντικά στο διαχειριστικό φόρτο 
εργασίας. Από την άλλη πλευρά, ο κανονιστικός 
υπερθεματισμός, όπου οι εθνικοί κανονισμοί 
προχωρούν πέρα από εκεί που χρειάζεται, θα μπορούσε 
να αυξήσει σημαντικά τον φόρτο διαχείρισης.

5.3 Συνεργασία

Η ευρεία συνεργασία με αρκετούς φορείς αποτελεί 
εδώ και καιρό βασική αρχή της πολιτικής συνοχής, 
καθώς η αξιοποίηση των προσόντων και των γνώσεων 
των διαφόρων εταίρων έχει τη δύναμη να κάνει πιο 
αποτελεσματικό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση. 
Μπορεί επίσης να κάνει το πρόγραμμα πιο περιεκτικό, 
επιτρέποντας στους εταίρους να σκεφτούν πέρα από 
τα δικά τους ιδιαίτερα συμφέροντα και να δουν τα 
πράγματα από μια πιο στρατηγική, ‘περιφερειακή 
σκοπιά’. Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση66 της 
περιόδου 2000–2006 διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή 
της αρχής της συνεργασίας αποτέλεσε μια ευρέως 
αναγνωρισμένη προστιθέμενη αξία της πολιτικής 
συνοχής, ειδικά στα μέτρα τοπικής ανάπτυξης67.

Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση διαπιστώθηκε 
ότι η συνεργασία αυξήθηκε την περίοδο 2000–2006 
στην ΕΕ των 15 με μεγαλύτερη ανάμιξη των τοπικών 
και περιφερειακών φορέων, επιχειρήσεων, κοινωνικών 
εταίρων και άλλων οργανώσεων. Στην Ισπανία και τη 
Γαλλία, για παράδειγμα, εφαρμόστηκε ένα σύστημα 
συνυπευθυνότητας των περιφερειακών και κεντρικών 
κυβερνήσεων, το οποίο επέτρεψε στις περιφέρειες 
να συμμετάσχουν περισσότερο στο σχεδιασμό 
στρατηγικών, την παρακολούθηση, την αναφορά και 
τη διαχείριση, γεγονός που αύξησε τα προσόντα και τις 
ικανότητές τους σε αυτά τα θέματα.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ των 15, βρέθηκε ότι η 
ανάμιξη των εταίρων ήταν ισχυρότερη στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και στο σχεδιασμό προγραμμάτων απ’ 
ότι στην υλοποίηση. Εξαίρεση αποτέλεσε η Φινλανδία 
όπου, μέσω του μοντέλου της συμφωνίας ανάπτυξης 
της Oulu, η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων, 
ειδικά των επιχειρήσεων, ήταν ισχυρή και στο στάδιο 
της υλοποίησης.

Η εφαρμογή της αρχής της συνεργασίας ήταν δύσκολη 
για πολλές χώρες της ΕΕ των 10 την περίοδο 2004–
2006 καθώς υπήρχε σημαντική έλλειψη παράδοσης 
στις συνεργασίας και έλλειψη εδραιωμένων τρόπων 
επιλογής και ανάμιξης των εταίρων. Επιπλέον, μερικές 
φορές οι εταίροι δυσκολεύονταν να επηρεάσουν 
αποφάσεις, ειδικά στην αρχή της περιόδου, όταν 

66 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ 2000–2006, πακέτο 
εργασιών 11: Συστήματα διαχείρισης και υλοποίησης, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
expost2006/wp11_en.htm

67 http://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docgener/
evaluation/expost2006/urban_ii_en.htm 

οι γνώσεις τους για την πολιτική συνοχής ήταν 
περιορισμένες.

Οι δυσκολίες αυτές ήταν λιγότερο έντονες στις χώρες 
όπου υπήρχε εμπειρία από τα εγχώρια φόρουμ 
διαβουλεύσεων για τις πολιτικές. Στη Μάλτα, για 
παράδειγμα, το συμβούλιο οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης ίδρυσε το 2001 ένα φόρουμ διαβουλεύσεων 
και κοινωνικού διαλόγου. Ομοίως, στην Πολωνία 
συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας για την πολιτική 
συνοχής με την υπάρχουσα τριμερή επιτροπή 
κοινωνικοοικονομικών θεμάτων, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων από την κυβέρνηση, τα συνδικάτα και 
τους εργοδότες, για τη στήριξη της υλοποίησης της 
πολιτικής συνοχής. 

Ένας δείκτης για την επιτυχία της αρχής της συνεργα-
σίας είναι ότι από την εκ των υστέρων αξιολόγηση δι-
απιστώθηκε ότι η συμμετοχή των εταίρων ήταν γενικά 
υψηλότερη στα κοινοτικά προγράμματα απ’ ότι στις εγ-
χώριες πολιτικές, αν και υπάρχουν παραδείγματα που 
δείχνουν ότι η εν λόγω αρχή επεκτάθηκε και στις εγχώ-
ριες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης:

 • η εκχώρηση αυξημένων αρμοδιοτήτων στις περι-
φερειακές αυτοδιοικήσεις στη διαπραγμάτευση 
και υλοποίηση των Contrats de Projets Etat-Région 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 
στη Βουλγαρία

Το πρόγραμμα του ΕΚΤ στη Βουλγαρία περιλαμβάνει 
ευρεία σειρά μέτρων στήριξης των συνεχιζόμενων 
διοικητικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων στη 
χώρα. Στόχος του είναι η χρήση ειδικών εργαλείων 
για τη δημιουργία και την υλοποίηση των πολιτικών 
(αξιολόγηση αντίκτυπου, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
αποτίμηση πολιτικής, συμπράξεις μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα) στην καθημερινή διαχείριση της 
πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Αποσκοπούσε επίσης στην ενίσχυση της οργάνωσης 
και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στα 
δημόσια ιδρύματα, στην παροχή εκπαίδευσης για 
τους δημόσιους υπαλλήλους και τους δικαστικούς 
λειτουργούς και στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και στην ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για 
τη λειτουργική αναθεώρηση και εφαρμογή του. 
Επιπλέον, το ΕΠ στόχευε στη βελτίωση της διαχείρισης 
των δικαστηρίων, του ανθρώπινου δυναμικού τους 
και των πηγών πληροφόρησής τους, καθώς και στην 
παροχή στήριξης σε εκπαιδευτικά προγράμματα για 
τον εμπλουτισμό των γνώσεων των δικαστικών σε 
διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
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(CPER)68 στη Γαλλία, μαζί με περισσότερες αρμοδι-
ότητες διαπραγμάτευσης στους περιφερειάρχες·

 • η μεταβίβαση της ευθύνης για την περιφερειακή 
πολιτική στις Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(RDA) στην Αγγλία, που οδήγησε σε μεγαλύτερη 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις 
στις περιφέρειες. 

5.4 Δημιουργία θεσμικής ικανότητας

Οι αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές απαιτούν 
ικανή και αποδοτική διαχείριση, η οποία πρέπει να 
είναι αμερόληπτη και προσανατολισμένη προς τον 
«πελάτη». Η ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής 

68 Επίσημες συμφωνίες μεταξύ του κράτους και της περιφέρειας σε 
ένα πολυετές πρόγραμμα επάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ικανότητας μαζί με τη δημιουργία ενός σταθερού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος διευκολύνει τη 
διαρθρωτική προσαρμογή και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.

Την περίοδο 2000–2006, το ΕΚΤ έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στην 
Πολωνία το 2005 χρειάζονταν 11 διαδικασίες και 78 
ημέρες για να ιδρυθεί μια εταιρεία. Με την εφαρμογή 
της μονοκατευθυντικής αρχής, που υποστηρίχτηκε 
από το ΕΚΤ, σήμερα χρειάζονται μόλις 7 ημέρες και 
μόνο επτά διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το συνολικό 
κόστος έναρξης μιας επιχείρησης μειώθηκε σημαντικά.
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Την περίοδο 2007–2013, μια νέα προτεραιότητα του ΕΚΤ 
για τη θεσμική ικανότητα εισήχθη για τις περιφέρειες 
της σύγκλισης και τα κράτη μέλη της συνοχής, η οποία 
στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τέσσερα κράτη 
μέλη αφιέρωσαν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στη 
θεσμική ικανότητα (Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και 
Βουλγαρία) και σε πολλά αποτελεί προτεραιότητα στα 
ΕΠ τους.

Η προτεραιότητα της θεσμικής ικανότητας στηρίζει τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και της ΤΠΕ στις διοικητικές και δημόσιες υπηρεσίες σε 
όλα τα εδαφικά επίπεδα. Οι στόχοι είναι η βελτίωση 
της νομοθεσίας, η διευκόλυνση της δημιουργίας 
επιχειρήσεων, η αύξηση της αποτελεσματικότητας 

στη διαχείριση των δημόσιων πολιτικών και η 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται σε 
άτομα και επιχειρήσεις γενικότερα μειώνοντας τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το επίκεντρο των ΕΠ σε 
ολόκληρη την ΕΕ είναι: καλύτεροι κανονισμοί (στην 
Πολωνία, την Κύπρο και τη Σλοβακία), ενδυνάμωση 
του δικαστικού συστήματος (Σλοβενία και Πολωνία), 
αύξηση της ικανότητας των θεσμών απασχόλησης 
(Μάλτα και Σλοβενία), δεοντολογία και ακεραιότητα   
(Πολωνία και Ουγγαρία), μείωση του διαχειριστικού 
φόρτου για τις επιχειρήσεις (Λετονία και Λιθουανία) και 
αύξηση του επιπέδου διαφάνειας και καταπολέμησης 
της διαφθοράς (Ιταλία και Ρουμανία). Στη Βουλγαρία, 
το ΕΚΤ στηρίζει την πλήρη αναθεώρηση της εθνικής 
διοίκησης που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση 
για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση.
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6. Συνεισφορά στην περιφερειακή και 
την παγκόσμια ανάπτυξη

6.1 Χρήση μακροοικονομικών μοντέλων 
για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων

Η πολιτική συνοχής στοχεύει στη βελτίωση των οικο-
νομικών επιδόσεων των περιφερειών, κυρίως σε θέμα-
τα ΑΕΠ, απασχόλησης, παραγωγικότητας, επενδύσε-
ων και ισοζυγίου συναλλαγών. Επειδή αυτοί και άλλοι 
μακροοικονομικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν σε πε-
ριφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και επηρεά-
ζονται από διάφορες επιδράσεις, τόσο εσωτερικές όσο 
και εξωτερικές, ο μόνος τρόπος να εξεταστούν τα απο-
τελέσματα της πολιτικής συνοχής σε αυτά είναι η χρή-
ση μακροοικονομικών μοντέλων.

4.3 Αθροιστικό καθαρό αποτέλεσμα 
της πολιτικής συνοχής στο ΑΕΠ — 
μακροπρόθεσμα οφέλη στο QUEST

2000–2009 2000–2015 2000–2020
ΕΕ των 15 0,5 1,9 3,3
ΕΕ των 10 3,7 10,2 15,9
ΕΕ των 25 0,7 2,4 4,0

Σημείωση: Αθροιστικό  % μεταβολής στο επίπεδο του ΑΕΠ σε 
σύγκριση με μια γραμμή αναφοράς εκτός της πολιτικής συνοχής 
Πηγή: Varga J., In’t Veld J., A model-based analysis of the impact 
of Cohesion Policy expenditure 2000–2006: Προσομοίωση με το 
ενδογενές μοντέλο Ε&Α του QUEST III, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, 2010
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Κεφάλαιο IV: Αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής

Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιού-
νται δύο μακροοικονομικά μοντέ-
λα — το HERMIN69 και το QUEST70 
—  τα οποία επικεντρώνονται στο 
στόχο της σύγκλισης. Το HERMIN 
είναι ένα μακροοικονομετρικό μο-
ντέλο με νεοκλασικά χαρακτηριστι-
κά στο θέμα των προμηθειών. Το 
QUEST είναι ένα νέο-κεϋνσιανό μι-
κροοικονομικό μοντέλο δυναμικής 
γενικής εξισορρόπησης (ΔΓΕ) με 
ενδογενή ανάπτυξη. Η χρήση δύο 
διαφορετικών μοντέλων με ιδιαίτε-
ρα διαφορετικές υποθέσεις για τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι 
οικονομικές δυνάμεις κάνει τα απο-
τελέσματα πιο σθεναρά.

Εντούτοις, υπενθυμίζεται ότι τόσο 
το HERMIN όσο και το QUEST δεν 
μετρούν τον αντίκτυπο της πολι-
τικής, απλώς την προσομοιώνουν. 
Στο μέτρο του εφικτού, οι ιδιότητες 
του μοντέλου ευθυγραμμίζονται με τα εμπειρικά στοι-
χεία, αν και αυτό δεν είναι πάντα βέβαιο. Ωστόσο, η εν-
σωμάτωση ενός πλήθους υποθέσεων για τις λειτουργί-
ες της οικονομίας, ακόμα και εάν είναι εύλογα αληθο-
φανείς, είναι αναπόφευκτη.

Όπως συμβαίνει με κάθε μέθοδο αξιολόγησης, τα 
μακροοικονομικά μοντέλα έχουν τα δυνατά σημεία 
τους, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 
με άλλες μεθόδους αξιολόγησης για να παρέχουν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην 
προκειμένη περίπτωση, καθώς η πολιτική συνοχής έχει 
στόχους που υπερβαίνουν κατά πολύ την απλή αύξηση 
του ΑΕΠ.

Οποιαδήποτε αξιολόγηση του μακροοικονομικού 
αντίκτυπου πρέπει να ξεκινάει από τις πραγματικές 
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την πολιτική 
συνοχής (σχήμα  4.13). Επειδή η χρηματοδότηση 
στις χώρες της ΕΕ των 10 έγινε σημαντική μόνο μετά 
την προσχώρησή τους στην ΕΕ το 2004, η Ισπανία, η 

69 Για μια περιγραφή του μοντέλου HERMIN και των αποτελεσμάτων 
της εκ των υστέρων αξιολόγησης του αντίκτυπου της περιόδου 
προγραμματισμού 2000 — 2006, βλ.: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, ανάλυση της πολιτικής 
συνοχής 2000–2006 της ΕΕ με χρήση του CSHM: Συγκεντρωτικές 
επιπτώσεις και διακρατικές συγκρίσεις, 2009. http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/
wp3_hermin_aggregate.pdf

70 Για μια περιγραφή του μοντέλου QUEST και των αποτελεσμάτων 
της εκ των υστέρων αξιολόγησης του αντίκτυπου της περιόδου 
προγραμματισμού 2000 — 2006, βλ.: Varga, J., in ’t Veld, J. (2010), 
The Potential Impact of EU Cohesion Policy Spending in the 2007–
2013 Programming Period: A Model-Based Analysis. Ευρωπαϊκή 
οικονομική βίβλος της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων για την οικονομία, αριθ. 422. http://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/economic_paper/2010/index_
en.htm

Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και οι περιφέρειες 
της Ανατολικής Γερμανίας και της Νότιας Ιταλίας 
(Mezzogiorno) αποτέλεσαν τους κύριους αποδέκτες 
την περίοδο 2000–2006.

Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική για την περί-
οδο 2007–2013. Οι χώρες της ΕΕ των 12 απορροφούν 
σήμερα κάτι περισσότερο από τις μισές δαπάνες της 
πολιτικής συνοχής, με ένα μεγάλο μέρος της υπόλοιπης 
χρηματοδότησης να πηγαίνει στις χώρες της ΕΕ των 15 
ή στις προαναφερθείσες περιφέρειες (σχήμα 4.14).

6.2 Μακροοικονομικός αντίκτυπος των 
προγραμμάτων της περιόδου 2000–2006

Κατά την αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής 
συνοχής, είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση 
μεταξύ των βραχυπρόθεσμων (κυρίως η ‘πλευρά της 
ζήτησης’) επιπτώσεων και των μακροπρόθεσμων 
(κυρίως η ‘πλευρά της προσφοράς’) επιπτώσεων. 
Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις συμβαίνουν κατά 
τη διάρκεια της περιόδου, όταν τα προγράμματα 
βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Οι δαπάνες, για 
παράδειγμα, η κατασκευή δρόμων ή τα προγράμματα 
κατάρτισης τείνουν να ενισχύουν την παραγωγικότητα 
και την απασχόληση (π.χ. των οικοδόμων ή των 
εκπαιδευτών) και αυτό δημιουργεί επιπλέον ζήτηση. 
Καθώς οι εταιρείες αλλά και οι άνθρωποι κερδίζουν 
περισσότερα, επενδύουν επίσης και καταναλώνουν 
περισσότερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα (το αποκαλούμενο κεϋνσιανό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα). Αυτό το αποτέλεσμα 
συμβαίνει κυρίως κατά την περίοδο της υλοποίησης, 
όταν πραγματοποιούνται οι δαπάνες, αλλά μπορεί 
να επεκταθεί και μετά από αυτήν λόγω των 
πολλαπλασιαστών. Για τα προγράμματα της περιόδου 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp3_hermin_aggregate.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2010/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2010/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2010/index_en.htm
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2000–2006, το διάστημα της υλοποίησης διήρκεσε 
μέχρι το τέλος του 2009 (σχήμα 4.15). 

Το αποτέλεσμα της προσφοράς και ζήτησης φαίνεται 
κυρίως στο μοντέλο HERMIN, το οποίο επικεντρώνεται 
ιδιαίτερα σε αυτό. Σύμφωνα με το HERMIN, η πολιτική 
συνοχής εκτιμάται ότι αυξάνει το ΑΕΠ στα κράτη 
μέλη που αποτελούν τους κύριους αποδέκτες κατά 
1,2  % κατά μέσο όρο ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται 
δαπάνες. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτά τα αποτελέσματα 
είναι αθροιστικά, επομένως εκτιμάται ότι μέχρι το 2009 
το ΑΕΠ σε αυτές τις χώρες ήταν κατά περίπου 11  % 
υψηλότερο από αυτό που θα ήταν κανονικά χωρίς την 
πολιτική συνοχής.

Όπως είναι αναμενόμενο, ο αντίκτυπος στις 
διάφορες χώρες συνδέεται στενά με την κλίμακα της 
χρηματοδότησης. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στα 
αποτελέσματα των δύο μοντέλων. Το HERMIN αγνοεί τα 
κόστη χρηματοδότησης των δαπανών για τη συνοχή. 
Στο QUEST τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 συνεισφέρουν 
επίσης στα κόστη χρηματοδότησης των δαπανών για 
τη συνοχή και ως εκ τούτου οι καθαρές απολαβές της 
συνοχής για τις χώρες αυτές είναι μικρότερες από τις 
ακαθάριστες απολαβές που παρουσιάζονται στην 
παραπάνω ενότητα και προσομοιώνονται στο HERMIN. 
Επίσης, στο QUEST, η τόνωση της ζήτησης εκτιμάται 
ότι είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στο 
HERMIN διότι οι δαπάνες της συνοχής οδηγούν σε 
πραγματική ανατίμηση των τιμών του συναλλάγματος 
(στις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ) και 

RHOMOLO

Ο αντίκτυπος των επενδύσεων στο δίκτυο μεταφορών TEN-T σε πέντε χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ουγγαρία, 
Πολωνία και Σλοβακία) εξαπλώθηκε με την πάροδο του χρόνου, όπως φαίνεται από ένα πρωτότυπο ενός νέου περιφερειακού 
μοντέλου, το RHOMOLO. Οι εν λόγω επενδύσεις οδήγησαν εκ πρώτης σε σημαντικές μειώσεις στα κόστη μεταφοράς στις 
περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν αλλά και σε άλλες, δεδομένης της γενικής βελτίωσης του δικτύου μεταφορών. 

Τα μειωμένα κόστη μεταφοράς διευκολύνουν το εμπόριο, καθώς και τις μετακινήσεις των ανθρώπων, επιφέροντας σημαντική 
αύξηση στο ΑΕΠ. Βραχυπρόθεσμα, ο αντίκτυπος είναι γενικά μεγαλύτερος στις περιοχές, οι οποίες ωφελούνται άμεσα 
από το βελτιωμένο δίκτυο μεταφορών, όπως, για παράδειγμα, η Warmińsko-Maruskie στη βορειοανατολική Πολωνία ή το 
Moravskoslezsko στην Τσεχική Δημοκρατία (χάρτης 4. 7). 

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όμως, τα οφέλη για το ΑΕΠ αυξάνονται προοδευτικά, καθώς χρειάζεται χρόνος για να 
επιτευχθεί ο πλήρης αντίκτυπος των εν λόγω επενδύσεων. Επιπλέον, λόγω των διαπεριφερειακών μεταδοτικών οφελών τους, 
ο θετικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ εξαπλώνεται αργά και στις γειτονικές περιφέρειες, ακόμα και σε περιφέρειες όπου δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί επενδύσεις (όπως, για παράδειγμα, στο Zachodniopomorskie της βορειοδυτικής Πολωνίας). Στο τέλος, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οι περιφέρειες της Πολωνίας και της Ουγγαρίας επωφελήθηκαν 
στο μέγιστο από αυτές τις επενδύσεις στο δίκτυο TEN-T. 

Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής συνοχής της ΕΕ βασίζονται 
στις εθνικές οικονομίες, χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπ’ όψιν τους τις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού. 
Ως εκ τούτου, δεν αποτυπώνουν την ετερογένεια που υπάρχει συχνά σε περιφερειακό επίπεδο ή τους άλλους συσχετισμούς, 
όπως διαπεριφερειακά μεταδοτικά οφέλη ή μετανάστευση.

Το RHOMOLO μπορεί να προσομοιώσει τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής στις περιφέρειες της ΕΕ μέσω δράσεων οι οποίες:

 • ενισχύουν τις υποδομές, το απόθεμα σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την ικανότητα για Ε&Α·

 • αυξάνουν την ελκυστικότητα της περιφέρειας για παραγωγικές δραστηριότητες και απασχόληση·

 • μεταθέτουν τις εθνικές δαπάνες μεταξύ περιφερειών ή τομέων πολιτικής λόγω συγχρηματοδότησης·

 • μειώνουν το κόστος μεταφοράς μεταξύ των περιφερειών.

Το μοντέλο φιλοδοξεί να αξιολογήσει όχι μόνο τον οικονομικό, αλλά και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε 
περιφερειακό επίπεδο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

 • χρήση της περιφερειακής οικονομίας σε επίπεδο NUTS 2 (NUTS 1 για τη Γερμανία) ως βασικό δομικό στοιχείο·

 • ένταξη των στοιχείων της θεωρίας περί ενδογενούς ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία τα κέρδη σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και γνώσεις συνεισφέρουν στη διατήρηση της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και των στοιχείων από τη νέα οικονομική 
γεωγραφία, με τις δυνάμεις συγκέντρωσης και διασποράς του πληθυσμού να καθορίζουν την κατανομή των εταιρειών και 
των εργαζομένων στο χώρο·  

 • σαφείς συνδέσεις μεταξύ των περιφερειακών οικονομιών μέσω εμπορικών και μεταναστευτικών ροών σε ένα γενικό 
ισορροπημένο πλαίσιο, που επιτρέπουν τον ατελή ανταγωνισμό και την ανεργία τριβής.



Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 255

Κεφάλαιο IV: Αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής

< 0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

> 0,4

δεν υπάρχουν στοιχεία

< 0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

> 0,4

δεν υπάρχουν στοιχεία

% μεταβολής ως προς την τιμή έναρξης

4.7 Πραγματική μεταβολή του ΑΕΠ λόγω των επενδύσεων TEN-T

Πηγή: TNO, ΙΜΤΜ, ΓΔ Περιφερειακής 
Πολιτικής με χρήση του μοντέλου Rhomolo

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

0 500 Km

REGIOgis

Νέες/βελτιωμένες σιδηροδρομικές συνδέσεις
Νέες/βελτιωμένες οδικές συνδέσεις

Συνδέσεις στις μεταφορές Βραχυπρόθεσμα

ΜακροπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμα



Κεφάλαιο IV: Αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής

256 Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

παραγκωνίζουν ένα μέρος από τις ιδιωτικές δαπάνες, 
συνεπώς το τελικό αποτέλεσμα στην παραγωγικότητα 
είναι μικρότερο. Το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα της 
προσφοράς και ζήτησης, αν και θετικό, δεν αποτελεί 
‘raison d’être’ (λόγο ύπαρξης) της πολιτικής συνοχής, η 
οποία έχει ως στόχο τις διαρθρωτικές αλλαγές και τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέσω αποτελεσμάτων από 
την ‘πλευρά της προσφοράς’ — καλύτερο σύστημα 
μεταφορών, ισχυρότερη επιχειρηματική βάση, 
αυξημένους ρυθμούς καινοτομίας και περισσότερα 
άτομα με προσόντα. Αυτά τα αποτελέσματα στη 
βελτίωση της παραγωγικής δυνατότητας των 
περιφερειακών οικονομιών έχουν μεγάλη διάρκεια στο 
χρόνο.

Οι εκτιμήσεις των δύο μοντέλων για την επίπτωση που 
θα έχει η πολιτικής συνοχής της περιόδου 2000–2006 
στο ΑΕΠ το 2014, 5 έτη μετά την ολοκλήρωση των 
δαπανών, επίσης διαφέρουν (σχήμα 4.16).

Στην περίπτωση αυτή, το QUEST εκτιμά ότι η επίπτωση 
στο ΑΕΠ θα είναι μεγαλύτερη, κυρίως επειδή, καθώς 
πρόκειται για μοντέλο ενδογενούς ανάπτυξης, 
αποτυπώνει τον αντίκτυπο που έχουν στην ανάπτυξη 
οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην ΕΤΑ. 
Το HERMIN, από την άλλη, θεωρεί ότι το αποτέλεσμα 
από τις επενδύσεις μειώνεται σταδιακά με την πάροδο 
του χρόνου. Το σαφές μήνυμα, ωστόσο, είναι ότι, 
σύμφωνα με διαφορετικές υποθέσεις για το πως 
λειτουργούν οι οικονομίες, η πολιτική συνοχής έχει 
ισχυρές επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την ανάπτυξη — τόσο 
στο βραχυπρόθεσμο όσο και στο μακροπρόθεσμο 
διάστημα. Ακόμα και σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές 
υποθέσεις του μοντέλου HERMIN, η πολιτική συνοχής 
για την περίοδο 2000–2006 είχε ως αποτέλεσμα την 
επιστροφή 2,1  ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε. 
Σύμφωνα με το QUEST, η επιστροφή το 2009 ισοδυναμεί 
με 1,2 ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε. Ωστόσο, 
μέχρι το  2020, η επιστροφή εκτιμάται ότι θα είναι 
4,2 ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε.

Η πολιτική συνοχής συνέβαλλε επίσης στην άνοδο 
του επιπέδου της απασχόλησης. Το HERMIN εκτιμά ότι 
το 2009 ο αριθμός των απασχολούμενων ήταν κατά 
5,6  εκατομμύρια υψηλότερος ως αποτέλεσμα της 
πολιτικής για την περίοδο 2000–2006 (σχήμα  4.17) ή 
κατά μέσον όρο 560 χιλιάδες περισσότεροι το χρόνο 
απ’ ότι θα ήταν χωρίς την πολιτική συνοχής.

6.3 Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος της 
πολιτικής συνοχής 2007–201371

Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης χρηματοδότησης 
στην ΕΕ των 12 την περίοδο 2007–2013, ο αναμενόμενος 
αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής στο ΑΕΠ αυτών 
των χωρών είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον της 

71 Μια προσεχής βίβλος εργασίας, βασισμένη στο μοντέλο HERMIN, 
θα παρέχει αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων ανά χώρα 
και των βασικών χαρακτηριστικών των οικονομιών των δικαιούχων.

περιόδου 2000–2006. Όπως και πριν, το HERMIN εκτιμά 
μεγαλύτερα αποτελέσματα ζήτησης για την τρέχουσα 
περίοδο, παρόλο που και τα δύο μοντέλα εκτιμούν ότι 
τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά για όλες τις χώρες 
και σε ευθυγράμμιση με τις δαπάνες (σχήμα 4.18).

Και πάλι, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν σημαντικές και 
ανθεκτικές στο χρόνο επιπτώσεις στο ΑΕΠ, καθώς και 
ουσιαστικός αντίκτυπος βραχυπρόθεσμα.

Η εφαρμογή ενός μοντέλου τύπου HERMIN 
στην Πολωνία δείχνει ότι αυτά τα αποτελέσματα 
αναπαράγονται σε περιφερειακό επίπεδο72. Εκτιμήσεις 
των αθροιστικών αποτελεσμάτων των δαπανών για 
τις περιόδους 2004–2006 και 2007–2013 δείχνουν 
ότι όλες οι πολωνικές περιφέρειες ενδέχεται να έχουν 
σημαντικά οφέλη στο ΑΕΠ από την πολιτική συνοχής. 

Τα οφέλη εξαρτώνται εν μέρει από την κλίμακα των 
δαπανών, αλλά και από την οικονομική διάρθρωση και 
το προφίλ των δαπανών της περιφέρειας. Οι κεντρικές 
και οι δυτικές περιφέρειες με ευμεγέθεις παραγωγικούς 
τομείς εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περισσότερο, ενώ 
οι ανατολικές περιφέρειες με μεγάλους γεωργικούς 
τομείς και μικρότερους και λιγότερο αποδοτικούς 
παραγωγικούς τομείς θα ωφεληθούν λιγότερο, αν και 
τα εκτιμώμενα αποτελέσματα είναι και εδώ σημαντικά 
και κυμαίνονται από το 8 % έως το 12 % του ΑΕΠ.

6.4 Αντίκτυπος στις χώρες που 
συνεισφέρουν και στην ΕΕ των 27

Η πολιτική συνοχής επηρεάζει, φυσικά, και τις χώρες 
που απλώς συνεισφέρουν και, επομένως, έχουν 
υψηλότερους φόρους από αυτούς που θα είχαν 
διαφορετικά ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν την 
απαιτούμενη χρηματοδότηση. Οι εν λόγω χώρες, 
ωστόσο, τείνουν να έχουν πιο προηγμένες οικονομίες, 
παράγοντας πολλά είδη κεφαλαιουχικών αγαθών και 
υπηρεσιών τα οποία χρειάζονται οι αποδέκτριες χώρες 
καθώς αναπτύσσονται. Ως εκ τούτου, η φαινόμενο που 
αντιμετωπίζουν να πρέπει να αυξήσουν τα οικονομικά 
τους μετριάζεται από τις αυξημένες εξαγωγές τους73.

Αυτό επιβεβαιώνεται από το μοντέλο HERMIN, το 
οποίο δείχνει ότι η τόνωση των εξαγωγών είναι 
σημαντική, αν και περισσότερο σε κάποιες χώρες απ’ 

72 Zaleski, J. (2009), Regionalisation of the HERMIN macro-economic 
modelling framework in Poland’, εργασία που παρουσιάστηκε 
στο έκτο ευρωπαϊκό συνέδριο για την αξιολόγηση της πολιτικής 
συνοχής, νέες μέθοδοι για την αξιολόγηση της πολιτικής 
συνοχής: Προάσπιση της λογοδοσίας και της μάθησης, 
Βαρσοβία, 30 Νοεμβρίου–1 Δεκεμβρίου 2009. Τα πλήρη 
τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του WARR: 
http://www.hermin.pl

73 Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής στις χώρες χορηγούς μπορεί 
να πάρει και άλλες μορφές (π.χ. ανάθεση συμβάσεων προμηθειών 
σε αναδόχους από τα κράτη χορηγούς).

http://www.hermin.pl
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ότι σε άλλες, ανάλογα με τις εμπορικές σχέσεις74. Για 
παράδειγμα, η Γαλλία και το ΗΒ είχαν σημαντικά κέρδη 
από το σχετικά υψηλό εμπόριο με την Ισπανία και την 
Ιρλανδία αντίστοιχα, ενώ η Γερμανία εξάγει σχετικά 
μεγάλες ποσότητες στις περισσότερες αποδέκτριες 
χώρες (σχήμα 4.19).

Το μοντέλο QUEST χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθούν 
οι καθαρές επιπτώσεις της πολιτικής συνοχής στην 
οικονομία της ΕΕ ως σύνολο. Το αθροιστικό καθαρό 
αποτέλεσμα των δαπανών των προγραμμάτων της 
περιόδου 2000–2006 στο ΑΕΠ της ΕΕ των 25 εκτιμήθηκε 
στο 0,7 % για το 2009 (δηλαδή το ΑΕΠ ήταν υψηλότερο 
από αυτή την άποψη λόγω της πολιτικής). Εκτιμήθηκε 
επίσης ότι αυτό το ποσοστό θα ανέλθει στο 4 % μέχρι 
το 2020. Μόνο στην ΕΕ των 15, εκτιμάται ότι μέχρι το 
2020 ο αθροιστικό καθαρό αποτέλεσμα στο ΑΕΠ θα 
είναι μόλις πιο πάνω από 3 % (πίνακας 4.3).

7. Συμπεράσματα
Η πολιτική συνοχής έχει ένα ευρύ όραμα. Το όραμα 
αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη 
των υστερουσών περιφερειών και τη στήριξη των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και την κοινωνική 
και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της ανάπτυξης 
μαζί με το σεβασμό στα εδαφικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά των διαφόρων τμημάτων της ΕΕ. 
Το εύρος του οράματος αντικατοπτρίζεται στην 
ποικιλία των ταμείων, των προγραμμάτων, των τομέων 
παρέμβασης και των εταίρων.

Όσον αφορά την οικονομία των περιφερειών, η 
πολιτική συνοχής δημιούργησε περίπου 1 εκατομμύριο 
θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ 
και επίσης ίσως συνείσφερε κατά έως και 10  % στο 
ΑΕΠ των περιφερειών του στόχου 1 στην ΕΕ των 15. 
Όπως φαίνεται από διάφορες μελέτες, αυτό τείνει να 
τονώνει το εμπόριο και τις εξαγωγές των χωρών που 
συνεισφέρουν, αντισταθμίζοντας τη συνεισφορά τους 
στη χρηματοδότηση της πολιτικής.

Εντούτοις, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης: οι 
επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις και Ε&Α αποτελούν ένα 
χρήσιμο εργαλείο, αλλά πολύ συχνά στο παρελθόν 
χρησιμοποιήθηκαν εις βάρος άλλων μέσων. Η 
τάση προς ένα πιο ισορροπημένο μίγμα, το οποίο 
περιλαμβάνει χρηματοοικονομική τεχνική (δάνεια και 
επιχειρηματικό κεφάλαιο) καθώς και ‘έμμεσα’ μέτρα 
(δηλαδή μη χρηματοοικονομικά μέσα, όπως παροχή 
συμβουλών, δημιουργία δικτύων και δημιουργία 
συστάδων) είναι ευπρόσδεκτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σε στενή συνεργασία με την ΕΤΕ, ενθαρρύνει ενεργά 
μια τέτοια διαφοροποίηση μέσω πρωτοβουλιών όπως 
οι JEREMIE, JASMINE, JASPERS και JESSICA.

74 Μελέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικών Πολιτικών, Τμήμα Πολιτικής B: Πολιτικές διάρθρωσης 
και συνοχής, περιφερειακή ανάπτυξη, Η οικονομική ανταπόδοση 
των δαπανών της συνοχής για τα κράτη μέλη, 2009.

Επιπροσθέτως, οι προηγούμενες επενδύσεις της 
πολιτικής συνοχής σε αυτοκινητόδρομους και 
δρόμους στα λιγότερο ανεπτυγμένα τμήματα της 
ΕΕ των 15 σημαίνει ότι πλέον η δουλειά έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί. Οι επενδύσεις θα πρέπει να μεταφερθούν 
προς φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους 
μεταφοράς (κυρίως στα συστήματα σιδηροδρόμου 
και αστικής συγκοινωνίας), αν και στην ΕΕ των 12 η 
ανάγκη για βελτίωση όλων των συνδέσεων μεταφοράς 
εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση.

Η πολιτική συνοχής παρέχει επίσης εκπαίδευση 
σε περίπου 10  εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, 
εστιάζοντας έντονα στους νέους, τους επί μακρόν 
άνεργους και σε όσους έχουν ελάχιστα προσόντα. 
Μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, 
η πολιτική συνοχής έχει σημειώσει σημαντικές 
επιτυχίες όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, 
την αναγέννηση των στερημένων αστικών συνοικιών 
και τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες στις 
αγροτικές περιοχές.

Η συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων 
είναι ουσιώδης για τη μελλοντική βελτίωση της 
πολιτικής. Στοιχεία από αξιολογήσεις δείχνουν 
σαφώς ότι η ενεργή συμμετοχή των κατά τόπους 
ατόμων και οργανισμών σε έργα που εφαρμόζονται 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, από το 
σχεδιασμό μέχρι το στάδιο της υλοποίησης, αποτελεί 
αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας όσον αφορά 
την αποτελεσματική λειτουργία των πρωτοβουλιών 
ανάπτυξης. Για την ακρίβεια, μια τέτοια συνεργασία 
αποτελεί βασική πηγή προστιθέμενης αξίας στην 
πολιτική συνοχής, αξιοποιώντας τα προσόντα και τις 
γνώσεις τους ώστε να καταστήσουν τα προγράμματα 
πιο αποτελεσματικά και περιεκτικά.

Σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, περισσότερα 
από τα μισά κράτη μέλη επιδιώκουν τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως στόχο των 
προγραμμάτων τους στα πλαίσια της πολιτικής 
συνοχής για την περίοδο 2007–2013. Περισσότεροι 
από 23  εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν σύνδεση 
με συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων 
και τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν 
σύνδεση με παροχή καθαρού πόσιμου νερού μέσω της 
στήριξης από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής για την 
περίοδο 2000–2006.

Ως εκ τούτου, η πολιτική συνοχής βοήθησε πολλές 
περιφέρειες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
οδηγιών της ΕΕ για το περιβάλλον. Αυτό οδήγησε 
επίσης στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, η βιωσιμότητα των 
εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν απαιτεί πιο 
προσεκτική μελέτη: μερικές φορές έγιναν επενδύσεις 
στις υποδομές για το περιβάλλον χωρίς σαφή σχέδια 
για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 
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Σε θέματα διαχείρισης, η ισχυρή και ορθή διοίκηση 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι 
σημαντική για την επιτυχία και το διαρκές αποτέλεσμα 
της πολιτικής συνοχής. Παρόλο που από τις 
αξιολογήσεις διαπιστώθηκε ότι ειδικότερα οι χώρες 
της ΕΕ των 12 πραγματοποίησαν σημαντικά βήματα 
τα χρόνια μετά την προσχώρησή τους, απαιτείται 
συνεχής και εντατική προσπάθεια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι υπάρχει διοικητική ικανότητα σε όλα 
τα επίπεδα ώστε να εφαρμοστεί η πολιτική συνοχής 
αποτελεσματικά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ένα επαναλαμβανόμενο εύρημα αξιολόγησης σε όλες 
τις περιοχές των επενδύσεων ήταν η ενασχόληση με 
την 'απορρόφηση', δηλαδή η δαπάνη χρημάτων αντί 
για την εστίαση σε αυτό που τα προγράμματα είχαν 
στην ουσία σχεδιαστεί να επιτύχουν. Παρότι το πρώτο 
αποτελεί προφανώς προϋπόθεση για την επιτυχία, το 
δεύτερο είναι εν τέλει αυτό που μετράει. Για παράδειγμα, 
τα συστήματα παρακολούθησης συνήθως δίνουν 
προτεραιότητα στις δαπάνες και τα νούμερα (όπως 
είναι ο αριθμός των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν ή τα 
χιλιόμετρα των νέων δρόμων που κατασκευάστηκαν) 
αντί για τα αποτελέσματα (όπως είναι ο αριθμός των 
ανθρώπων που βρήκαν δουλειά αφού εκπαιδεύτηκαν 
ή ο χρόνος διαδρομής που εξοικονομείται), ενώ δεν 
αναφέρουν σχεδόν καθόλου τους αντίκτυπους (η 
επίδραση του καλύτερα εκπαιδευμένου εργατικού 
δυναμικού ή των αποδοτικότερων δικτύων μεταφορών 
στην περιφερειακή ανάπτυξη).

Η πολιτική συνοχής πρέπει να καλλιεργεί την εστίαση 
στην απόδοση. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από 
προγράμματα τα οποία προσδιορίζουν μόνο έναν 
περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων στην πολιτική 
(επικέντρωση) με σαφή άποψη του τρόπου επίτευξής 
τους και του τρόπου με τον οποίο η επίτευξή τους θα 
συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
ανάπτυξη των ενδιαφερομένων περιφερειών ή κρατών 
μελών.

Τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
πρέπει να βελτιωθούν σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου 
να παρακολουθούν την απόδοση και να συμβάλλουν 
στον επαναπροσανατολισμό των προσπαθειών όπως 
χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση 
των στόχων. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται ένα 
σαφές στρατηγικό όραμα του στόχου επίτευξης 
του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο η 
επιτυχία μπορεί να γίνει αντιληπτή και να μετρηθεί 
(ορθή στοχοθέτηση). Χρειάζεται επίσης εντονότερη 
προσφυγή σε σχολαστικές μεθόδους αξιολόγησης, 
περιλαμβανομένης της αξιολόγησης του ουτοπικού 
αντίκτυπου, της ανάλυσης κόστους-οφέλους, των 
δημοσκοπήσεων στους δικαιούχους, καθώς και μια πιο 
εντατική χρήση των ποσοτικών μεθόδων, όπως είναι οι 
μελέτες περιπτώσεων.
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