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Εισαγωγή
Το πρόβληµα των περιφερειακών ανισοτήτων απασχολεί την οικονοµική
επιστήµη για αρκετές δεκαετίες. Τα τελευταία 20-30 χρόνια, η ενασχόληση αυτή
είναι συστηµατική και έχει οδηγήσει στη συγκρότηση επιµέρους οικονοµικών
κλάδων, όπως η αστική και περιφερειακή οικονοµική, η περιφερειακή ανάπτυξη και η
περιφερειακή πολιτική, η οποία αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργασίας.
Παρά τον πλούτο των προσεγγίσεων, η οικονοµική επιστήµη δεν έχει
καταφέρει ακόµα να δώσει µία ενιαία και καθολικά αποδεκτή θεωρία για τις
περιφερειακές ανισότητες. Τι παράγει τελικά σε µία οικονοµία περιφερειακές
ανισότητες; Μπορούν να δώσουν λύση οι διαρθρωτικές πολιτικές στο πρόβληµα των
περιφερειακών ανισοτήτων; Κι αν ναι, ποιες θα είναι οι νέες οικονοµικές συνθήκες
που διαµορφώνονται; Εύλογα ερωτήµατα όπως αυτά, που έχουν µεγάλη σηµασία για
την άσκηση πολιτικών, επιχειρούνται να απαντηθούν στη συγκεκριµένη εργασία.
Η θεµελίωση της περιφερειακής πολιτικής στη χώρα µας άρχισε στο τέλος της
δεκαετίας του ’50, µαζί µε τις πρώτες προσπάθειες προγραµµατισµού της
οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι, στο «Πενταετές Πρόγραµµα Οικονοµικής Ανάπτυξης
της Ελλάδος 1960-1964» τέθηκε το περιφερειακό πρόβληµα και η ανάγκη άσκησης
περιφερειακής πολιτικής «για την αποτελεσµατική προώθηση της λύσης του
προβλήµατος ανισοτήτων, που υφίστανται σήµερα ανάµεσα στις διάφορες περιοχές της
χώρας» (Πετράκος-Ψυχάρης 2004).
Από την περίοδο αυτή µέχρι σήµερα η σηµασία της περιφερειακής πολιτικής
στον εθνικό προγραµµατισµό, την κατανοµή των δηµοσίων επενδύσεων και τη
διαδικασία λήψης µέτρων για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας,
γίνεται όχι µόνο πιο φανερή αλλά και πιο µεγάλη.
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την επίδραση των διαρθρωτικών
πολιτικών της ΕΕ στην ελληνική οικονοµία. Επιχειρείται µια παρουσία της γενικής
εικόνας και των κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών της χώρας την περίοδο
εφαρµογής των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται µια εισαγωγή στην έννοια της
περιφερειακής ανάπτυξης, παρουσιάζονται οι σκοποί και τα µέσα της περιφερειακής
πολιτικής καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του περιφερειακού προβλήµατος εν
γένει και ειδικότερα για την Ελλάδα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
που εµφανίζει η Ελλάδα πριν και µετά την ένταξή της στην ΕΕ µέχρι και την
εφαρµογή των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η
αναγκαιότητα ένταξης της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής στα πλαίσια της
κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής.
Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι βασικές κατευθύνσεις και στόχοι του
Α΄ΚΠΣ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και οι αναπτυξιακές του
επιπτώσεις στο σύνολο της χώρας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι στόχοι κα οι βασικοί άξονες του
Β΄ΚΠΣ καθώς και οι αναπτυξιακές του επιδράσεις.
Στο πέµπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο Γ΄ΚΠΣ, αναφέρονται οι συνθήκες
που επικρατούσαν πριν την έναρξη του, οι βασικοί άξονες προτεραιοτήτων, το
χρηµατοδοτικό πλαίσιο, καθώς και οι επιπτώσεις που επέφερε.
Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται µία σύντοµη παρουσία του ΕΣΠΑ, του
διαρθρωτικού προγράµµατος της τρέχουσας περιόδου.
Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσία των διαρθρωτικών πολιτικών
της ΕΕ στην ελληνική οικονοµία ως προς τις χώρες Συνοχής.
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Στην ανάλυση όλων των παραπάνω η µελέτη λαµβάνει υπόψη της:
Τη σχετική βιβλιογραφία και τα διάφορα καταγεγραµµένα στοιχεία,
στατιστικές και πληροφορίες κοινωνικού και
οικονοµικού
περιεχοµένου.
Τους σχεδιασµούς και τις αναπτυξιακές προτάσεις και παρεµβάσεις
που έχουν κατατεθεί και έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα για την
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας από τους κρατικούς και
Ευρωπαϊκούς φορείς.
Τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις για τη
συγκρότηση αναπτυξιακής πολιτικής.
Τους γενικότερους στόχους που τίθενται από την Κεντρική ∆ιοίκηση
και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Τσακλόγλου
Παναγιώτη για την προθυµία του να αναλάβει την επίβλεψη της εργασίας µου ,
καθώς επίσης και για τη βοήθεια που προσέφερε στη διάρθρωση και εκπόνηση της
παρούσας εργασίας.
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1. Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

1.1 Έννοια και Αντικείµενο
Στη µεταπολεµική περίοδο, όταν υπήρχαν σχετικά διαφορετικού τύπου
οικονοµικά µοντέλα στο επίπεδο της οργάνωσης (κλειστά ή ανοιχτά) και οι
ελεγχόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οι βασικές προσεγγίσεις για την
περιφερειακή πολιτική πήγαζαν από τις ρικαρντιανές θεωρίες των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων και του διεθνούς εµπορίου. Κατά τη σύγχρονη όµως περίοδο, των
ζωνών του ελεύθερου εµπορίου, των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας, της µετατρεψιµότητας των νοµισµάτων και της κινητικότητας του
κεφαλαίου και της εργασίας (κύριος σταθµός η συνθήκη του Μάαστριχτ), οι βασικές
προσεγγίσεις δεν µπορούσαν να δώσουν πειστικές απαντήσεις στον κλάδο της
περιφερειακής πολιτικής.
Οι παραπάνω εξελίξεις ανέδειξαν το γεγονός ότι τόσο ο ανταγωνισµός των
περιφερειών µιας χώρας, όσο και ο ανταγωνισµός µεταξύ διαφορετικών χωρών είναι
σηµαντικό και σύνθετο ζήτηµα. Έχει καταγραφεί ότι ο ανταγωνισµός σε διεθνές
επίπεδο αφορά περισσότερο τον ανταγωνισµό µεταξύ των περιφερειών διαφορετικών
κρατών, παρά µεταξύ των χωρών στο σύνολό τους. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι
ουσιαστικό στοιχείο κάθε οικονοµικού συστήµατος και η ανάλυση της περιφερειακής
πολιτικής συνδέεται σε πολλά επίπεδα µε την άσκηση εθνικής πολιτικής.
Κατά την προσπάθεια προσδιορισµού της έννοιας της Περιφερειακής
Πολιτικής έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Η Περιφερειακή Οικονοµική Πολιτική
ή απλούστερα η Περιφερειακή Πολιτική περιλαµβάνει «όλες τις παρεµβάσεις του
κράτους που αποσκοπούν στη βελτίωση της γεωγραφικής κατανοµής των
οικονοµικών δραστηριοτήτων» (Roger 1962). Στην πραγµατικότητα, η περιφερειακή
πολιτική προσπαθεί να «διορθώσει ορισµένες χωρικές συνέπειες της ελεύθερης
οικονοµίας της αγοράς για να πετύχει δύο αλληλοσυσχετιζόµενους σκοπούς: την
οικονοµική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής διανοµής» (Vanhove and
Klaassen 1987). Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, η «περιφερειακή πολιτική υπάρχει
εξαιτίας της επίµονης παρουσίας των περιφερειακών ανισοτήτων, οι οποίες έχουν
βαθιά επίπτωση στην οικονοµική ευηµερία των περιφερειών µιας χώρας» (Armstrong
and Taylor 1993). Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντικείµενο της
περιφερειακής πολιτικής περιλαµβάνει τη «δηµιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία των
απαιτούµενων ευκολιών για την εγκατάσταση των οικονοµικών δραστηριοτήτων και
των ατόµων λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και οικονοµικές απαιτήσεις, τις
ανάγκες, τις ανθρώπινες φιλοδοξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
περιφερειών» (E.E.C. 1969).
Ως πιο συγκεκριµένος και σαφής ορισµός της
περιφερειακής πολιτικής, όµως, εκτιµάται ο εξής: «ένα σύστηµα σκοπών, µέσων και
φορέων που συνδυάζονται σ’ένα πρόγραµµα για να επιτύχουν την ισόρροπη
µεταβολή της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονοµίας» (Κόνσολας 1997).
Πεδίο εφαρµογής της περιφερειακής πολιτικής είναι ένα σύνολο χωρών (π.χ. η
Ευρωπαϊκή Ένωση), µια χώρα ή µια περιφέρεια. Γι’αυτό προσδιορίζεται αντίστοιχα
ως Κοινοτική, Εθνική ή Ειδική Περιφερειακή Πολιτική. Επιπρόσθετα, η
Περιφερειακή Πολιτική διακρίνεται σε προωθητική και περιοριστική. Η πρώτη
στοχεύει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας στις καθυστερηµένες
περιφέρειες και η δεύτερη στη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν
6

Οι Επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών της ΕΕ στην Ελληνική Οικονοµία

από την υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και οικονοµικών δραστηριοτήτων σε µία
περιφέρεια.
Αντικείµενο της περιφερειακής πολιτικής, όπως προαναφέρθηκε, είναι η
επίλυση των περιφερειακών ανισοτήτων µέσω κατάλληλων µεθόδων
προγραµµατισµού και εφαρµογής προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης.

1.2 Οι Στόχοι και τα Μέσα της Περιφερειακής Πολιτικής
∆εν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστούν οι στόχοι της περιφερειακής
πολιτικής και είναι ακόµη πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Μια άποψη
υποστηρίζει ότι η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να έχει ως µοναδικό στόχο την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χωρική διάσταση
της αναπτυξιακής πολιτικής. Μια άλλη άποψη αναφέρει ότι ο µοναδικός στόχος της
περιφερειακής πολιτικής θα έπρεπε να είναι η µείωση των περιφερειακών
ανισορροπιών στις ευκαιρίες απασχόλησης (Armstrong and Taylor 1993), ενώ στην
κλασική βιβλιογραφία αναφέρεται ως διπλός στόχος η οικονοµική ανάπτυξη σε
εθνικό επίπεδο και η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων ( Κόνσολας 1997).
Στην πράξη, η επιλογή των στόχων αλλά και της έµφασης της περιφερειακής
πολιτικής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα χαρακτηριστικά της χώρας ή των υπό
συζήτηση περιφερειών. Ακόµη κι αν δεχτούµε πως υπάρχουν µόνο οι δύο παραπάνω
στόχοι πολιτικής, το ειδικό βάρος του καθενός µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα
ανάλογα µε τις περιφερειακές ανισότητες αλλά και το επίπεδο ανάπτυξης που
παρουσιάζει η κάθε µία από αυτές.
Με δεδοµένα τα στάδια ανάπτυξης της κάθε χώρας αλλά και το χαρακτήρα
των περιφερειακών τους προβληµάτων, οι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής θα
µπορούσαν, σε µια πιο αναλυτική προσέγγιση, να ταξινοµηθούν σε τέσσερις
κατηγορίες (Πετράκος-Ψυχάρης 2004):
Οικονοµικοί Στόχοι:
• Μείωση των περιφερειακών ανισορροπιών στα ποσοστά ανεργίας
• ∆ιασφάλιση της βέλτιστης κατανοµής των παραγωγικών πόρων µεταξύ
τοµέων και κλάδων της οικονοµίας
• Μείωση των πληθυσµιακών πιέσεων σε ήδη κορεσµένες περιοχές
• Μείωση του βαθµού υποαπασχόλησης των εθνικών παραγωγικών πόρων
• Εξασφάλιση ικανοποιητικού βαθµού ανάπτυξης των παραγωγικών πόρων
• Μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονοµία
• Εξασφάλιση µιας λογικής κατανοµής του εισοδήµατος
Περιβαλλοντικοί Στόχοι:
• Καλύτερη ισορροπία µεταξύ πληθυσµού και περιβάλλοντος
• Ισορροπία στις ευκαιρίες αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων από γενιά
σε γενιά
• Αξιοποίηση µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον
Κοινωνικοί Στόχοι:
• Προστασία χωρικά προσδιορισµένων πολιτισµικών χαρακτηριστικών
• Βελτίωση κοινωνικής συνοχής
Πολιτικοί Στόχοι:
• Εθνική ενότητα και ασφάλεια
• Πολιτική Σταθερότητα.
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Αξίζει να τονισθεί πως η παραπάνω κατηγοριοποίηση δεν αποτελεί µια
ολοκληρωµένη λίστα στόχων η οποία εξαντλεί τις δυνατότητες παρέµβασης, αντίθετα
η επιλογή πολλαπλών στόχων είναι πιο αποτελεσµατική και πιο κοντά στις ανάγκες
της σύγχρονης πραγµατικότητας.
Όσον αφορά τα παραδοσιακά µέσα τα οποία χρησιµοποιεί η περιφερειακή
πολιτική, µπορούµε να διακρίνουµε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) τα κύρια και β) τα
δευτερεύοντα µέσα, ανάλογα µε τη σηµασία τους για την πραγµάτωση των σκοπών
της περιφερειακής πολιτικής (Κόνσολας 1997). Η αξιολόγηση της σηµασίας των
µέσων µεταβάλλεται βέβαια, διαχρονικά και από χώρα σε χώρα, αλλά η µακρόχρονη
χρήση τους και η αποτελεσµατικότητα τους µας επιτρέπουν αυτή τη βασική διάκριση.
Τα κύρια παραδοσιακά µέσα περιφερειακής πολιτικής είναι:
• Οικονοµική και κοινωνική υποδοµή
• Επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις
• Φορολογικά και πιστωτικά κίνητρα
• Θεσµικά µέτρα
• Έλεγχοι και αντικίνητρα.
Τα δευτερεύοντα µέσα της περιφερειακής πολιτικής αφορούν:
• Τις περιφερειακές επιδοτήσεις απασχόλησης
• Ενισχύσεις για τη µετεγκατάσταση βιοµηχανιών προς τις περιφέρειες
• Επιδοτήσεις του κόστους µεταφοράς για την ενίσχυση του εµπορίου
• Επιχορηγήσεις των βιοµηχανιών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών
• Επιδοτήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του εργατικού δυναµικού
• Κρατικές εγγυήσεις για χορηγούµενα δάνεια στις επαρχιακές επιχειρήσεις κ.α.
Εκτός από τα παραδοσιακά όµως µέσα της περιφερειακής πολιτικής, τα οποία
κατηγορήθηκαν κατά τη δεκαετία του ’80 ότι προωθούν την ανάπτυξη επιχειρήσεων
που έχουν την έδρα τους εκτός των περιφερειών παρά την ενδογενή
επιχειρηµατικότητα, καθιερώθηκαν τα νέα µέσα περιφερειακής πολιτικής τα οποία
στοχεύουν στην «εκ των έσω ανάπτυξη»1 (Κόνσολας 1997).
Τα νέα µέσα της περιφερειακής πολιτικής πολύ συνοπτικά αναφέρονται:
• Στην τοπική ανάπτυξη και στον υψηλό βαθµό αυτονοµίας των τοπικών
οικονοµικών δραστηριοτήτων.
• Στη µεγέθυνση της µικροµεσαίας επιχείρησης και στην ανάδειξη της τοπικής
επιχειρηµατικότητας.
• Στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και
• Στη δηµιουργία τεχνοπόλεων2, µε σκοπό τη δηµιουργία αποθεµάτων γνώσης
στις περιφέρειες.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι, πέρα από τα µέσα που προαναφέρθηκαν, ουσιώδη
προϋπόθεση για τη συστηµατική χάραξη της στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης
αποτελεί η επιλογή του προτύπου περιφερειακής ανάπτυξης. Στη διεθνή πρακτική
συναντώνται δύο πρότυπα περιφερειακής οργάνωσης της ανάπτυξης µε διάφορες
προσαρµογές (Παπαδασκαλόπουλος 1995). Το πρώτο προσπαθεί να αξιοποιήσει τις
οικονοµίες κλίµακας, να προωθήσει την προσέλκυση οικονοµικών δραστηριοτήτων
σε επιλεγµένα σηµεία και να διευκολύνει τη διαδικασία διάχυσης της ανάπτυξης στην
περιφέρεια. Το δεύτερο πρότυπο αποσκοπεί στην ανάπτυξη όλων των χωρικών
1

Για την «εκ των έσω ανάπτυξη», βλ. παρακάτω στο πρότυπο ενδογενούς ανάπτυξης.
Μπορούµε να ορίσουµε την Τεχνόπολη «ως ένα χωρικό σύνολο στο οποίο εντάσσονται
δραστηριότητες, που τείνουν στη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των σχέσεων έρευνας και
επιχειρήσεων, µε σκοπό την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και µέσο τη νέα καινοτοµική
τεχνολογία» (Κόνσολας 1997).
2
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πλεονεκτηµάτων και τη συµµετοχή των εντόπιων φορέων και του πληθυσµού στον
προγραµµατισµό της ανάπτυξης. Το πρώτο πρότυπο είναι το πρότυπο της πολιτικής
ανάπτυξης ή της εκ των άνω ανάπτυξης, ενώ το δεύτερο συναντάται ως εκ των έσω
ανάπτυξη, από τη βάση ανάπτυξη, ολοκληρωµένη ανάπτυξη, ενδογενής ή εντόπια
ανάπτυξη. Τα δύο αυτά πρότυπα εφαρµόζονται ουσιαστικά παράλληλα, σε διάφορους
συνδυασµούς, που εξαρτώνται από την αναπτυξιακή φάση που διέρχεται κάθε χώρα,
από τη διεθνή συγκυρία και από τις κοινωνικοοικονοµικές επιλογές των
κυβερνήσεων.

1.3 Το Περιφερειακό Πρόβληµα
Το περιφερειακό πρόβληµα αναφέρεται στις περιφερειακές ανισότητες, για τις
οποίες έχουν διατυπωθεί δύο βασικές προσεγγίσεις οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους
τόσο σε επίπεδο ανάλυσης, όσο και στο επίπεδο των πολιτικών. Η πρώτη προσέγγιση,
η οικονοµική της συσσώρευσης υποστηρίζει σε γενικές γραµµές ότι οι δυνάµεις της
αγοράς δηµιουργούν εσωτερικές και εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας και ενισχύουν
τις τάσεις συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων στο χώρο. Αυτό συνεπάγεται πρώτον,
µια αναγκαιότητα σχεδιασµού αναπτυξιακών πολιτικών για τις περιοχές σε υστέρηση
και δεύτερον ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να έχουν ένα κρίσιµο µέγεθος ώστε να
µπορέσουν να αντισταθµίσουν τις δυνάµεις της αγοράς και να δώσουν την αναγκαία
ώθηση στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες.
Από την άλλη πλευρά, η νεοκλασική προσέγγιση, ασχολήθηκε µε τους
µηχανισµούς ισορροπίας υποστηρίζοντας πως υπάρχουν τρεις τουλάχιστον
µηχανισµοί στην οικονοµία, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εξάλειψη των
περιφερειακών ανισοτήτων και ισόρροπη ανάπτυξη. Οι µηχανισµοί αυτοί έχουν
σχέση µε την τεχνολογία παραγωγής (σταθερές αποδόσεις κλίµακας), µε το
διαπεριφερειακό εµπόριο (υπόδειγµα Hekscher-Ohlin) και τέλος µε την κινητικότητα
της εργασίας στο χώρο, δηλαδή τη µετανάστευση3.
Η ουσία, λοιπόν του περιφερειακού προβλήµατος βρίσκεται στην ανεπάρκεια
του µηχανισµού της αγοράς να οδηγήσει σε περιφερειακή ισορροπία, κάνοντας την
άσκηση της περιφερειακής πολιτικής αναγκαία. Η επιβεβαίωση, ωστόσο, του
περιφερειακού προβλήµατος δεν σηµαίνει ότι απαιτείται άµεση παρέµβαση του
κράτους. Πρωτίστως, θα διερευνηθεί η δυνατότητα διόρθωσης µέσω του µηχανισµού
της αγοράς, και όταν πλέον αποδειχθεί ότι αυτό είναι αδύνατο, τότε κρίνεται
αναγκαία η κρατική παρέµβαση.
Όσον αφορά στην πολυµορφία του περιφερειακού προβλήµατος µπορούµε να
διακρίνουµε τέσσερα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τη διερεύνηση του
προβλήµατος: το ειδολογικό, το χωροταξικό, το αναπτυξιακό και το
κλαδικό.(Κόνσολας 1997)
• Το ειδολογικό4 κριτήριο: αφορά άνισες οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές ή
πολιτιστικές ευκαιρίες.
• Το χωροταξικό κριτήριο: αφορά την αντιπαράθεση κέντρου-περιφέρειας.
• Το αναπτυξιακό κριτήριο: µετρά είτε την ένταση του προβλήµατος, είτε το
επίπεδο ανάπτυξης και έτσι δίνει τα όρια των περιφερειακών ανισοτήτων -

3

Για πληρέστερη ανάλυση των µηχανισµών, βλ. Πετράκος-Ψυχάρης (2004)
Με τον όρο ειδολογικό εννοούµε το κριτήριο που αναφέρεται στο είδος, στη µορφή των
περιφερειακών ανισοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, οι περιφερειακές ανισότητες µπορούν σύµφωνα µε
αυτό το κριτήριο να πάρουν τη µορφή των άνισων οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών ή
πολιτιστικών ευκαιριών όπως αναφέρεται παραπάνω.

4
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ποιοτικά και ποσοτικά- που όταν ξεπερασθούν δηµιουργούν το περιφερειακό
πρόβληµα.
• Το κλαδικό κριτήριο: συνδέεται µε την αναδιάρθρωση της οικονοµίας και την
παγκοσµιοποιηµένη αγορά, που οδήγησε σε ορατές διαφοροποιήσεις ανάµεσα
σε αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες.
Για τη µέτρηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του περιφερειακού
προβλήµατος χρησιµοποιούνται µια σειρά από δείκτες που αφορούν την οικονοµική
δραστηριότητα, την ευηµερία και ανάπτυξη, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, την
παραγωγική διάρθρωση, την κατάσταση των παραγωγικών και κοινωνικών
υποδοµών. Με τους παραπάνω δείκτες εξετάζεται το επίπεδο των περιφερειακών
ανισοτήτων και της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και η διαχρονική εξέλιξη του
περιφερειακού προβλήµατος και αξιολογούνται οι πολιτικές αντιµετώπισης του και η
ορθότητα της περιφερειακής πολιτικής. Έχοντας κάνει την υπόθεση ότι ο µηχανισµός
της αγοράς δεν οδηγεί αυτόµατα σε περιφερειακή ισορροπία συνεπάγεται το
συµπέρασµα ότι η χρήση των δεικτών κρίνεται αναγκαία για την αντιµετώπιση των
περιφερειακών ανισοτήτων και της ενδεχόµενης κοινωνικής δυσαρέσκειας.

1.4 Χαρακτηριστικά του Περιφερειακού Προβλήµατος στην Ελλάδα
Με την άνοδο του επιπέδου της οικονοµικής ανάπτυξης, το περιφερειακό
πρόβληµα µεταλλάσσεται και παίρνει διάφορες µορφές αναδεικνύοντας νέα
ζητήµατα, όπως: της διαχείρισης, της αστικής ανάπτυξης, της βιώσιµης και αειφόρου
ανάπτυξης, της αξιοποίησης της έρευνας και της ανάπτυξης, κτλ. Σε γενικές γραµµές
όµως τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού περιφερειακού προβλήµατος έχουν ως
εξής:
• Υψηλή συγκέντρωση του πληθυσµού στα δύο µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα
της χώρας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη και χαµηλά ή αρνητικά ποσοστά µεταβολής
στις περιµετρικές περιφέρειες της χώρας.
• Υψηλή ανεργία σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία καθώς και σε
περιµετρικές ορεινές και νησιωτικές µη τουριστικές περιοχές.
• Το µεγαλύτερο µέρος του ΑΕΠ της χώρας το παράγουν οι περιφέρειες της
Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Ελλάδα είναι επίσης µία χώρα µε έντονη γεωγραφική πολυµορφία και
συνεπώς είναι αναµενόµενο η αναπτυξιακή της πορεία και η σύγκλιση να
παρουσιάζει πολυπλοκότητα και ανοµοιογένεια µεταξύ των περιφερειών. Οι
ελληνικές περιφέρειες -13 στο σύνολό τους- µπορούν να διακριθούν σε τρεις
κατηγορίες:
• Η πρώτη περιλαµβάνει τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας,
Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Αυτές οι περιφέρειες αναπτύσσονται µε
ικανοποιητικούς ή σχετικά ταχείς ρυθµούς.
• Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας,
Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου. Οι περιφέρειες
αυτές είναι αραιοκατοικηµένες ή βρίσκονται στην ορεινή ραχοκοκαλιά της
Ελλάδας και αναπτύσσονται µε βραδύτερους ρυθµούς.
• Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη
Θεσσαλία, τα Ιόνια και τη Στερεά Ελλάδα. Οι περιφέρειες αυτές
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αναπτύσσονται µε µέτριους ρυθµούς (κινούνται στο 62% του µέσου κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ)5.
Συχνά, µε βάση τις µετρήσεις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, διατυπώνεται η άποψη
ότι η Ελλάδα έχει σχετικά περιορισµένες ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης των
νοµών και των περιφερειών σε σχέση µε άλλες χώρες της ΕΕ. Η παραπάνω θέση
βρίσκει αρκετούς επικριτές που θεωρούν ότι εφόσον ο µισός πληθυσµός και άνω της
χώρας ζει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ισχύει µια ιδιαίτερα άνιση κατανοµή των
υποδοµών, των υπηρεσιών και των ευκαιριών ανάπτυξης υπέρ των δύο µεγάλων
αστικών κέντρων. ∆εδοµένου, λοιπόν, ότι η µέτρηση των ανισοτήτων στην Ελλάδα
γίνεται µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νοµών, µπορούµε να πούµε πως
οδηγούµαστε σε σοβαρές υποεκτιµήσεις του περιφερειακού προβλήµατος της χώρας
λόγω των ιδιοµορφιών που παρουσιάζει η χωρική του κατανοµή, αλλά και το ίδιο το
ΑΕΠ ως δείκτης. Η εκτίµηση ενός σύνθετου δείκτη ευηµερίας και ανάπτυξης δείχνει
σαφώς ένα υψηλότερο επίπεδο ανισοτήτων στη χώρα µας, το οποίο διαχρονικά
διατηρείται σταθερό.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν σοβαροί ιστορικοί, γεωµορφολογικοί, πολιτικοί και
οικονοµικοί παράγοντες που έχουν επηρεάσει ή εξακολουθούν να επηρεάζουν το
ύψος και το είδος των ανισοτήτων. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται ότι είχαν ή ότι
εξακολουθούν να έχουν τέτοια ισχύ, ώστε να µην επιτρέπουν στις ασκούµενες
περιφερειακές πολιτικές να επιτύχουν µια ουσιαστική µείωση των ανισοτήτων.
Πολλοί παρατηρητές αµφιβάλλουν αν η σηµερινή εικόνα της υπερβολικής
συγκέντρωσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι
αντιστρέψιµη. Οι περισσότεροι ελπίζουν σε µια παγίωση της κατάστασης, ενώ
ορισµένοι ανησυχούν ότι οι συγκυρίες του νέου οικονοµικού περιβάλλοντος ευνοούν
την αύξηση των ανισοτήτων, όπως ακριβώς συµβαίνει και στις περισσότερες χώρες
της ΕΕ (Πετράκος-Ψυχάρης 2004).
Εν κατακλείδι, θα πρέπει να πούµε πως το βασικό περιφερειακό πρόβληµα
της χώρας εξακολουθεί να παραµένει η απόσταση που τη χωρίζει συνολικά αλλά και
κάθε περιφέρεια ξεχωριστά από τις ανεπτυγµένες χώρες της ΕΕ. Σε αυτή τη µάχη της
ανάπτυξης, κάποιες περιοχές της χώρας έχουν καταφέρει ικανοποιητικούς ρυθµούς
ανάπτυξης στηριζόµενες είτε σε µία ευνοϊκά παραγωγική συγκρότηση και µια υψηλή
ποιότητα ανθρώπινου κεφαλαίου είτε σε τουριστικούς πόρους. Οι υπόλοιπες θα
πρέπει να ανακαλύψουν ή να δηµιουργήσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα που θα τους
επιτρέψουν να ανταγωνιστούν µε επιτυχία στο νέο περιβάλλον. Αυτός, κυρίως, είναι
και ο ρόλος των περιφερειακών πολιτικών.

5

Για περισσότερες λεπτοµέρειες των χαρακτηριστικών του προβλήµατος (µε βάση συγκεκριµένους
δείκτες) αλλά και στατιστικά στοιχεία για κάθε µία περιφέρεια ξεχωριστά, βλ. Πετράκος-Ψυχάρης
2004 σελ. 42-97 αλλά και στην ιστοσελίδα http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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2. Η Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική στα πλαίσια της ΕΕ

2.1 Η Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας πριν την ένταξή της στην ΕΟΚ
Το ζήτηµα για περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, αρχικά τίθεται τη
δεκαετία του 1960. Τη συγκεκριµένη περίοδο οι επιπτώσεις της µετανάστευσης, η
εγκατάλειψη της υπαίθρου και η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα –µε τις όποιες
αρνητικές εξελίξεις συνεπάγεται αυτή- συνέβαλαν στη στροφή για άσκηση
περιφερειακής πολιτικής. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η συµφωνία
ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ (1962).
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχουµε τρία πενταετή προγράµµατα
οικονοµικής ανάπτυξης (1960-64, 1966-70, 1968-72) στα οποία υποστηρίζεται ότι η
εφαρµογή κάποιας περιφερειακής πολιτικής είναι απαραίτητη για την εξουδετέρωση
των εµποδίων που προκαλούν τη µη ισόρροπη ανάπτυξη6. Με την εφαρµογή του
πρώτου πενταετούς προγράµµατος οικονοµικής ανάπτυξης (1960-64) έχουµε την
ίδρυση της κεντρικής επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης και των τριών πρώτων
υπηρεσιών ανάπτυξης µε έδρες τα Ιωάννινα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Το 1962
συστήνεται το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών) και το
1964 ιδρύεται η ΕΤΒΑ (Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης). Οι δύο αυτοί φορείς
συνέβαλαν στην προώθηση της περιφερειακής πολιτικής και ο δεύτερος ανέλαβε την
υποστήριξη της βιοµηχανικής ανάπτυξης και αλλά και την εφαρµογή της νοµοθεσίας
για την ίδρυση βιοµηχανικών περιοχών. Η περίοδος της δικτατορίας που ακολούθησε,
δεν διακόπτει τον προσανατολισµό στην περιφερειακή ανάπτυξη, παρ’όλες τις
πολιτικές αλλαγές που έφερε (Βασιλόπουλος-Μπίλα 1995).

2.2 Η αναγκαιότητα καθιέρωσης της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήµερα µία δύναµη που αγγίζει σχεδόν το µισό
δισεκατοµµύριο κατοίκους που ανήκουν στα εικοσιεφτά κράτη µέλη της και
παράλληλα µία από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσµου. Παρουσιάζει µεγάλη
ποικιλοµορφία που οφείλεται στην ιστορία και γεωγραφία της και εκδηλώνεται στις
περιφέρειες της (ιδιαίτερα µετά και από την τελευταία διεύρυνση της), οι οποίες
αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά της. Ωστόσο, όλες οι
περιφέρειες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, υπάρχουν µεγάλες διαφορές
εισοδήµατος και δυνατοτήτων µεταξύ των περιφερειών της και η εσωτερική συνοχή
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους της ευρωπαϊκής οικοδόµησης.
Κατά συνέπεια, µία από τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η ένωση είναι να
µειώσει τις προφανείς διαφορές των περιφερειών στο επίπεδο ανάπτυξης.

6

Όµως «ενώ η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη ήταν ανάµεσα στους κύριους στόχους των
προγραµµάτων αυτών, οι παράλληλοι εθνικοί στόχοι και το κριτήριο της αποδοτικότητας, σε βάρος
της ισότητας, προσδιόρισαν το ρόλο της περιφερειακής πολιτικής η οποία χρησιµοποιήθηκε σαν
εργαλείο για την προώθηση της εθνικής ανάπτυξης σαν σύνολο, στο µέτρο που υπήρχαν ακόµα
ανεκµετάλλευτες πηγές στις περιφέρειες. Η ανάπτυξη των πηγών αυτών αναµενόταν ότι θα οδηγούσε
αυτόµατα σχεδόν στην περιφερειακή ισορροπία –κάτι που τα δοµικά προβλήµατα των προγραµµάτων
αυτών αλλά και της ελληνικής οικονοµίας αυτή την περίοδο έκαναν αδύνατο να παρουσιαστεί».
Βασιλόπουλος Γ., Μπίλα Α. (1995).
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Σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ υπάρχουν µεγάλες διαφορές7 όσον αφορά
το επίπεδο ευηµερίας τόσο µεταξύ των χωρών µελών όσο και στο εσωτερικό τους,
µεταξύ των περιφερειών. Οι πλέον ευηµερούσες περιφέρειες ως προς το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ (συνηθέστερος δείκτης της ευηµερίας) είναι όλες αστικές – Λονδίνο,
Βρυξέλλες και Αµβούργο. Η πλουσιότερη χώρα, το Λουξεµβούργο, είναι πάνω από
επτά φορές πλουσιότερη από τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, που είναι όχι µόνο τα
νεότερα αλλά και τα φτωχότερα µέλη της ΕΕ. Ο δυναµικός αντίκτυπος της
προσχώρησης στην ΕΕ σε συνδυασµό µε µια δραστική και στοχοθετηµένη
περιφερειακή πολιτική µπορούν να φέρουν σηµαντικά αποτελέσµατα. Η περίπτωση
της Ιρλανδίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Το ΑΕΠ της, το οποίο ανερχόταν στο
64% του κοινοτικού µέσου όρου όταν προσχώρησε στην ΕΕ το 1973, συγκαταλέγεται
τώρα ανάµεσα στα υψηλότερα της Ένωσης. Μία από τις προτεραιότητες της
περιφερειακής πολιτικής είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των χωρών που
είναι µέλη της ΕΕ από το 2004, ώστε να φθάσει το µέσο όρο της ΕΕ το ταχύτερο
δυνατό8.
Μέσω της περιφερειακής της πολιτικής, η ΕΕ µεταφέρει πόρους από τις
πλουσιότερες στις φτωχότερες περιφέρειες. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός των
αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, έτσι ώστε να µπορέσουν να φθάσουν το
επίπεδο των υπολοίπων περιφερειών της Ένωσης. Οι κοινωνικοοικονοµικές διαφορές
µεταξύ των περιφερειών µπορούν να αποβούν επιβλαβείς για το σύνολο της ένωσης
και κατά συνέπεια η επιδίωξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής αποτελούν
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ9: ως έκφραση της πανευρωπαϊκής αλληλεγγύης και
ως προαπαίτηση για την οικονοµική αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα σε
παγκόσµιο επίπεδο. Η περιφερειακή πολιτική είναι λοιπόν, ένα µέσο οικονοµικής
αλληλεγγύης και ένας σηµαντικός παράγοντας συνοχής και οικονοµικής
ολοκλήρωσης. Με την αλληλεγγύη επιδιώκονται απτά οφέλη για τους πολίτες και τις
περιφέρειες που υστερούν, ενώ η συνοχή βασίζεται στην αρχή ότι η µείωση των
διαφορών εισοδήµατος και πλούτου µεταξύ των περιφερειών είναι προς όφελος όλων.
Εκτός όµως από τη συνοχή και την αλληλεγγύη, επιπλέον στόχο της ΕΕ
αποτελεί η περιφερειακή πολιτική να συνάδει πλήρως µε τη λεγόµενη ατζέντα της
Λισαβόνας (2000) για την προώθηση της ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης, επιδιώκοντας: να γίνουν οι χώρες και οι περιφέρειες ελκυστικότερες
για επενδύσεις µέσω της βελτίωσης της προσβασιµότητας, της παροχής υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου και της διατήρησης του περιβαλλοντικού δυναµικού τους και να
προωθηθούν η καινοτοµία, η επιχειρηµατικότητα και η οικονοµία της γνώσης µέσω
της ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, να δηµιουργηθούν
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας µέσω της προσέλκυσης περισσοτέρων
ατόµων στην απασχόληση, της καλύτερης προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και
της αύξησης των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό.
Το µεγαλύτερο µέρος των περιφερειακών δαπανών προορίζεται για περιφέρειες
µε ΑΕΠ κάτω του 75% του µέσου όρου της Ένωσης και στοχεύει στη βελτίωση των
υποδοµών τους και στην ανάπτυξη του οικονοµικού και ανθρώπινου δυναµικού τους.
7

Οι αιτίες των περιφερειακών ανισοτήτων πρέπει να αναζητηθούν σε διάφορους παράγοντες: σε
εγγενή µειονεκτήµατα, ως συνέπεια της αποµακρυσµένης γεωγραφικής θέσης µιας περιφέρειας, ή σε
πιο πρόσφατες κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις, ή σε συνδυασµό και των δύο. Η κοινωνική
στέρηση, η χαµηλής ποιότητας εκπαίδευση, η υψηλή ανεργία και οι ανεπαρκείς υποδοµές είναι
συνήθεις συνέπειες αυτών των µειονεκτηµάτων. Σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, τα µειονεκτήµατα αυτά
είναι εν µέρει απόρροια των πρώην οικονοµικών τους συστηµάτων κεντρικού σχεδιασµού.
http://www.europa/eu/pol/reg/index_htm.
8
http://europa.eu/pol/reg/index_el.htm
9
Ε.Ε., ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής 1994-1999, Κανονιστικά Κείµενα και Σχόλια, 1996.
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Πρόκειται για τις αναπτυξιακά καθυστερηµένες περιοχές του στόχου 1, οι οποίες
έχουν να αντιµετωπίσουν σε γενικές γραµµές:
• χαµηλό γενικό επίπεδο επενδύσεων
• ποσοστό ανεργίας υψηλότερο από τον µέσο όρο
• έλλειψη παροχής υπηρεσιών στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις·
• ανεπάρκεια των βασικών υποδοµών απαραίτητων για τις οικονοµικές
δραστηριότητες.
Οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται σε 17 από τις 27 χώρες της Ένωσης. Ωστόσο, και οι
27 χώρες είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση σε ό,τι αφορά τις δράσεις καινοτοµίας
και έρευνας, την αειφόρο ανάπτυξη και την επαγγελµατική κατάρτιση στις λιγότερο
αναπτυγµένες περιφέρειες.
Οι περιοχές σε οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση, αποτελούν τις
περιοχές του στόχου 2, οι οποίες αντιµετωπίζουν τα ακόλουθα προβλήµατα:
• στις περιοχές βιοµηχανικής δραστηριότητας ή υπηρεσιών,
µετατόπιση των σηµαντικών τοµέων και παρακµή των δεξαµενών απασχόλησης
• στις αστικές περιοχές, οικονοµική και κοινωνική κρίση και υποβάθµιση των
συνοικιών
• στις αγροτικές περιοχές, παρακµή των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και
απερήµωση
• στις περιοχές που οικονοµικά εξαρτώνται από την αλιεία, κρίση που οφείλεται
στη µείωση της απασχόλησης στον τοµέα.
Τέλος, σηµαντικό µέρος των περιφερειακών δαπανών λαµβάνουν οι χώρες του
Ταµείου Συνοχής -Πρόκειται για τις λιγότερο ευηµερούσες χώρες µε ακαθάριστο
εθνικό προϊόν µικρότερο του 90 % του κοινοτικού µέσου όρου, όπου οι υποδοµές
περιβάλλοντος και µεταφορών απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις. Εκτός από την
Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Ταµείο Συνοχής καλύπτει σήµερα και το
σύνολο των νέων κρατών µελών, των οποίων οι ανάγκες στους δύο αυτούς τοµείς
είναι εξαιρετικά µεγάλες.-, αλλά και άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην
αγορά εργασίας (στόχος 3)10 και ένα µικρό ποσοστό των περιφερειακών δαπανών
προορίζεται για έργα διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, «Στην υπηρεσία των περιφερειών», 2004).
Στο πλαίσιο αυτό, από τη δηµιουργία της Επιτροπής των Περιφερειών, την
υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας από τα κράτη µέλη, τα
περιφερειακά προγράµµατα, την αρχή της «εταιρικής σχέσης», µέχρι και την
ευρύτερη πολιτική που ασκείται µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, των Κοινοτικών
Πλαισίων Στήριξης αλλά και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών η ΕΕ ορίζει σαφώς την
τάση της για προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης11.

2.3 Η Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας από την ένταξη της στην ΕΟΚ
µέχρι σήµερα
Από την περίοδο του 1980, που σηµειώνεται η ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ, γίνεται προσπάθεια προσαρµογής της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής στην
κοινοτική περιφερειακή πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η εφαρµογή µιας
10

Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις στον τοµέα της απασχόλησης και των ανθρωπίνων πόρων απευθύνονται
στους άνεργους νέους, τους ανεπαρκώς ειδικευµένους εργαζόµενους, τους µακροχρόνια άνεργους,
καθώς και σε όλα τα άτοµα που είναι θύµατα ανισοτήτων πρόσβασης στην εργασία και την
επαγγελµατική κατάρτιση.
11
Για περισσότερες πληροφορίες για τους βασικούς θεσµούς που ακούν περιφερειακή πολιτική στην
ΕΕ βλ. Παράρτηµα.
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σειράς προγραµµάτων φθάνοντας έως και σήµερα στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης,
τα οποία σηµατοδοτούν την οριστική ένταξη της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής
στην κοινοτική περιφερειακή πολιτική. Παρακάτω αναλύονται οι πολιτικές
προγραµµατισµού διαχρονικά:
2.3.1. Το Πρόγραµµα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-1985
Το Πρόγραµµα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-1985 αποτελούσε το πρώτο
αυτοτελές πρόγραµµα της χώρας για περιφερειακή ανάπτυξη. Στόχος του
προγράµµατος ήταν η ενίσχυση της απασχόλησης συµβάλλοντας στη συγκράτηση
του πληθυσµού στις περιφέρειες. Παράλληλα, επεδίωκε την αυτόνοµη ανάπτυξη και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιφέρειες. Για την επίτευξη των στόχων
αυτών, οι κατευθύνσεις των δράσεων που προωθούνταν ήταν: α) η ανάπτυξη
οικονοµικών δραστηριοτήτων υψηλής παραγωγικότητας, β) η ενθάρρυνση τοπικών
πρωτοβουλιών, γ) η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική χωροθέτηση
των δραστηριοτήτων, δ) οι υποδοµές για οικονοµικές δραστηριότητες, ε) η
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, στ) η προώθηση κινήτρων (Α. Παπαδασκαλόπουλος-Μ.
Χριστοφάκης 2002).
2.3.2 Το Πενταετές Πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 19831987
Το Πρόγραµµα Οικονοµικής Ανάπτυξης 1983-1987 αποτελούσε το τελευταίο
εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτού, καθιερώνονται οι
αρχές του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού12και σηµειώνονται τα προβλήµατα και οι
αναπτυξιακές δυνατότητες όλων των νοµών της χώρας. Παράλληλα, το πρόγραµµα
προωθούσε την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της αποκέντρωσης και
στόχευε στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Οι ειδικές κατευθύνσεις των
δράσεων που τέθηκαν στο πρόγραµµα αυτό ήταν οι εξής: α) αναµόρφωση κινήτρων,
β) δηµιουργία νέων φορέων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο για την ενεργοποίηση του
ενδογενούς δυναµικού και την άσκηση τοπικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας (οι
φορείς αυτοί περιλαµβάνουν ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Λαϊκής Βάσης και
Συνεταιριστικές Οργανώσεις), γ) προώθηση συντονισµένου προγράµµατος έργων του
δηµόσιου τοµέα, δ) προώθηση µεγάλων επιχειρήσεων µε ΜΜΕ, ε) δηµιουργία
µεγάλων επιχειρήσεων καταλυτών στην αναπτυξιακή διαδικασία, στ) συνεχής
παρακολούθηση εξελίξεων για αναπροσαρµογή του προγράµµατος και προσέλκυση
νέων επενδύσεων (Α. Παπαδασκαλόπουλος-Μ. Χριστοφάκης 2002).

2.3.3 Το Πενταετές Πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης
1988-1992
Το Πενταετές Πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 19881992 επιδίωκε την µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων µέσω της ενίσχυσης της
αποκέντρωσης και της κλαδικής αναδιάρθρωσης (δυναµικοί κλάδοι σε
υποβαθµισµένες περιφέρειες). Οι βασικές κατηγορίες µέτρων που προωθήθηκαν για
την επίτευξη των παραπάνω στόχων ήταν οι εξής: α) αποκέντρωση, ενίσχυση των
12

Στη περίπτωση του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού δίνεται η δυνατότητα για διαµόρφωση του
προγραµµατισµού και από τα κάτω, δηλαδή µε τη συµµετοχή του πολίτη. Κατά τη διαδικασία ενός
αναπτυξιακού προγράµµατος συνεργάζονται κεντρικοί φορείς µε νοµαρχιακά, δηµοτικά, επαρχιακά
συµβούλια, αναπτυξιακούς συνδέσµους, κ.α.
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ΟΤΑ, β) ενσωµάτωση υψηλής τεχνολογίας, γ) βελτίωση «κλίµατος» για ιδιωτικές
επενδύσεις, δ) προγράµµατα µε τοπική και περιβαλλοντική κατεύθυνση. Το
πρόγραµµα αυτό έµεινε στα χαρτιά λόγω πολιτικών µεταβολών την περίοδο που θα
έµπαινε σε εφαρµογή (Α. Παπαδασκαλόπουλος - Μ. Χριστοφάκης 2002).

2.3.4. Τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα
Τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα αποτέλεσαν την αφετηρία
ουσιαστικής άσκησης ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Τα προγράµµατα αυτά
διαµορφώθηκαν για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεύρυνσης -της ένταξης
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην EE- στις υπόλοιπες µεσογειακές χώρες.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2088/85, µε τον οποίο θεσπίστηκαν τα ΜΟΠ, στόχος της
ειδικής αυτής Κοινοτικής δράσης είναι η βελτίωση της κοινωνικοοικονοµικής
κατάστασης των νότιων περιοχών της Κοινότητας και ιδιαιτέρως της Ελλάδας, ώστε
να διευκολυνθεί η προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται µε τη
διεύρυνση, µε τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Τα ΜΟΠ περιλάµβαναν:
• Το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας
• Στη Γαλλία τις περιοχές Corse, Provence, Languedoc - Roussilion, Alpes,
Cote d' Azur, Aquitaine, Midi - Pyrennees, καθώς και τα διαµερίσµατα Drome
και Ardeche
• Στην Ιταλία το σύνολο του Mezzogiorno, τις περιοχές Liguria, Toscana,
Ombria και Marche, την πλαγιά Απεννίνων και µόνο για την ενίσχυση των
υδατοκαλλιεργειών, τις λιµνοθάλασσες στο Βόρειο τµήµα της Αδριατικής
µεταξύ της κοιλάδας του Comacchio και του Marano Langunara.
Στο πλαίσιο των ΜΟΠ, επιδιωκόταν η εµπλοκή των εθνικών και περιφερειακών
αρχών κατά την κατάρτιση και υλοποίηση των προγραµµάτων και ο επιµερισµός της
ευθύνης προς όλες τις πλευρές (Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές αρχές). Παράλληλα, επιχειρήθηκε για πρώτη φορά ο συντονισµός και η
συµπληρωµατικότητα των δράσεων των κοινοτικών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων13.
Στην Ελλάδα, καταρτίστηκαν 7 προγράµµατα, 6 χωρικά και 1 κλαδικό: Αττικής,
Μακεδονίας-Θράκης, Ανατολικής-Κεντρικής Ελλάδας, Αιγαίου, ∆υτικής ΕλλάδαςΠελοποννήσου, Κρήτης και Πληροφορικής.
Οι τοµείς δράσεων που περιλαµβάνονταν στα ΜΟΠ ήταν οι εξής:
• Γεωργία
(παραγωγική
αναδιάρθρωση,
εκσυγχρονισµός
και
εντατικοποίηση παραδοσιακών προϊόντων, γεωργική απασχόληση νέων,
βελτίωση υποδοµών κ.λπ.).
• Αλιεία (εκσυγχρονισµός στόλου και βελτίωση υποδοµών και
µεταποιητικών εγκαταστάσεων, προώθηση marketing κ.λπ.).
• Βιοµηχανία - βιοτεχνία - ΜΜΕ (ανάπτυξη ΜΜΕ, ενθάρρυνση καινοτοµιών
στις ΜΜΕ, διευκόλυνση µετεγκατάστασης επιχειρήσεων, ενίσχυση υποδοµών
κ.λπ.).
• Υπηρεσίες
(τουριστική
ανάπτυξη,
ανάπτυξη
µεταφορών,
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής κ.λπ.).

13

Οι πολιτικές αυτές προβλεπόντουσαν στη ριζική µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων το 1988
και περιγράφουν την έννοια του ολοκληρωµένου προγράµµατος.
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Ανθρώπινο δυναµικό (κατάρτιση, τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση
κ.λπ.).
Για την υλοποίηση των ΜΟΠ η κοινοτική χρηµατοδότηση στη χώρα µας
ανέρχεται στα 2.576.000 χιλ. ECU σε τιµές του 198614. Το ποσό αυτό καλύπτει το
70% των συνολικών δαπανών κάθε έργου και το υπόλοιπο 30% απορρέει από τον
ελληνικό προϋπολογισµό (Κόνσολας 1997).
Μια αποτίµηση των επιδράσεων των ΜΟΠ αναφέρει ότι µερικά µόνο από αυτά
αποτέλεσαν χωρικά προγράµµατα και τα υπόλοιπα αποτέλεσαν συγκυριακές δράσεις
ή χρησιµοποιήθηκαν ως τρόπος πρόσθετης χρηµατοδότησης. Ακόµα οι καινοτοµίες
που αυτά παρουσίασαν εντοπίζονται κύρια στο οικολογικό τους ενδιαφέρον, το
ενδιαφέρον για τους συντελεστές τοπικής ανάπτυξης και για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Πάντως µπορεί να ειπωθεί ότι η εφαρµογή τους στη χώρα µας είχε
θετικά αποτελέσµατα αφού έδωσε ώθηση στον περιφερειακό προγραµµατισµό, στην
αναδιοργάνωση της διοίκησης και ήταν µια ευκαιρία για τους περιφερειακούς φορείς
να ενισχυθούν µέσω των διαδικασιών διαχείρισης δράσεων (Κονσόλας 1997).
•

2.3.5 Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης
Μετά την ένταξη στην ΕΟΚ, η ελληνική περιφερειακή πολιτική πέρασε από
µία περίοδο προσαρµογής στο σύστηµα προγραµµατισµού της Κοινότητας, η οποία
οριστικοποιήθηκε το 1988, µε την έναρξη της εφαρµογής των ΚΠΣ. Σύµφωνα µε την
ΕΕ, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης συµβάλλουν στην κατεύθυνση της µείωσης των
ανισοτήτων και της προώθησης της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρµογής
των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιοχών (στόχος 1), µέσω της πολυταµειακής
(παρεµβαίνουν όλα τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία), πολυτοµεακής (αναφέρονται σε όλους
τους τοµείς) και πολύ-περιφερειακής (περιλαµβάνονται οι περιφέρειες της χώρας)
προσέγγισης του προγραµµατισµού. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα σχέδια τους για
περιφερειακή ανάπτυξη (ΣΠΑ) στις Βρυξέλλες και ακολουθούν διαπραγµατεύσεις
µεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επί µέρους κυβερνήσεων (Tsoukalis 1997).
Τα ΚΠΣ χαράσσουν τις βασικές κατευθύνσεις για τις σχετικές δαπάνες σε πολυετή
βάση, και αποτελούν το µεγάλο πακέτο οικονοµικής βοήθειας της ΕΕ προς τα
λιγότερο αναπτυγµένα κράτη µέλη. Στο ΚΠΣ προγραµµατίζεται η υλοποίηση
διάφορων έργων, δράσεων ή λοιπών διαρθρωτικών παρεµβάσεων µεγάλου ή µεσαίου
βεληνεκούς που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση των υποδοµών του κράτους µέλους
και προβλέπεται η χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίησή τους (Χατζηδάκης 1996).
Από τη µια πλευρά, προωθείται η προσπάθεια µεταφοράς εισοδήµατος στις
αναπτυξιακά καθυστερηµένες περιφέρειες και αύξηση του µέσου επιπέδου διαβίωσης
των πληθυσµών τους και από την άλλη, στοχεύεται η προώθηση της ανάπτυξης µέσω
επενδύσεων για ενίσχυση των βασικών υποδοµών, δηλαδή παρεµβάσεις σε θέµατα
κοινωνικοοικονοµικής υποδοµής, αξιοποίησης των τοπικών πλεονεκτηµάτων της
εκάστοτε περιοχής, προώθησης της αγροτικής, της αστικής και της τοπικής
ανάπτυξης και τέλος αξιοποίησης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων (LolosSuwa-Eisenmann- Zonzilos- Bourguignon 1995).
Τα ΚΠΣ αποτελούνται από δύο τµήµατα, ή αλλιώς δύο σκέλη, το εθνικό και
το περιφερειακό. Στο εθνικό, ανήκουν τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
(ΤΕΠ), ενώ στο περιφερειακό τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ).
Τα ΤΕΠ καλύπτουν τις παρεµβάσεις, οι οποίες λόγω της εµβέλειας τους πρέπει να
σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν σε εθνικό επίπεδο, π.χ. αγροτική ανάπτυξη,
14

Όπου 1 ECU=1 ΕΥΡΩ ισοτιµία 1/1/1999.
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περιβάλλον, οδικοί άξονες. Περιλαµβάνουν τα λεγόµενα µεγάλα έργα, τα έργα
δηλαδή εθνικής σηµασίας και εµβέλειας. Τα ΠΕΠ καλύπτουν ολοκληρωµένες
αναπτυξιακές δράσεις στο επίπεδο καθεµίας από τις 13 περιφέρειες της χώρας και
αφορούν έργα, δράσεις και λοιπές παρεµβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η περιφερειακή ανάπτυξη επηρεάζεται και από τα δύο άρα, η συνοχή και η
συµπληρωµατικότητα µεταξύ των προγραµµάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχία της περιφερειακής πολιτικής.
Τα ΚΠΣ αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής
προσαρµογής των περιφερειών εκείνων που χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακή
καθυστέρηση και ανήκουν στο Στόχο 1 των διαρθρωτικών παρεµβάσεων, στο πλαίσιο
της σύνδεσης των εθνικών µε τις Κοινοτικές περιφερειακές πολιτικές, στην
ανταγωνιστικότητα και την ενδογενή ανάπτυξη15 στο εσωτερικό της Κοινότητας.
Επιπλέον, οι περιφέρειες του Στόχου 1 χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια στις βασικές
υποδοµές, στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών,
µαστίζονται από υψηλή ανεργία και διακρίνονται από χαµηλό επίπεδο
επαγγελµατικής εξειδίκευσης του εργατικού δυναµικού τους.
Η Ελλάδα ή καλύτερα όλες οι ελληνικές περιφέρειες από το 1988 µέχρι και
την περίοδο 2000-2006 συγκαταλέγονταν στον πρώτο Στόχο των διαρθρωτικών
παρεµβάσεων και έχουν λάβει από την ΕΕ οικονοµική βοήθεια και µεγάλης αξίας
προγράµµατα διαρθρωτικής και περιφερειακής πολιτικής, µέσω των τριών ΚΠΣ. Το
Α΄ΚΠΣ (1989-1993) ή το πρώτο «Πακέτο Ντελόρ» απέβλεπε στην οικονοµική
αντιµετώπιση των προβληµάτων και των προκλήσεων από τη δηµιουργία και
λειτουργία της ενοποιηµένης εσωτερικής αγοράς, η δηµιουργία της οποίας είχε τεθεί
ως στόχος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης µέχρι το τέλος του 1992. Το Β΄ΚΠΣ
(1994-1999) ή το δεύτερο «πακέτο Ντελόρ» απέβλεπε στην οικονοµική ανάπτυξη
των κρατών µελών στο πλαίσιο της προσπάθειας για σύγκλιση των οικονοµιών τους
ενόψει της υιοθέτησης κοινού νοµίσµατος. Την περίοδο του Γ΄ΚΠΣ (2000-2006), η
Ελλάδα ενισχύθηκε µε σηµαντικούς πόρους από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία στα πλαίσια
της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Η στήριξη που δόθηκε στην Ελλάδα από
την ΕΕ πραγµατοποιήθηκε µέσω: α) του Γ΄ΚΠΣ, β) των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών16
και γ) του Ταµείου Συνοχής17. Το Γ΄ΚΠΣ, δηλαδή το τρίτο κατά σειρά πακέτο µε το
οποίο ενισχύεται η Ελλάδα, θεωρείται το µεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραµµα που
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ και
είχε στόχο την ενίσχυση των πολιτικών για την πραγµατική σύγκλιση, την
περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εφαρµογή το ΕΣΠΑ (το πρόγραµµα
ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013), το οποίο αποτελεί το τέταρτο πακέτο. Σε
αντίθεση µε τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, πέντε από τις ελληνικές
περιφέρειες18, που ξεπέρασαν προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης εισέρχονται σε
καθεστώς µεταβατικής στήριξης και δεν ανήκουν πλέον στον πρώτο Στόχο των
διαρθρωτικών παρεµβάσεων. Η χρηµατοδότηση προέρχεται κυρίως από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
αλλά και το Ταµείο Συνοχής σε ένα µικρό ποσοστό.

15

Βλ. σχετικά µε την Ενδογενή Ανάπτυξη, Barquero A. (1991).
Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την περίοδο 2000-2006 είναι οι εξής:
EQUAL, LEADER+, URBAN II, INTERREG III. http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm
17
www.hellaskps.gr/2000-2006htm
18
Πρόκειται για τις περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και
Νοτίου Αιγαίου. http://www.espa.gr
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Τέλος, ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στη συµβολή του Ταµείου Συνοχής στην
άσκηση της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα. Το Ταµείο Συνοχής ιδρύθηκε
επίσηµα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1164/94 του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 1994
όπως τροποποιήθηκε µε τους κανονισµούς 1264/99 και 1265/99 και ορίστηκε ως το
Ταµείο που, όπως προκύπτει και από την ονοµασία του, είχε σχεδιαστεί για να
παρέχει συµπληρωµατική διαρθρωτική ενίσχυση19 και για να βοηθήσει τις λιγότερο
αναπτυγµένες χώρες της Κοινότητας, προκειµένου αυτές, µέσα σε ένα σύντοµο
χρονικό διάστηµα, να επιταχύνουν τον ρυθµό οικονοµικής τους ανάπτυξης και να και
να καλύψουν τη διαφορά που τις χώριζε από τα περισσότερο αναπτυγµένα κράτη
µέλη, ώστε µε τον τρόπο αυτό να επέλθει σύγκλιση και συνοχή όλων των
οικονοµιών των κρατών µελών, που ήταν και παραµένει αναγκαία προϋπόθεση για τη
δηµιουργία και λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ).
Συγκεκριµένα, το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί έργα σε ορισµένα κράτη µέλη, τα
οποία έχουν κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) χαµηλότερο από το
90% του κοινοτικού µέσου όρου, και αφορά χρηµατοδότηση έργων για το
περιβάλλον ή τις υποδοµές στον τοµέα των µεταφορών. Με βάση αυτό το κριτήριο
τα κράτη µέλη που δικαιούνταν χρηµατοδότηση την περίοδο 1993-1999 ήταν η
Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Το σύνολο των διαθέσιµων πόρων
για ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταµείο ανήλθε στο ποσό των 15,15 δις ευρώ, σε
τιµές του 1992. Στην Ελλάδα αντιστοιχούσε το 16-20% των διαθέσιµων πόρων. Παρά
τη συντελεσθείσα πρόοδο και την επιτυχία των κρατών µελών να εισέλθουν στην
ΟΝΕ, και την περίοδο 2000-200620 οι τέσσερις χώρες εξακολουθούν να έχουν ΑΕΠ
κατώτερο του 90% του κοινοτικού µέσου όρου (Κανελλόπουλος 2003). Ειδικότερα
για την Ελλάδα για την περίοδο 2000-2006 ορίστηκε ότι οι διαθέσιµοι πόροι
ανέρχονται σε 3.060 εκ. Ευρώ (τιµές 1999), οι οποίοι λαµβανοµένου υπόψη του
πληθωριστή, διαµορφώθηκαν σε 3.300 εκ. Ευρώ περίπου21. Στη τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο 2007-2013, σύµφωνα µε το νέο Σχέδιο Γενικού Κανονισµού,
το οποίο συζητείται σε επίπεδο Συµβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε, τροποποιείται η
φιλοσοφία λειτουργίας του Ταµείου Συνοχής αφού πλέον το Ταµείο συγχρηµατοδοτεί
έργα ή παρεµβάσεις, οι οποίες αποτελούν µέρος πολυετών επιχειρησιακών
προγραµµάτων. Ως εκ τούτου οι διαδικασίες προγραµµατισµού, σχεδιασµού,
υλοποίησης καθώς και διαχείρισης αυτών των έργων ακολουθούν τις διαδικασίες που
διέπουν τα επιχειρησιακά προγράµµατα, στο πλαίσιο λειτουργίας όλων των
διαρθρωτικών ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) αναφερόµενες πλέον σε Πρόγραµµα και όχι σε
µεµονωµένα έργα. Αναµένεται ότι η χρηµατοδότηση µέσω του Ταµείου Συνοχής για
το ΕΣΠΑ θα είναι ύψους 3,7 δις ευρώ22.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα τα τρία
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης που δόθηκαν στην Ελλάδα από την ΕΕ αλλά και οι
συνέπειες αυτών των διαρθρωτικών πολιτικών στη χώρα, καθώς επίσης θα γίνει µια
σύντοµη αναφορά στο τέταρτο πακέτο οικονοµικής βοήθειας της τρέχουσας
περιόδου.
19

Η λειτουργία του Ταµείου Συνοχής είναι συµπληρωµατική αυτής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
Με τη δηµιουργία και είσοδο όλων των κρατών µελών στην ΟΝΕ, ουσιαστικά ο στόχος του Ταµείου
Συνοχής έχει επιτευχθεί. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια της διεύρυνσης του 2004 µε δέκα νέα κράτη µέλη
και δεδοµένου ότι τα τέσσερα υφιστάµενα κράτη µέλη του Ταµείου Συνοχής συνεχίζουν ένα
πρόγραµµα οικονοµικής σύγκλισης, καθίσταται φανερό ότι το Ταµείο επιτέλεσε τεράστιο και
εξαιρετικά κρίσιµο έργο και κατά την περίοδο 2000-2006 το οποίο συνεχίζεται µέχρι και σήµερα.
21
http://www.hellaskps.gr
22
http://www.espa.gr
20
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3. Tο Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

3.1 Τα Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη της ελληνικής οικονοµίας κατά την
έναρξη του Α΄ΚΠΣ
Η περίοδος έως το 1974 χαρακτηρίζεται από την ταχεία ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας αφού το ύψος του ΑΕΠ άρχισε να αυξάνει από το 1950 σε
ποσοστό 6-7% ετησίως έναντι του 3,9%του κοινοτικού µέσου όρου, ενώ
παρατηρήθηκε µεταβολή της συµµετοχής του ΑΕΠ υπέρ του µεριδίου της
βιοµηχανίας, δηλαδή µια αύξηση από 20 σε 30%. Υπήρξε επίσης µείωση της
συµµετοχής του γεωργικού τοµέα στο ΑΕΠ από 30 σε 15%. Όλη αυτή η περίοδος
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα των τιµών, αύξηση των επενδύσεων και την ύπαρξη
της κατάλληλης νοµοθεσίας για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα23.
Το ισοζύγιο πληρωµών παρέµενε µόνιµα ελλειµµατικό ενώ το έλλειµµα καλυπτόταν
από τα εµβάσµατα των ναυτικών και των µεταναστών (Αγαπητός 1995). Μετά το
1974 και την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας πάρθηκε η απόφαση για τον
ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας. Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας
µειώθηκε στο 3-4%, όµως εξακολούθησε να είναι αρκετά υψηλότερος από τον
αντίστοιχο των κρατών µελών της ΕΕ που αντιστοιχούσε στο 2%. Κατά τη διάρκεια
της περιόδου 1981-1985 ο ρυθµός αύξησης του κατά κεφαλήν προϊόντος έφθανε µόνο
το 1% ετησίως, ποσοστό χαµηλότερο από το αντίστοιχο κοινοτικό που έφθανε το
1,8%. Από την περίοδο αυτή και έπειτα, η Ελλάδα αρχίζει να αποκλίνει από τους
ρυθµούς ανάπτυξης της σε σχέση µε τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη και γενικότερα θα
λέγαµε ότι χαρακτηρίζεται από την έκρηξη των ελλειµµάτων, του δηµόσιου χρέους,
του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών και ελλειµµατική χρηµατοδότηση των
δαπανών (Lolos 1998).
Συµπερασµατικά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η
µακροοικονοµική κατάσταση της χώρας δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Η Ελλάδα
έλαβε το Α’ΚΠΣ σε ένα περιβάλλον καθόλου ευνοϊκό για αυτήν και για την
προώθηση της ανάπτυξης. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια του 1990 παρατηρήθηκε
έντονη στασιµότητα και διαπιστώνεται ότι ο ρυθµός ανάπτυξης του κατά κεφαλήν
προϊόντος, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο κοινοτικό µέσο όρο, σηµείωσε την περίοδο
αυτή έντονη πτώση24. Ο πληθωρισµός της χώρας µέχρι πριν από το 1973 ήταν ο
χαµηλότερος µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ενώ από το 1973 αυξανόταν µε πολύ
γρήγορους ρυθµούς. Το επίπεδο του πληθωρισµού έφθανε στο 13% την περίοδο πριν
την έναρξη του Α’ΚΠΣ (Beutel,1990). Είναι πολύ σηµαντικό να ειπωθεί σε αυτό το
σηµείο ότι κατά την περίοδο υιοθέτησης του Α’ΚΠΣ η ελληνική οικονοµία
δοκιµαζόταν έντονα από την εφαρµογή ενός προγράµµατος σύγκλισης25.

23

Ν. 687/53, παρείχε συνταγµατικά δικαιώµατα στο ξένο κεφάλαιο.
Βλ. ΕΕΚ, «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα:1989-1993»
25
Η Ελλάδα έπρεπε να προβεί σε σηµαντικές αναδιαρθρώσεις της εθνικής της οικονοµίας σύµφωνα µε
τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Η συνθήκη αυτή προβλέπει ότι, για να συµµετάσχει ένα
κράτος µέλος στην ΟΝΕ, πρέπει να επιτύχει προηγουµένως την αναγκαία οικονοµική σύγκλιση, µε
γνώµονα τέσσερα κριτήρια που αφορούν την επίτευξη υψηλού βαθµού σταθερότητας τιµών, τη µείωση
του δηµόσιου ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδα που καθορίζει
η συνθήκη, τη διασφάλιση σταθερότητας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τη σύγκλιση των
µακροπρόθεσµων επιτοκίων.
24
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3.2 Οι Βασικοί Άξονες Προτεραιοτήτων του Α΄ΚΠΣ
Με βάση εποµένως τα βασικά οικονοµικά µεγέθη, τα χαρακτηριστικά, τις
αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας αλλά και τα γνωρίσµατα των περιφερειών της
καθορίστηκε το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) της περιόδου 1989-1993,
το οποίο οδήγησε στο αντίστοιχο ΚΠΣ. Το Α’ΚΠΣ αφορούσε το σύνολο της
Ελλάδας, δηλαδή περιελάµβανε µέτρα και προγράµµατα και για τις 13 περιφέρειες.
Ειδικότερα, το Α’ΚΠΣ περιλαµβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το εθνικό (άξονες
προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των µεγάλων τοµέων
της ελληνικής οικονοµίας. Οι επιδοτήσεις δίνονται σαν συµπλήρωµα των εθνικών
επιδοτήσεων. Το δεύτερο σκέλος (άξονας προτεραιότητας 6) είναι το περιφερειακό
και αποσκοπεί στη διενέργεια επενδύσεων που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των
υποδοµών και των περιφερειών. Πιο συγκεκριµένα, αποβλέπει στην ανάπτυξη και
στον εκσυγχρονισµό των 13 περιφερειών και περιλαµβάνει ένα Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) για την κάθε περιφέρεια. Στο Α’ΚΠΣ,
καταρτίστηκαν 12 τοµεακά και 13 περιφερειακά προγράµµατα.
Οι κύριοι άξονες προτεραιότητας26 που επελέγησαν στο Α’ΚΠΣ είναι οι
ακόλουθοι27:
1. Άξονας 1: Βελτίωση των βασικών οικονοµικών υποδοµών (Μεταφορές28,
Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Έρευνα και Τεχνολογία, Περιβάλλον).
2. Άξονας 2: Ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα και αγροτική ανάπτυξη
(Ανάπτυξη και ενίσχυση των γεωργικών δοµών).
3. Άξονας 3: Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (Καθεστώς
ενίσχυσης, παροχή συµβούλων στις επιχειρήσεις, βιοµηχανικές ζώνες, έργο
«Βιοµηχανική Περιοχή», συµπληρωµατική χορήγηση για τις παραγωγικές
επενδύσεις-ΜΟΠ).
4. Άξονας 4: Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισµού (Καθεστώς ενίσχυσης, παροχή
συµβούλων, κτλ).
5. Άξονας 5: Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού (Βελτίωση των δοµών
κατάρτισης-εκπαίδευσης, ενέργειες κατάρτισης σε διάφορους τοµείς29).
6. Άξονας 6: Περιφερειακό Σκέλος (Περιλαµβάνει 13 Περιφερειακά,
Πολυταµειακά Λειτουργικά Προγράµµατα30, 6 γεωγραφικά ΜΟΠ και λοιπές
ενέργειες).
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, λοιπόν, υπάγονται, στον άξονα
«ανάπτυξη του εγχώριου δυναµικού των 13 περιφερειών» (άξονας προτεραιότητας 6).
Την περίοδο αυτή, το µισό ΚΠΣ πήγε στα ΠΕΠ. Το παράδοξο είναι, πως ενώ την
περίοδο αυτή παρατηρούνται σοβαρά κενά, τόσο όσον αφορά την ολοκλήρωση και
εξειδίκευση του θεσµικού πλαισίου της περιφερειακής αποκέντρωσης, όσο και την
απουσία αποκεντρωµένων δοµών διαχείρισης των πόρων, τα περιφερειακά
προγράµµατα είναι ενισχυµένα. Αυτό συµβαίνει, γιατί στα προγράµµατα αυτά
εντάχθηκαν κυρίως µικρά έργα κεντρικών φορέων υπουργείων, περιφερειών,
νοµαρχιών, δήµων και κοινοτήτων. Οι δε ενισχυµένοι πόροι δεν αφορούσαν σε
προτεραιότητα την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά τον κατακερµατισµό των πόρων σε

26

Η κατανοµή αυτή δεν είναι κατά κλάδους, αφού οι περιφερειακές προτεραιότητες αφορούν σε
πολλούς τοµείς.
27
Στοιχεία από το «ΚΠΣ για την Ελλάδα, 1994-1999», ΥΠΕΘΟ
28
Μεγάλοι οδικοί άξονες, Σιδηρόδροµοι, Μετρό Αθηνών, Ολυµπιακή Αεροπλοΐα, Αεροδρόµιο
Σπάτων, Έργα εθνικών οδών και σιδηροδρόµων.
29
Μεταφορές, Ενέργεια, Βιοµηχανία, Τουρισµός
30
Ένα για κάθε περιφέρεια
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τοπικής εµβέλειας µικρά έργα. Έτσι, το 41% στην αρχή του ΚΠΣ για τα ΠΕΠ, έγινε
50% στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου (Πετράκος-Ψυχάρης 2004).
Σχετικά όµως µε τη διαχείριση των πόρων του Α’ΚΠΣ αλλά και τη
χρηµατοδότηση ανά άξονα προτεραιότητας θα αναφερθούµε αναλυτικότερα
παρακάτω31.

3.3 Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο
Το συνολικό ποσό που διατέθηκε στο Α’ΚΠΣ ήταν 14.342.054 χιλιάδες
ECU σε τιµές 1989, ενώ η απορρόφηση ανήλθε στο 93% του συνόλου, στο τέλος
του 1993. Η ποσοστιαία κατανοµή του ποσού χρηµατοδότησης στην αρχή και στο
τέλος του ΚΠΣ έχει την παρακάτω δοµή:
32

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ Α' ΚΠΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΠΣ
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΠΣ
1. Βελτίωση της βασικής
υποδοµής

37,4%

28,8%

2. Αγροτική ανάπτυξη, µε την
προώθηση διαρθρωτικών
µεταβολών

5,8%

6,1%

3. Αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων

7,0%

3,8%

4. Ανάπτυξη του τουρισµού
5. Αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού

1,3%
7,5%

0,8%
10,2%

6. Περιφερειακή ανάπτυξη και
µείωση των διαπεριφερειακών
ανισοτήτων

40,9%

50,3%

100%

100%

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994

Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να πούµε ότι την περίοδο 1989-1993 το µισό
από το ΚΠΣ κατανέµεται στα ΠΕΠ, γεγονός που υπαγορεύεται περισσότερο από
ευκαιριακές ανάγκες, που εξυπηρετούν τη µεγαλύτερη απορρόφηση των πόρων, παρά
από την ύπαρξη ενός συνεκτικού σχεδίου οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Παρατηρείται, επίσης, έµφαση στις υποδοµές µε εµφανείς δυσκολίες αξιοποίησης
των πόρων σε αυτόν τον τοµέα. Η έλλειψη συνέπειας µε τον προγραµµατισµό και η
ανεπάρκεια σε θεσµούς αποκεντρωµένης διοίκησης είναι πάγια προβλήµατα της
ελληνικής πολιτείας. Μέσα από µια διαρκή µετατόπιση πόρων και προτεραιοτήτων
σε έργα αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, χωρίς ευρύτερο σχέδιο και θεσµούς
διοίκησης και οργάνωσης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και µε αδυναµία
απορρόφησης των πόρων, δεν είναι καθόλου ανεξήγητο το γεγονός ότι η αναπτυξιακή
επίδραση του Α’ΚΠΣ στην ελληνική οικονοµία και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι
αµφισβητούµενη. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει ποσοτική αξιολόγηση της συµβολής
των προγραµµάτων αυτών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Οι προαναφερόµενες
31
32

Βλ. Πίνακα 1
Όπου 1 ECU=1 ΕΥΡΩ ισοτιµία 1/1/1999.

22

Οι Επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών της ΕΕ στην Ελληνική Οικονοµία

ανεπάρκειες δικαιολογούνται ίσως και από την ανάγκη προσαρµογής του ελληνικού
διοικητικού συστήµατος στις απαιτήσεις του κοινοτικού πλαισίου. ∆εν παύει, όµως,
αυτό να έχει επηρεάσει την ανάπτυξη και τη σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας και
να έχει οδηγήσει σε ένα φτωχό αναπτυξιακό αποτέλεσµα του Α’ΚΠΣ για την
ελληνική οικονοµία (Πετράκος –Ψυχάρης 2004).

3.4 Οι Επιδράσεις του Α΄ΚΠΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι οι συνδροµές των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων33 στην Ελλάδα συνέβαλαν κατά µισή ποσοστιαία µονάδα στο µέσο ετήσιο
ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ µε αποτέλεσµα αυτό να είναι στο τέλος της περιόδου 19891993 κατά 2,5% υψηλότερο από ότι θα ήταν αν δεν υπήρχε το Α΄ΚΠΣ. Παράλληλα,
εκτιµάται ότι η εφαρµογή του ΚΠΣ συνέβαλε στη δηµιουργία 50000 θέσεων
απασχόλησης, πράγµα που επέτρεψε στην Ελλάδα να διατηρήσει το ποσοστό
ανεργίας σε χαµηλότερα επίπεδα από τον κοινοτικό µέσο όρο (ΕΕΚ, 1995). Η
σηµαντική επίδραση του Α΄ΚΠΣ φαίνεται ακόµα και από το γεγονός ότι στο τέλος
του 1993 παρατηρείται συγχρηµατοδότηση κατά 70% των συνολικών δηµοσίων
επενδύσεων αλλά και συµµετοχή του Α΄ΚΠΣ κατά 20% στις συνολικές µεικτές
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου της ελληνικής οικονοµίας. Όσον αφορά στις
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις, έγιναν αισθητές κατά την επόµενη
δεκαετία, µέσω µιας συµπληρωµατικής αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ από τις
συγχρηµατοδοτούµενες επενδύσεις. Όσον αφορά στην απορρόφηση των πιστώσεων,
ο απολογισµός του ΚΠΣ της περιόδου 1989-1993 είναι ικανοποιητικός. Πράγµατι,
µέχρι το τέλος του 1993 είχε απορροφηθεί το 93% του συνόλου των πόρων που είχαν
διατεθεί. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται κυρίως στην κινητοποίηση των περιφερειών
(που ενισχύθηκαν από συµβούλους διαχείρισης προγραµµάτων και ανεξάρτητους
αξιολογητές), οι οποίες κατόρθωσαν µάλιστα να απορροφήσουν µε ταχύ ρυθµό τις
πιστώσεις που διατέθηκαν για το εθνικό σκέλος του ΚΠΣ. Η ενίσχυση και η
επιτάχυνση του ρυθµού εφαρµογής των περιφερειακών προγραµµάτων είχαν σαν
αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθεί σηµαντική πρόοδος στον τοµέα των βασικών
υποδοµών των περιφερειών (οδικά δίκτυα, ύδρευση, αποχετευτικό δίκτυο,
επεξεργασία αποβλήτων). Υπήρξαν, επίσης, τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και
σε ορισµένες περιπτώσεις δόθηκαν κίνητρα για έρευνα και τεχνολογία (π.χ. στη
Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο) και δηµιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες ενίσχυσης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (π.χ. στην Πάτρα). Πρέπει να τονίσουµε ότι τα
ΜΟΠ, τα οποία συνέβαλαν σηµαντικά στη γενική αναβάθµιση των υποδοµών και
στήριξαν καθοριστικά τις ΜΜΕ και την τοπική αγροτική ανάπτυξη, ολοκληρώθηκαν
στο πλαίσιο του Α΄ΚΠΣ (ΥΠΕΘΟ 1994).
Παράλληλα, µε το Α’ΚΠΣ άρχισε η εκτέλεση ορισµένων πολύ µεγάλων
έργων υποδοµής, µεγάλης εθνικής σηµασίας. Στα έργα αυτά περιλαµβάνεται το µετρό
της Αθήνας, το δίκτυο φυσικού αερίου, οι αυτοκινητόδροµοι Αθηνών-Θεσσαλονίκης
και Αθηνών-Κορίνθου. Επειδή, όµως η διαχείριση τόσο περίπλοκων έργων είναι
συχνά δύσκολη, σηµειώθηκαν δυστυχώς σοβαρές καθυστερήσεις και στην εκτέλεση
των έργων και στη χρηµατοδότησή τους. Σχετικά µε τη βιοµηχανία, το καθεστώς
ενισχύσεων που τέθηκε σε εφαρµογή δεν είχε τις αναµενόµενες επιπτώσεις στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δεν συνέβαλε στην απλούστευση των
περίπλοκων διαδικασιών των εν δυνάµει επενδυτών. Σηµαντικά κεφάλαια διατέθηκαν
33

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ είναι τα εξής: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ).
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για την επαγγελµατική κατάρτιση και συνέβαλαν στο να αυξηθεί αυτή σηµαντικά
προς όφελος του ανθρώπινου δυναµικού. Όµως η ποιότητα της κατάρτισης ήταν
συχνά ανεπαρκής και δεν ανταποκρινόταν σε µεγάλο βαθµό στις ανάγκες των
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας34.
Οι έξι βασικές προτεραιότητες του Α’ΚΠΣ ανταποκρίνονταν αναµφίβολα στις
αναπτυξιακές ανάγκες της Ελλάδας, όπως αυτές εκτιµήθηκαν κατά την έγκριση του
ΚΠΣ. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, υπήρξε µετατόπιση των προτεραιοτήτων
που προέκυψε από τη µεταφορά πόρων από ελλιπώς εκτελούµενα προγράµµατα των
προτεραιοτήτων 1, 3 και 4 προς τις προτεραιότητες 5 και κυρίως 6. Αυτό σηµαίνει
ότι, αν και η αρχική επιλογή προτεραιοτήτων ήταν ορθή και παρά τις προσπάθειες
που κατέβαλαν οι ελληνικές αρχές και η Επιτροπή, διάφοροι άλλοι παράγοντες (ιδίως
αδυναµίες στη διαχείριση των µεγάλων έργων και στην εφαρµογή µιας βιοµηχανικής
στρατηγικής ικανής να παράσχει κίνητρα για την πραγµατοποίηση επαρκών
επενδύσεων) επέβαλαν τη µετατόπιση του βάρους κατά τη διάρκεια εφαρµογής του
Α’ΚΠΣ. Σηµαντικές ανακατατάξεις σηµειώθηκαν και σε ορισµένους τοµείς, όπως για
παράδειγµα, τα κεφάλαια που αποδεσµεύτηκαν από τα µεγάλα έργα υποδοµής
διατέθηκαν για την ενίσχυση της προσπάθειας στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.
Επίσης, στον τοµέα που αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, σύµφωνα µε τους νέους
κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, κατά το τέλος της περιόδου εφαρµογής του
Α’ΚΠΣ υπήρξε σταδιακή µεταφορά πόρων υπέρ της βελτίωσης του εκπαιδευτικού
συστήµατος35.
Συµπερασµατικά αξίζει να σηµειωθεί ότι η επίδραση µιας πολιτικής δεν
εξαρτάται µόνο από το ύψος της δαπάνης, αλλά και από τον τρόπο διαχείρισης και
εφαρµογή της. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να θεωρηθεί πως η επίδραση του Α’ΚΠΣ
στην ελληνική οικονοµία είναι µηδαµινή. Επιπρόσθετα, η υψηλή απορρόφηση των
πόρων δεν συνεπάγεται αναγκαστικά γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης, αντίθετα µπορεί
να συνεπάγεται υψηλά επίπεδα σπατάλης. Τέλος παρά τις θετικές επιπτώσεις που είχε
το Α΄ΚΠΣ όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ ή τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
η ελληνική οικονοµία παρουσίαζε σηµάδια έντονης οικονοµικής αστάθειας η οποία
δυσκόλευε την αναπτυξιακή διαδικασία. Ειδικότερα, το έλλειµµα της Γενικής
Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθανε το 13,8%, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
έφθανε το 111,6% και το κατά κεφαλήν εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς, εκφρασµένο
σύµφωνα µε την ισοτιµία των αγοραστικών δυνάµεων του 1993, ανερχόταν για την
Ελλάδα στο 64% περίπου του µέσου όρου των 15 κρατών µελών της ΕΕ36.

34

Βλ. ΥΠΕΘΟ, «Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης», 1994-1999
Βλ. επίσης, Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (1990)
36
Βλ. ΥΠΕΘΟ, «Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης», 1994-1999
35
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4. Το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

4.1 Τα Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη της ελληνικής οικονοµίας κατά την
έναρξη του Β΄ΚΠΣ
Το Β΄ ΚΠΣ αποτέλεσε συµφωνία µεταξύ Επιτροπής και ελληνικής
κυβέρνησης για στόχους και προτεραιότητες ανάπτυξης που αφορούν τη διάθεση και
χρησιµοποίηση ενός ποσού 13.980 δις ECU (κοινοτική συµµετοχή, τιµές 1994)37.
Εξετάζοντας τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας κατά την
δεύτερη προγραµµατική περίοδο προκύπτει ότι το κατά κεφαλήν προϊόν της Ελλάδας
φτάνει στο 49% του Κοινοτικού µέσου όρου.
Επιπρόσθετα, ήδη από τη δεκαετία του 1980 και παρά την κοινοτική βοήθεια
της πρώτης προγραµµατικής περιόδου (Α΄ΚΠΣ) παρατηρείται µείωση της
αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονοµίας, ως συνέπεια της πτώσης του
ρυθµού των επενδύσεων καθώς επίσης ανεπάρκεια της χώρας σε υποδοµές, έλλειψη
τόσο εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού όσο και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και
καινοτόµων µεθόδων παραγωγής. Αυτά σε συνδυασµό µε τους αργούς ρυθµούς
εκσυγχρονισµού των θεσµών συνέβαλλαν στην επιδείνωση του προβλήµατος µε
άµεσο αποτέλεσµα η Ελλάδα να µην είναι σε θέση να αντιµετωπίσει επαρκώς το
άνοιγµα των αγορών , την Ευρωπαϊκη πρόκληση και την πορεία προς την
ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και την εκπλήρωση των κριτηρίων της
συνθήκης του Μάαστριχτ (Christodouakis-Kalyvitis 1998).
Πιο συγκεκριµένα, στο Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υποστηρίζεται η
αναγκαιότητα κοινοτικής στήριξης για την Ελλάδα, λόγω των παρακάτω συνθηκών:
• Το υψηλό επίπεδο του δηµοσίου ελλείµµατος και των πραγµατικών
επιτοκίων, καθώς θεωρούνται ότι µειώνουν τις δυνατότητες επενδύσεων στο
σύστηµα παραγωγής.
• Οι ασθενείς επιδόσεις των κυριότερων οικονοµικών τοµέων, ιδίως της
βιοµηχανίας και της γεωργίας.
• Τη σχετική ανεπάρκεια της τεχνικής υποδοµής.
• Το χαµηλό επίπεδο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ενεργού πληθυσµού.
• Τη χαµηλή αποδοτικότητα του ∆ηµόσιου Τοµέα.
• Την αποµακρυσµένη γεωγραφική θέση της χώρας στη Κοινότητα.
• Τις σηµαντικές ελλείψεις ισορροπίας µεταξύ των οικονοµιών των ελληνικών
περιφερειών και τη γεωγραφική τους διασπορά.

4.2 Οι Βασικοί Άξονες Προτεραιοτήτων του Β΄ΚΠΣ
Το Β΄ΚΠΣ είχε εξαετή διάρκεια (1994-1999) και έδωσε έµφαση σε έργα
υποδοµής εθνικής εµβέλειας: οδικοί άξονες, λιµενικά έργα, εκσυγχρονισµός
σιδηροδροµικού δικτύου, µετρό Αθήνας, κ.α. Την προγραµµατική αυτή περίοδο
εµφανίστηκαν αυξηµένες διαχειριστικές απαιτήσεις λόγω των µεγάλων έργων,
καθώς και της εµπειρίας της προηγούµενης περιόδου, οδηγώντας έτσι στη
δηµιουργία νέων µορφών διαχείρισης-δηµιουργία Μονάδας Οργάνωσης της
37

Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, «Εκθέσεις 28: Μελέτη αξιολόγησης των
ΠΕΠ του ΚΠΣ 1994-1999», Αθήνα, 1997
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∆ιαχείρισης (ΜΟ∆) (Konsolas-Papadaskalopoulos-Plaskovitis 2002). Επιπλέον,
ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην τεχνοκρατική στήριξη-δηµιουργία Μικτής
Επιτροπής Καθοδήγησης (ΜΕΚ) και εµφάνιση για πρώτη φορά των Τεχνικών
∆ελτίων Έργου (Τ∆Ε). Συστάθηκαν , επίσης, ειδικευµένοι φορείς για τη διοίκηση
µεγάλων έργων καθώς και άλλοι φορείς για την καλύτερη διοίκηση των
προγραµµατικών διαδικασιών.
Στο Β΄ΚΠΣ οι άξονες προτεραιότητας είναι πέντε. Τα τοµεακά και κλαδικά
προγράµµατα του Β’ΚΠΣ εντάσσονται στους τέσσερις πρώτους άξονες, ενώ τα
περιφερειακά προγράµµατα στον πέµπτο. Το Β΄ΚΠΣ συνοδεύτηκε από επιπλέον
αύξηση των χορηγούµενων πόρων και επιµήκυνση της προγραµµατικής περιόδου
(εξαετής διάρκεια). Στο Β’ΚΠΣ, καταρτίστηκαν 17 τοµεακά και 13 περιφερειακά
προγράµµατα.
Ειδικότερα, οι κύριοι άξονες προτεραιότητας που επελέγησαν στο πλαίσιο του
Β’ΚΠΣ είναι οι ακόλουθοι38:
1. Άξονας 1: Μείωση του βαθµού περιφερειακότητας και προώθηση της
εσωτερικής ολοκλήρωσης µε την ανάπτυξη των µεγάλων υποδοµών
(Μεταφορές, Επικοινωνία39, Ενέργεια).
2. Άξονας 2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (Αστική ανάπτυξη, Υγεία
και Κοινωνική Πρόνοια, Περιβάλλον).
3. Άξονας 3: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα του οικονοµικού ιστού
(Βιοµηχανία και Υπηρεσίες, Έρευνα και Τεχνολογία, Τουρισµός και
Πολιτισµός, Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, Αλιεία).
4. Άξονας 4: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της
απασχόλησης (Εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση,
Συνεχιζόµενη κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης, Καταπολέµηση
του αποκλεισµού της αγοράς εργασίας, Στήριξη του εκσυγχρονισµού της
Εθνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης).
5. Άξονας 5: Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της
αποµόνωσης των νησιωτικών περιοχών (13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα40)
Η σηµαντικότερη διαπίστωση σχετικά µε τους άξονες προτεραιότητας του
Β΄ΚΠΣ είναι ότι ο άξονας παρέµβασης των ΠΕΠ (άξονας 5) έχει υποχωρήσει
αισθητά σε σχέση µε το Α΄ΚΠΣ. Παρόλα αυτά, η αδυναµία απορρόφησης των πόρων
για µεγάλα έργα, σε συνδυασµό µε την προώθηση επιπλέον µικρών έργων στο
περιφερειακό τους σκέλος, καθιστά τα ΠΕΠ κυρίαρχα και σε αυτό το ΚΠΣ. Την
περίοδο 1994-1999 υπάρχουν καλύτερες δοµές διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο
σε σχέση µε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, όµως οι πόροι που
διοχετεύονται στα ΠΕΠ µειώνονται. Με άλλα λόγια η δηµοσιονοµική αποκέντρωση
δεν συµβαδίζει µε τη διοικητική. Η κεντρική εξουσία αργεί να εκχωρήσει εξουσία,
και κυρίως πόρους, στις άλλες βαθµίδες διοίκησης (Ψυχάρης 2005).

4.3 Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο
Το συνολικό ποσό που διατέθηκε ήταν 13.980 δις ECU 41 σε τιµές του 1994,
ενώ επιπλέον 3,061 δις ECU διατέθηκαν από το Ταµείο Συνοχής. Η ποσοστιαία

38

Υ.ΠΕ.ΘΟ, «ΚΠΣ για την Ελλάδα, 1994-1999».
Τηλεπικοινωνίες, Ταχυδροµικές Υπηρεσίες.
40
Ένα για κάθε περιφέρεια.
41 Όπου 1 ECU=1 ΕΎΡΩ ισοτιµία 1/1/1999.
39
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κατανοµή του ποσού χρηµατοδότησης στην αρχή και το τέλος του ΚΠΣ έχει τον
ακόλουθο καταµερισµό:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ TOT Β1 ΚΠΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Μείωση του βαθµού περιφερειακότητας και

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΠΣ
27,8%

ΤΟΥ ΚΠΣ
22,3%

προώθηση της εσωτερικής ολοκλήρωσης, µέσω
της ανάπτυξης των βασικών υποδοµών
2. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

9,05%

11,7%

3. Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του

25,3%

21,9%

4. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού

12,5%

15,4%

5. Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και

25,0%

28,5%

0,33%
100%

0,2%
100%

οικονοµικού ιστού

άρση της αποµόνωσης των νησιωτικών περιοχών
Τεχνική Βοήθεια

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994

Αυτό που διαφαίνεται από τον Πίνακα 2, είναι (όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω) το γεγονός ότι, βασικό χαρακτηριστικό του Β’ΚΠΣ αποτελεί η αισθητή
µείωση στο µερίδιο των πόρων στον άξονα παρέµβασης των ΠΕΠ σε σχέση µε το
Α’ΚΠΣ, από 41% σε 25%, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως το περιφερειακό
σκέλος δεν παίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο όπως και την προηγούµενη περίοδο, καθώς
η αδυναµία απορρόφησης των πόρων για τα µεγάλα έργα δίνει τη δυνατότητα για την
περαιτέρω προώθηση µικρών έργων στις περιφέρειες.
Πέρα όµως από τη µείωση των πόρων του άξονα περιφερειακής ανάπτυξης,
παρατηρούνται σε γενικές γραµµές: η επανάληψη -ως βασική προτεραιότητα- του
τοµέα των υποδοµών, µετατοπίσεις των πόρων σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό –
γεγονός που αποκαλύπτει την αδυναµία σωστού προγραµµατισµού και
αποτελεσµατικής διαχείρισης των διατεθειµένων πόρων42-. Παρά τις ελλείψεις και
ανεπάρκειες, κατά τη διάρκεια του Β’ΚΠΣ, άρχισε µια σοβαρή προσπάθεια
οµογενοποίησης και θέσπισης αντικειµενικών διαδικασιών ένταξης έργων στα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Επιπλέον, άρχισαν να δηµιουργούνται νέες µορφές
διαχείρισης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης
του ΚΠΣ (ΜΟ∆)43 – και τεχνοκρατικής στήριξης- η Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης
(ΜΕΚ). Παράλληλα, οι περιφέρειες αναλαµβάνουν πιο ενεργό ρόλο στις διαδικασίες
των ΠΕΠ, µέσω των οποίων, συνεχίστηκαν να υλοποιούνται έργα των κεντρικών
φορέων, των περιφερειών, των Νοµαρχιών (Νοµαρχιακά προγράµµατα) και έργα των
δήµων και κοινοτήτων.

42
43

Η ένταση του φαινοµένου αυτού σταδιακά µειώνεται.
Βλ. σχετικά Υ.ΠΕ.ΘΟ., «ΚΠΣ στην Ελλάδα, 1994-1999»
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4.4 Οι Επιδράσεις του Β΄ΚΠΣ
Το Β΄ΚΠΣ που υποβλήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΘΟ τον Ιούνιο του 1993 στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1994 αποτέλεσε το
σηµαντικότερο αναπτυξιακό µοχλό που γνώρισε η Ελλάδα στην µέχρι τότε σύγχρονη
ιστορία της. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, δίνεται η πορεία απορρόφησης στο
σύνολο του Β΄ΚΠΣ µέχρι το τέλος του 1998. Με µέτρο σύγκρισης µια προοπτική
ολοκλήρωσης το 2001, η πορεία των απορροφήσεων στην περίοδο 1994-1998
παρουσιάζεται συνολικά µάλλον ικανοποιητική. Σοβαρή υστέρηση παρουσιάστηκε
µόνο το 1994, πράγµα εν µέρει αναµενόµενο, αν ληφθεί υπόψη ότι ήταν το πρώτο
έτος καθώς επίσης και ότι κατά το έτος εκείνο οι υπηρεσίες εφαρµογής ήταν ακόµη
επιφορτισµένες µε σηµαντικό έργο για να ολοκληρωθεί το Α΄ΚΠΣ44.
Πίνακας 3
Πορεία Εκτέλεσης (%) ∆ηµόσιας ∆απάνης Β΄ΚΠΣ
Έτος
1994
1995
1996
1997
1998
Σύνολο
10,3%
11,9%
13,5%
15,5%
56,6%
Εκτέλεση 5,4%
Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Μηνιαία ∆ελτία Προόδου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων,
Μάιος 1999
Η στρατηγική του Β΄ΚΠΣ υπήρξε ιδιαίτερα εύστοχη καθώς έδωσε έµφαση
στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και στην υλοποίηση µεγάλων έργων
υποδοµής εθνικής σηµασίας (όπου η χώρα υστερούσε κατά πολύ σε σύγκριση µε τον
µέσο όρο της ΕΕ). Είναι κοινά παραδεκτό ότι οι περιφέρειες, άλλες λιγότερο και
άλλες περισσότερο, επωφελούνται σηµαντικά από τα προγράµµατα του εθνικού
σκέλους, που είναι υπερδιπλάσια από χρηµατοδοτική άποψη σε σχέση µε το
περιφερειακό σκέλος. Οι περιφερειακές επιπτώσεις των προγραµµάτων υποδοµής του
εθνικού σκέλους είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού βασικός στόχος των
προγραµµάτων αυτών δεν είναι µόνο η άρση του περιφερειακού χαρακτήρα της
χώρας, αλλά και η εσωτερική της ολοκλήρωση.
Ακόµα πρέπει να αναφερθούν µια σειρά από άλλες ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις
όπως45:
• Οι προοπτικές σύγκλισης των επιτοκίων προς τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τοµέα, όπως απεικονίζεται
στην αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών
• Η εισαγωγή στοιχείων ευελιξίας στην αγορά εργασίας
• Οι διαρθρωτικές αλλαγές στον τραπεζικό τοµέα
• Το εκτεταµένο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων
• Η βελτίωση της αποδοτικότητας των δηµόσιων επιχειρήσεων και της
δηµόσιας διοίκησης.
Αξίζει, ωστόσο να παρουσιαστούν και τα µακροοικονοµικά αποτελέσµατα
του Β΄ΚΠΣ µε πιο συγκεκριµένα στοιχεία:
1. ΑΕΠ
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι µεταβολές του ΑΕΠ στην Ελλάδα σε σχέση µε
αυτό των 15 κρατών µελών της ΕΕ για την περίοδο 1988-200446:

44
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Πίνακας 4
Annual Gross Domestic Product growth rate in Greece- EU15, 1988-2004
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Greece

4.3

3.8

0.7

-1.6

2.0

2.1

2.4

3.6

3.4

3.4

4.3

4.1

4.2

3.5

0.0
2.9

3.1

EU15

1.5

1.3

-0.4

2.8

2.4

1.6

2.5

2.9

2.6

3.3

1.6

2002

2003

2004

3.8

4.7

4.2

1.0

0.8

2.2

Πηγή: Eurostat, 2005

2. Απασχόληση
Στον πίνακα παρακάτω δίνεται η εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα
κατά έτος σε σχέση µε τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ για την περίοδο 1992-200347:
Πίνακας 5
Total Employment rate in Greece- EU15, 1992-2003
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Greece

53.7

53.7

54.2

54.7

55.0

55.1

55.5

55.3

55.7

55.4

56.7

57.8

EU15

61.2

60.1

59.8

60.1

60.3

60.7

61.4

62.5

63.4

64.1

64.3

64.4

Πηγή: Eurostat, 2005

3. Ανεργία
Στον πίνακα παρακάτω δίνεται η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα κατά έτος σε
σχέση µε τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ για την περίοδο 1993-200448:
Πίνακας 6
Total Unemployment rate in Greece- EU15, 1993-2004
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Greece

8.6

8.9

9.2

9.6

9.8

10.9

12.0

11.3

10.8

10.3

9.7

10.5

EU15

10.0

10.4

10.0

10.1

9.8

9.3

8.5

7.6

7.2

7.6

7.9

8.0

Πηγή: Eurostat, 2005

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται κατανοητό πως η Ελλάδα µε το Β΄ΚΠΣ
ακολούθησε µε σχετική επιτυχία προγράµµατα Σύγκλισης, µε στόχο την επίτευξη των
κριτηρίων της συνθήκης του Μάαστριχτ. Η πολιτική αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη
µακροοικονοµική αναδιάρθρωση προς όφελος των επενδύσεων και εις βάρος της
κατανάλωσης, ενώ περιόρισε τον πληθωρισµό και την αβεβαιότητα, βελτιώνοντας
έτσι το επιχειρηµατικό κλίµα στη χώρα. ∆ηµιουργήθηκαν δηλαδή, οι κατάλληλες
συνθήκες για την κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση
του ΚΠΣ και εξυγιάνθηκαν τα δηµόσια οικονοµικά µε τον περιορισµό των δηµόσιων
ελλειµµάτων και τη σταθεροποίηση του δηµοσίου χρέους (Leonardi 2005).
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5. Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

5.1 Οι Κοινωνικοοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα πριν την έναρξη του
Γ΄ΚΠΣ
Ο σχεδιασµός του Αναπτυξιακού Προγράµµατος για την περίοδο 2000 - 2006
πραγµατοποιήθηκε σε ένα οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό
από εκείνο της περιόδου σχεδιασµού για το Β΄ΚΠΣ. Το µακροοικονοµικό περιβάλλον
βελτιώθηκε σηµαντικά και η βελτίωση αυτή αποτυπώνεται µε την είσοδο της
Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση το 2001, που είναι το δεύτερο
έτος της τρίτης περιόδου προγραµµατισµού. ∆ιαφαίνεται πως αρκετοί οικονοµικοί
δείκτες παρουσίασαν βελτίωση σε σχέση µε το παρελθόν. Ειδικότερα, παρατηρείται
µείωση του πληθωρισµού και του ελλείµµατος του δηµοσίου τοµέα στα κατώτερα
επίπεδα των τελευταίων 25 ετών, µείωση του δηµοσίου χρέους, συνακόλουθη µείωση
του κόστους του χρήµατος αλλά και η υιοθέτηση του ΕΎΡΩ από τον Ιανουάριο του
2001.
Επιπρόσθετα, τα έξι χρόνια εφαρµογής του Β΄ΚΠΣ έθεσαν τις βάσεις για τον
εκσυγχρονισµό των υποδοµών, του παραγωγικού περιβάλλοντος και των δεξιοτήτων
του εργατικού δυναµικού της χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις υιοθετήθηκε ένας
διαφορετικός και καινοτόµος αναπτυξιακός προσανατολισµός. Οι αυξηµένες
διοικητικές ανάγκες και οι νέοι θεσµοί που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του
Β΄ΚΠΣ, οδήγησαν σε οργανωτικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ότι αφορά
τα δηµόσια έργα, τη βιοµηχανική υποδοµή, τη στήριξη και εκπαίδευση του εργατικού
δυναµικού.
Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί πως η κοινή γνώµη, οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς
του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα απέβαλλαν σταδιακά νοοτροπίες προστατευτισµού
και εσωστρέφειας και άρχισαν να αντιλαµβάνονται σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό
τους νέους όρους που επιβάλλει η τεχνολογική εξέλιξη και η παγκοσµιοποίηση των
οικονοµιών. Παράλληλα έθεσαν νέες παραµέτρους αξιολόγησης της κυβερνητικής
πολιτικής. Η πρόοδος η οποία επήλθε µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο πεδίο των
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, το άνοιγµα τους στην αγορά και τις
δυνάµεις ανταγωνισµού έδωσε µια νέα προοπτική κυρίως όσον αφορά στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας.
Παράλληλα, η διείσδυση Ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων στις οικονοµίες
των χωρών της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου ακολούθησε την περίοδο
σχεδιασµού του Γ΄ΚΠΣ µία επιταχυνόµενη πορεία και έφτασε σε σηµαντικά επίπεδα
δηµιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις επενδύσεων σε µία διευρυµένη και συνεχώς
ανερχόµενη καταναλωτική αγορά. Οι παράγοντες αυτοί ενίσχυσαν τις δυνατότητες
µίας συνεκτικότερης πολιτικής συνεργασίας για την ειρήνη και την ανάπτυξη στην
περιοχή. Τα ενεργειακά δίκτυα, οι υποδοµές τηλεπικοινωνιών και µεταφορών ήταν
επίσης τοµείς στους οποίους πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος στη
διασυνοριακή συνεργασία.
Τέλος, την περίοδο πριν την έναρξη του Γ΄ΚΠΣ, οι ανάγκες της ελληνικής
οικονοµίας είναι κυρίως49:
• Η σταθερή επιδίωξη για πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας
49
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•
•
•
•
•
•
•

Η αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου ανεργίας και η βελτίωση των
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
Η διασφάλιση της προόδου στον τοµέα του περιβάλλοντος,
Η αντιµετώπιση των διοικητικών αδυναµιών και των προβληµάτων κυρίως
διαχείρισης και υλοποίησης που απορρέουν από αυτές,
Η αντιµετώπιση του ελλείµµατος των βασικών υποδοµών,
Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός των παραγωγικών τοµέων της
οικονοµίας,
Η κάλυψη της καθυστέρησης στον τοµέα των καινοτοµιών, και ιδίως της
Κοινωνίας της Πληροφορίας, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,
Η αντιµετώπιση των ελλειµµάτων στους τοµείς που σχετίζονται µε την
ποιότητα ζωής.

5.2 Οι Βασικοί Άξονες Προτεραιοτήτων του Γ΄ΚΠΣ
Το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αποτελεί πρόγραµµα εθνικής
πρωτοβουλίας, αφού προέρχεται από προτεινόµενες δράσεις της χώρας, οι οποίες
διατυπώθηκαν στο Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006. Η υλοποίηση του γίνεται µέσω των
25 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης συµφωνήθηκε µεταξύ των Αρχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, ύστερα από διαπραγµάτευση του Σχεδίου
Ανάπτυξης 2000-2006. Οι προτεινόµενοι άξονες του Σχεδίου Ανάπτυξης ήταν οι
εξής:
1. Άξονας 1: Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού
2. Άξονας 2: Ενίσχυση των Βασικών Υποδοµών
3. Άξονας 3: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Παραγωγικών Τοµέων
4. Άξονας 4: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και του Περιβάλλοντος
5. Άξονας 5: Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας
6. Άξονας 6: Περιφερειακή Ανάπτυξη
Το Γ'ΚΠΣ -όπως και τα προηγούµενα δύο ΚΠΣ- συναρτάται από το τοµεακό
σκέλος, στο οποίο ανήκουν τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και το
περιφερειακό σκέλος, στο οποίο ανήκουν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ υλοποιείται και ένα πρόγραµµα
Τεχνικής Βοήθειας. Τα Τοµεακά Προγράµµατα αφορούν δράσεις που πρέπει να
υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα Περιφερειακά Προγράµµατα καλύπτουν
παρεµβάσεις σε επίπεδο περιφέρειας. Περιφερειακή διάσταση έχουν και τα Τοµεακά
Προγράµµατα, όµως τα Περιφερειακά Προγράµµατα συνδέονται άµεσα µε την
περιφερειακή ανάπτυξη, αφού προσδιορίζουν πιο συγκεκριµένα την περιφερειακή
στρατηγική, προσαρµόζονται περισσότερο στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της κάθε
περιφέρειας και εξειδικεύουν τις τοµεακές πολιτικές. Η παραπάνω ανάλυση
καταδεικνύει την αναγκαιότητα να δοθεί στην ενότητα αυτή ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ανάλυση των ΤΕΠ αλλά και των ΠΕΠ.
Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα:
Τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ είναι 11 και
αφορούν πολιτικές για τους τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας. Ειδικότερα, τα
ΤΕΠ όσον αφορά στην εκπαίδευση και την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση
προέβλεπαν τον εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος µε παράλληλη
σύνδεση µε την αγορά εργασίας και βελτίωση των υποδοµών του εξοπλισµού, όπως
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επίσης, όσον αφορά στην απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση,
προέβλεπαν την ενίσχυση της κατάρτισης, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και η έλλειψη της οποίας θεωρείται ως βασική αιτία για
τη δηµιουργία ανεργίας καθώς και µείωση της ανεργίας µέσω της προώθησης των
ίσων ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλλων και ένταξης των κοινωνικά αποκλειόµενων
οµάδων. Επιπρόσθετα, υπήρχαν ΤΕΠ για τη βελτίωση των βασικών υποδοµών, την
αστική ανάπτυξη σε διάφορες µεγάλες πόλεις, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
αλλά και για την ολοκλήρωση της ένταξης της χώρας στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Μεταφορών, το µεγαλύτερο άνοιγµα της προς την Ανατολική Ευρώπη και τα
Βαλκάνια, καθώς και τη µείωση του κυκλοφοριακού προβλήµατος, λαµβάνοντας
υπόψη το περιβάλλον. Αναφορικά µε την ανταγωνιστικότητα της χώρας,
προγραµµατίστηκαν οι ενισχύσεις των επιχειρήσεων (κυρίως των µικροµεσαίων) και
η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, η προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας, η
τουριστική ανάπτυξη, η επέκταση του ενεργειακού δικτύου και η χρησιµοποίηση
εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Για την αγροτική ανάπτυξη και την
ανασυγκρότηση της υπαίθρου, ΤΕΠ προέβλεπαν την προσαρµογή της χώρας στον
διεθνή ανταγωνισµό, µέσω της βελτίωσης της ποιότητας του αγροτικού προϊόντος,
της µεταποίησης του, καθώς και της διάθεσης του στην αγορά, χωρίς επιβάρυνση του
περιβάλλοντος. Επιπλέον, την ανάπτυξη της υπαίθρου έτσι ώστε να αποκατασταθεί η
κοινωνικοοικονοµική λειτουργία της. Συγχρόνως, για την αλιεία ειδικό ΤΕΠ όριζε
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας
του εφοδιασµού της αγοράς καθώς και τη συµβολή του τοµέα στην τοπική ανάπτυξη,
λαµβάνοντας υπόψη την προστασία των αλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος.
Τέλος, διαµορφώθηκαν τέσσερα ακόµη ΤΕΠ για τον πολιτισµό, το περιβάλλον, την
υγεία και την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνία της πληροφορίας, τα οποία µεταξύ
άλλων προέβλεπαν την προώθηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς και του σύγχρονου
πολιτισµού, καθώς και την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων σχετικά µε τη
ζήτηση και προσφορά των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, την προσαρµογή
στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση και παιδεία, την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας, την
κατάρτιση του προσωπικού υγείας, τη βελτίωση της διοίκησης, στον τοµέα της
ψυχικής υγείας την αποασυλοποίηση χρόνια ασθενών και την ένταξη τους στην
κοινωνία, στον τοµέα της πρόνοιας την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού και
της αποµόνωσης, την προώθηση των τεχνολογιών σε διάφορους τοµείς της
οικονοµικό-κοινωνικής ζωής.
-Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια»
Η Τεχνική Βοήθεια συνίσταται στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, καθώς και των διαδικασιών που είναι
απαραίτητες για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος διοίκησης,
διαχείρισης, ελέγχου και του ΚΠΣ, της αξιολόγησης και δηµοσιότητας των
παρεµβάσεων του, καθώς και της υποστήριξης της εξειδίκευσης των αναπτυξιακών
στρατηγικών σε συγκεκριµένες δράσεις.
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα:
Για την επίτευξη της στρατηγικής του Γ' ΚΠΣ, έχουν διαµορφωθεί 13
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), ένα για κάθε περιφέρεια. Το
κοινό τους σηµείο είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών
αρχών να εφαρµόσουν ένα πλήρες φάσµα δράσεων οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης, που περιλαµβάνουν όχι µόνο έργα υποδοµής, αλλά και την στήριξη της
ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και
της καινοτοµίας, των ανθρώπινων πόρων και της δηµιουργίας τοπικών θέσεων
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εργασίας ή και; ακόµα της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις προς όφελος
των αποµονωµένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών θα συµβάλουν στη µείωση των
εσωτερικών ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών.

5.3 Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο
Για την υλοποίηση της στρατηγικής του Γ΄ΚΠΣ εκτιµάται ότι θα
κινητοποιηθεί το ποσό των 51,14 δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. Ειδικότερα,
προβλέπεται εισροή πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για τη χώρα της τάξεως των
22,71 δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. Στο ποσό αυτό προστίθεται η εθνική συµµετοχή ,
η οποία εκτιµάται στα 11,56 δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές, συνεπάγοντας συνολική
δηµόσια δαπάνη 34,27 δις ευρώ. Παράλληλα, οι χρηµατοδοτικοί πόροι από το Ταµείο
Συνοχής ανέρχονται σε 3,32 δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές, συγκεντρώνοντας συνολική
δηµόσια δαπάνη 5,29 δις ευρώ.
Στις χρηµατοδοτήσεις αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η εκτιµώµενη
ιδιωτική συµµετοχή, η οποία υπολογίζεται στα 11,58 δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές και
διακρίνεται από το ποσό των 10,48 δις ευρώ συσχετιζόµενο µε τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία και το ποσό του 1,10 δις ευρώ συσχετιζόµενο µε το Ταµείο Συνοχής.

Κοινωνική
Συµµετοχή
Γ΄ΚΠΣ
Ταµείο
Συνοχής
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: ΥΠΟΙΟ

22,71
3,32
26,03

Πίνακας 7
Χρηµατοδότηση Γ΄ΚΠΣ
Εθνική
Σύνολο
Συµµετοχή
δηµόσιας
δαπάνης
11,56
34,27
1,97
5,29
13,53

39,56

Ιδιωτική
συµµετοχή
10,48
1,1

ΣΥΝΟΛΟ
(σε δις
ευρώ)
44,75
6,39

11,58

51,14

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ένωσης συγχρηµατοδοτούν, εκτός από το
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Οι τέσσερις
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για το χρονικό
διάστηµα 2000-2006 είναι:
• EQUAL: διεθνική συνεργασία για την προώθηση νέων πρακτικών
καταπολέµησης των πάσης φύσεως διακρίσεων και των ανισοτήτων στην
πρόσβαση στην αγορά εργασίας
• LEADER+: ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω ολοκληρωµένων αναπτυξιακών
προγραµµάτων και συνεργασίας οµάδων τοπικής δράσης
• URBAN II: ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω ολοκληρωµένων αναπτυξιακών
προγραµµάτων και συνεργασίας οµάδων τοπικής δράσης
• INTERREG III: διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία που
αποβλέπει στην τόνωση της ανάπτυξης και σε ισόρροπη και αρµονική
διευθέτηση του ευρωπαϊκού εδάφους
Ο συνολικός προϋπολογισµός των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την
Ελλάδα ανέρχεται σε 1,44 δις ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική συµµετοχή είναι 918
εκατ. Ευρώ. Το πεδίο εφαρµογής κάθε κοινοτικής πρωτοβουλίας που
χρηµατοδοτείται από ένα µόνο ∆ιαρθρωτικό Ταµείο (το INTERREG III και το
URBAN II από το ΕΤΠΑ, το EQUAL από το ΕΚΤ και το LEADER+ από το ΕΓΤΠΕ
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- Τµήµα Προσανατολισµού) µπορεί να διευρυνθεί ώστε να περιλαµβάνει όλα τα
προβλεπόµενα µέτρα50.
Το Ταµείο Συνοχής παρέχει συγχρηµατοδότηση σε έργα ή οµάδες έργων ή
στάδια έργων τα οποία συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τόσο στον Τοµέα
«Περιβάλλοντος» όσο και στον Τοµέα «Μεταφορές».
Η επιτυχία των προγραµµάτων της περιόδου 2000-2006 είναι ουσιαστική,
προκειµένου να παγιωθούν στην Ελλάδα τα µέσα µιας αειφόρου ανάπτυξης για
όλους. Η ορθή χρηµατοδοτική διαχείριση των διατεθειµένων πόρων και η
µεγιστοποίηση των αναπτυξιακών αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των
διαρθρωτικών παρεµβάσεων στη χώρα, αποτελεί θέµα πρώτης προτεραιότητας. Με
άξονα αυτή την προτεραιότητα, οι ελληνικές αρχές εφαρµόζουν συστηµατικά
αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου.

5.4 Οι Επιδράσεις του Γ΄ΚΠΣ

Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών51, τα έργα υποδοµής που
έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα µας µε το Γ΄ΚΠΣ είχαν ως συνέπεια το 2006 το µισό
ελληνικό εισόδηµα να φθάσει στα επίπεδα του 80% του µέσου εισοδήµατος των
υπόλοιπων κρατών µελών της ΕΕ, γεγονός που καταδεικνύει τη θετική συµβολή του
τρίτου πακέτου κοινοτικών παροχών στη ελληνική οικονοµία. Βασικός στόχος του
Γ΄ΚΠΣ ήταν, άλλωστε, να ολοκληρώσει όλα τα µεγάλα και µεσαία έργα που άρχισαν
µε το Β΄ΚΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό, κύριος σκοπός θεωρείται το να δοθεί ώθηση στα
δίκτυα και γενικά στις υποδοµές, κατά τέτοιο τρόπο και µε στόχο η Ελλάδα να
διαδραµατίσει µητροπολιτικό ρόλο στα Βαλκάνια και να διευκολυνθεί η διείσδυση
των ελληνικών επιχειρήσεων.
Μετά το Γ΄ΚΠΣ ανοίγει, λοιπόν, ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος για την
ελληνική οικονοµία µε πολύ σηµαντικές δυνατότητες, µάλιστα κάποια από τα έργα τα
οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε παρόµοια διαδικασία, άλλαξαν το πρόσωπο
της Ελλάδας. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθούν τα εξής:
• Το Εθνικό Κτηµατολόγιο σε συνδυασµό µε το χωροταξικό, πολεοδοµικό και
περιβαλλοντικό σχεδιασµό.
• Η Εγνατία Οδός µε τα 5 λιµάνια πύλες της Μεσογείου και τους 9
συνδετήριους κάθετους άξονες µε τις χώρες των Βαλκανίων.
• Οι οδικοί άξονες, λ.χ. Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων.
• Το διεθνές αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική.
• Το Αττικό Μετρό και το Μετρό Θεσσαλονίκης.
• Καθώς και άλλα πολλά όπως η Αττική Οδός, η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, η
ανάπτυξη των σιδηροδροµικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κ.α.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΚΠΣ 2000-2006 αποτελεί το σηµαντικότερο
µέσο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας κατά την
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και συνάδει σε µεγάλο βαθµό στη συντριπτική
πλειοψηφία των στόχων της, µε το 63,5% του διαθέσιµου προϋπολογισµού των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Ελλάδα να χρηµατοδοτεί που συµβάλλουν άµεσα στη
στρατηγική αυτή.
Εκτός όµως από τα θετικά αποτελέσµατα, ιδιαίτερα στον τοµέα των υποδοµών,
γίνονται εύκολα αντιληπτά και τρωτά του Γ΄ΚΠΣ. Πολλές φορές οι γραφειοκρατικοί
µηχανισµοί για αυτά τα προγράµµατα προκαλούν έντονες δυσαρέσκειες και µεγάλη
50
51

http://www.hellaskps.gr
www.mnec.gr
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κωλυσιεργία που λειτουργεί αποτρεπτικά. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις που
δεν αποδίδονται αξιοκρατικά οι εισφορές από τα Κοινοτικά Ταµεία, καθώς
εµπλέκονται διάφοροι φορείς διαπλοκής. Τέλος, καλό θα ήταν να αναφερθεί πως για
πολλά από τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ δεν
διαφηµίζονται, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η ανάπτυξη καθώς πολίτες, µικρές αλλά
και µεγάλες επιχειρήσεις αγνοούν κονδύλια και παροχές που δικαιούνται.
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6. ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013

6.1 Τι είναι το ΕΣΠΑ;
To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο
αναφοράς για τον προγραµµατισµό των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό
επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.
Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική
Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει
ότι η συνδροµή από τα Ταµεία συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των
κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων
αφετέρου».
Για τη διαµόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραµµατισµού,
αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σηµαντικό αριθµό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο
Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών δεδοµένων και µελετών.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου του 2005, µε τις
οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για
τη χώρα, οι νέοι Κανονισµοί των Ταµείων της ΕΕ, καθώς και οι Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο
οποίο βασίστηκαν, µεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές προκειµένου να
προσεγγίσουν τις βασικές παραµέτρους του αναπτυξιακού προγραµµατισµού και να
καταρτίσουν το ΕΣΠΑ.
Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην
αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβώνας και το Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, ελήφθησαν
υπόψη κατά τη διαµόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων,
καθώς συνιστούν κεντρικές µακροπρόθεσµες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στις οποίες κλήθηκε να συµβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου ΕΣΠΑ.
Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα52:
•
στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ,
•
στο επίπεδο των θεµατικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως
απαιτείται από το Γενικό Κανονισµό των Ταµείων,
•
στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε
θεµατική προτεραιότητα,
•
στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων µέσων επίτευξης.

6.2 ∆ιάρθρωση του ΕΣΠΑ
Το νέο σχήµα χαρακτηρίζεται από µικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο
ευέλικτο σχήµα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο
2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα από οκτώ (8) Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα,
52

www.espa.gr
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πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και δεκατέσσερα (14)
Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το
σύνολο των υποδοµών προσπελασιµότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός
ΤΕΠ, ενώ για τους τοµείς της υγείας και του πολιτισµού δεν θα υπάρχει πλέον
διακριτό επιχειρησιακό πρόγραµµα και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από
Περιφερειακά και Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.

•
•

•
•
•
•

Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα για την περίοδο 2007-2013:
1. Ε.Π. Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη
2. Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας
3. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
4. Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
5. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
6. Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση
7. Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση
8. Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
9. Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό Απρόβλεπτων
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα για την περίοδο 2007-2013:
1. Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης
2. Ε.Π ∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιόνιων Νήσων
3. Ε.Π. Κρήτης-Νήσων Αιγαίου
4. Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου
5. Ε.Π. Αττικής
Τα ΠΕΠ θα συµβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων
συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα, µε έµφαση στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν ένα κοινό
κορµό παρεµβάσεων ως εξής:
κοινωνικές υποδοµές
υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών
κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας,
εξειδικευµένος εξοπλισµός, µέτρα ανάπτυξης και προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας)
πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς)
έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας
πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης
πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών

6.3 Χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανοµής των
κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηµατοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την
περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιµές). Με τους
πόρους αυτούς θα χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και
του Ταµείου Συνοχής.
Σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006, όπου το σύνολο των
ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον αµιγή στόχο 1, στη νέα προγραµµατική
περίοδο 2007-2013 πέντε ελληνικές Περιφέρειες, που ξεπέρασαν προκαθορισµένα
επίπεδα ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης. Το συνολικό
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ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανοµή τους ορίζονται µε διακριτό τρόπο
για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις 8 Περιφέρειες του αµιγούς Στόχου 1
κατανέµονται συνολικά 9,4 δισ. ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης
(Αττική, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) κατανέµονται 6,5 δισ. ευρώ ενώ στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) αντιστοιχούν 0,63
δισ. ευρώ. Επίσης, για τα προγράµµατα του Στόχου 3 διατίθενται κοινοτικά κονδύλια
ύψους 0,21 δισ. ευρώ. Όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το σύνολο των
επιµέρους ανωτέρω ποσών (16,7 δισ. ευρώ) 12,36 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα
νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα µέσω του ΕΤΠΑ ενώ 4,36 δισ. ευρώ µέσω του
ΕΚΤ.
Επιπλέον, µέσω του Ταµείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα κοινοτικά
κονδύλια ύψους 3,7 δισ. ευρώ.
Τέλος, πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) -τα οποία είναι πλέον εκτός
∆ιαρθρωτικών Ταµείων- συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις
ελληνικές περιφέρειες, µέσω των Προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.

6.4 Εx ante αξιολόγηση του ΕΣΠΑ
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση συνιστά διαδικασία αποτίµησης της
ορθότητας και καταλληλότητας του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007-2013, µε απώτερο σκοπό την βελτίωση της τελικής ποιότητας του
Προγραµµατικού κειµένου. Κατά την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ αποτιµάται, ειδικότερα,
ο βαθµός επάρκειας των τιθέµενων προτεραιοτήτων πολιτικής και στρατηγικών
στόχων σε σχέση µε τις διαγνωσθείσες αναπτυξιακές στερήσεις και προκλήσεις της
χώρας, καθώς και της πραγµατικής δυνατότητας να επιτευχθούν. Επίσης, ελέγχεται η
ευστοχία του προβλεπόµενου συστήµατος διαχείρισης και των µηχανισµών
υλοποίησης και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 και
τεκµηριώνεται η συνέπεια των προτεινόµενων στόχων µε τις εθνικές και κοινοτικές
πολιτικές53.
Με βάση, λοιπόν, την ex ante αξιολόγηση του ΕΣΠΑ54 οι επιδόσεις της
Ελλάδας σε σχέση µε την απασχόληση αλλά και την παραγωγικότητα της εργασίας,
εξακολουθούν να υστερούν. Στο ΕΣΠΑ επισηµαίνεται ότι παρά τη πρόοδο που
επιτεύχθηκε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο απαιτούνται ακόµα
µεγαλύτερες προσπάθειες για επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Η πρόοδος, επίσης, δεν ήταν οµοιόµορφη για όλες τις πληθυσµιακές οµάδες ή σε
τοπικό επίπεδο. Εξακολουθούν να παρατηρούνται µεγάλες διαφορές όσον αφορά τα
αποτελέσµατα στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα µεταξύ των δύο φύλων, στους
µετανάστες αναλόγως αν προέρχονται ή µη από την ΕΕ, στους νέους καθώς και
µεταξύ περιφερειών.
Ως µη ικανοποιητικές επίσης χαρακτηρίζονται οι επιδόσεις της χώρας στους
δείκτες της ανεργίας συγκριτικά µε τον αντίστοιχους µέσους όρους στην ΕΕ25 και
ΕΕ15, µε εξαίρεση εκείνους που αφορούν τον ανδρικό πληθυσµό. Η αδυναµία της
αγοράς εργασίας της χώρας να ανταποκριθεί στην προσφορά εργασίας, ιδιαίτερα από
όσους είναι µακροχρόνια άνεργοι και τις γυναίκες, είναι απόρροια, µεταξύ άλλων, της
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http://www.espa.gr
Βλ. ΥΠΟΙΟ, Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, Ιούνιος
2007
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καθυστερηµένης δροµολόγησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και της
χαµηλής συµµετοχής των πολιτών σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης. Τα
προβλήµατα στους τοµείς αυτούς εντοπίζονται από το ΕΣΠΑ, ενώ διαπιστώνεται και
η λήψη µέτρων προς την ορθή κατεύθυνση.
Για τις υποδοµές και υπηρεσίες µεταφορών, επισηµαίνεται αρχικά η ισχυρή
συµµετοχή του τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας, η οποία είναι ισχυρότερη από την
υπόλοιπη Ευρώπη και στηρίζεται σε ενδογενείς παράγοντες, όπως η δύσκολη
γεωµορφολογία όσο και σε εξωγενείς, όπως η διεύρυνση της Ε.Ε. και η δηµιουργία
της Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου µε τους Μεσογειακούς Εταίρους της Ε.Ε. Από τα
παραπάνω συµπεραίνεται η µετατόπιση του «γεωπολιτικού» άξονα της ΕΕ25
ανατολικά και οι προοπτικές ποιοτικής και ποσοτικής αύξησης των µεταφορών µέσω
Ελλάδας.
Στην ενότητα του ΕΣΠΑ για την ενέργεια η ανάλυση διενεργείται µε σηµείο
αναφοράς τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της Ε.Ε. για τις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτει το ανωτέρω
πλαίσιο η επίδοση της Ελλάδας υπολείπεται σηµαντικά του αναµενόµενου στην
ενεργειακή κατανάλωση, τις πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και τις
εκποµπές ρύπων και δεν έχει διαµορφώσει τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το
Πρωτόκολλο του Κιότο. Συγχρόνως, η ενότητα του ΕΣΠΑ για το περιβάλλον
καταδεικνύει την ποιοτική και ποσοτική επισήµανση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζει η χώρα στο τοµέα, µε ειδική αναφορά στο περιβαλλοντικό φόρτο που
ασκούν οι παραγωγικές και εν γένει ανθρώπινες δραστηριότητες
Η συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης στο κρίσιµο χώρο της υγείας εστιάζει
στην ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου υγείας του πληθυσµού, στο οποίο επιδρούν
ανασταλτικά οι αδυναµίες στην πρόληψη, την οργάνωση της δηµόσιας υγείας και της
πρωτοβάθµιας φροντίδας, καθώς και στην στελέχωση. Ο τοµέας του πολιτισµού αποτελεί
σηµαντική παρακαταθήκη για τη χώρα, ωστόσο υπάρχουν µεγάλα περιθώρια συµβολής
του τοµέα στην εθνική και τοπική οικονοµία, στο ΕΣΠΑ η προσέγγιση της υφιστάµενης
κατάστασης εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στο µνηµειακό ή µουσειακό πολιτισµό.
Τέλος, η ενότητα του ΕΣΠΑ για τη χωρική διάσταση συµπληρώνει και
εξειδικεύει την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση κατά χωρική κατηγορία (αστικές, ορεινές,
νησιωτικές, αγροτικές περιοχές), αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στα βασικά
χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες και υστερήσεις έκαστου, καθώς επίσης
και στους προσδιοριστικούς παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωση των κυριότερων
τάσεων ανά κατηγορία.
Συµπερασµατικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε την
Αξιολόγηση, παρουσιάζει πολύ ικανοποιητική συνοχή µε τις Κοινοτικές Πολιτικές και
πολύ υψηλό βαθµό συνάφειας µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις. Κυρίαρχη
αξιολογική διαπίστωση είναι ότι για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Οράµατος της χώρας
και των στρατηγικών στόχων που διατυπώνονται στο ΕΣΠΑ, ορθά προσεγγίζεται η
συνέπεια αυτού µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, σε τρία διακριτά επίπεδα: σε όρους
περιεχοµένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και των µέτρων πολιτικής. Οι
περισσότεροι από τους στόχους του ΕΣΠΑ θεωρούνται επιτεύξιµοι, καθώς ο υπολογισµός
τους έχει βασιστεί στην εµπειρία υλοποίησης παρόµοιων πράξεων µέσα στην περίοδο
2000-2006. Για λίγους δείκτες διατυπώνονται επιφυλάξεις, είτε διότι ο υπεύθυνος φορέας
υλοποίησης είχε αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα κατά το παρελθόν, είτε διότι οι τιµές
στόχοι δεν υποστηρίζονται από ρεαλιστικά δεδοµένα ή έρευνες. Οι περισσότερες θεσµικές
ρυθµίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεµβάσεων που αντιστοιχούν στους
δείκτες του ΕΣΠΑ είτε υφίστανται ήδη, είτε έχουν αντιµετωπιστεί ξανά στο παρελθόν (σε
περιπτώσεις αλλαγών από τα αντίστοιχα προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ) και δεν καθιστούν
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λόγο ανησυχίας για την επίτευξη των στόχων. Επίσης, θετικό βήµα θεωρείται και η µη
εµπλοκή πολλών φορέων στην υλοποίηση παρόµοιων παρεµβάσεων. Εν τούτοις,
συνεχίζουν να παραµένουν διάφοροι αστάθµητοι παράγοντες που µπορούν να
επηρεάσουν την υλοποίηση των παρεµβάσεων. Οι παράγοντες αυτοί µπορούν συνοπτικά
αναφέρονται σε έργα που χρειάζονται χωροθετήσεις (π.χ. ΧΥΤΑ, µεγάλες εγκαταστάσεις
όπως Εµπορευµατικά Κέντρα, κ.α.) ή απαλλοτριώσεις όπου είναι δυνατόν να υπάρξουν
εκτεταµένες καθυστερήσεις λόγω τοπικών αντιδράσεων, σε δύσκολα τεχνικά έργα (για τα
οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη όλες οι απαιτούµενες µελέτες) και είναι δυνατόν να
υπάρξουν απρόβλεπτοι παράγοντες οι οποίοι να µεταβάλλουν το κόστος, την τεχνική
λύση, ακόµη και τη διάρκεια κατασκευής, και σε παρεµβάσεις που εξαρτώνται από την
ανταπόκριση του κοινού (π.χ. ιδιωτικές επενδύσεις) όπου είναι δυνατόν να υπάρξει
µειωµένο ενδιαφέρον εάν και εφόσον τα κίνητρα δεν είναι επαρκώς ελκυστικά, οι
γραφειοκρατικές απαιτήσεις διαχείρισης αρκετά βεβαρηµένες, ή η δηµοσιότητα ελλιπής.
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7. Αποτίµηση των ∆ιαρθρωτικών Επιπτώσεων της ΕΕ στην
ελληνική οικονοµία σε σχέση µε τις χώρες Συνοχής.
Κατά τη πρώτη προγραµµατική περίοδο (Α΄ΚΠΣ 1989-1993), πριν τη
δηµιουργία του Ταµείου Συνοχής, η Ευρωπαική Επιτροπή εκτιµά ότι οι συνδροµές
των διαρθρωτικών ταµείων στην Ελλάδα συνέβαλλαν κατά µισή ποσοστιαία µονάδα
στο µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ, µε αποτέλεσµα να έχουµε αύξηση του
ΑΕΠ στο τέλος της περιόδου 1989-1993 κατά 2,5 %, όπως επίσης και τη δηµιουργία
50.000 θέσεων εργασίας περίπου (ΕΕΚ 1995). Όσον αφορά τις άλλες χώρες
Συνοχής55, οι κοινοτικές επιχορηγήσεις συνεισέφεραν κατά 1,2 εκατοστιαίες µονάδες
στο µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, κατά 0,9 της
εκατοστιαίας µονάδας στην Ιρλανδία και κατά 0,4 στην Ισπανία, γεγονός που
καταδεικνύει ότι και για τις τέσσερις χώρες οι διαρθρωτικές πολιτικές της πρώτης
περιόδου συνέβαλαν θετικά ως προς την ανάπτυξη τους56.
Στη συνέχεια, µε τη δηµιουργία του Ταµείου Συνοχής το 1994 και µε βάση το
κριτήριο ότι επιλέξιµα είναι τα λιγότερο εύπορα κράτη µέλη της Ένωσης των οποίων
το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) είναι µικρότερο από το 90% του
κοινοτικού µέσου όρου, για την δεύτερη προγραµµατική περίοδο 1994-1999, τα
κράτη µέλη που δικαιούνταν χρηµατοδότηση ήταν η Ισπανία, η Πορτογαλία, η
Ελλάδα και η Ιρλανδία. Το σύνολο των διαθέσιµων πόρων για ανάληψη
υποχρεώσεων από το Ταµείο ανήλθε στο ποσό των 15,15 δις ευρώ, σε τιµές του 1992.
Η κατανοµή των πόρων είχε ως εξής: Ισπανία 52-58%, Ελλάδα και Πορτογαλία 1620% η καθεµία και Ιρλανδία 7-10% των διαθέσιµων πόρων (Κανελλόπουλος 2003).
Αναφορικά µε τις επιδράσεις που έχουν οι κοινοτικές επιχορηγήσεις στις
χώρες, πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό πως είναι δύο µορφών:
• Οι µεταβιβάσεις από τα διαρθρωτικά Ταµεία αυξάνουν τα εισοδήµατα των
περιφερειών και χωρών που επωφελούνται από αυτά προκαλώντας
Κεϋνσιανού τύπου επιπτώσεις στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, στο βαθµό
που το επιπλέον εισόδηµα χρησιµοποιείται για την αγορά αγαθών και
υπηρεσιών (δηλαδή επιδράσεις στη ζήτηση).
• Κατά δεύτερο λόγο, µπορούν να συµβάλλουν στην αύξηση του παραγωγικού
δυναµικού, βελτιώνοντας τις υποδοµές, αυξάνοντας το επίπεδο εκπαίδευσης
και δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και ενισχύοντας τις τοπικές
επιχειρήσεις. Αυτές οι επιδράσεις είναι πολύ πιο δύσκολο να εκτιµηθούν,
δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις από τα διάφορα προγράµµατα και µέτρα που
υλοποιούνται δεν µπορούν να διαφανούν στο σύνολο τους, παρά µόνο
µακροπρόθεσµα.
Τα διάφορα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται επικεντρώνονται συνήθως στη µία ή
στην άλλη επίδραση. Το κατά κύριο λόγο κεϋνσιανό υπόδειγµα το οποίο
ενσωµατώνει τεχνικές εισροών-εκροών επικεντρώνεται στις συνολικές και κλαδικές
επιπτώσεις τόνωσης της ζήτησης. Το καθαρό υπόδειγµα προσφοράς επικεντρώνεται
στις βελτιώσεις της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Τέλος, έχουν αναπτυχθεί τα
υποδείγµατα που ενσωµατώνουν τις επιδράσεις τόσο από την πλευρά της ζήτησης,
όσο και από την πλευρά της προσφοράς (Hermin και Quest). Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης των διαφόρων υποδειγµάτων, τα
οποία αφορούν στις χώρες Συνοχής (Βαβούρας- Παπαϊωάννου 2005).
55
56

Οι χώρες συνοχής είναι: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία.
Βλ. Bautel 1995 και 1998, Brandley 1994 και 2000.
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Πίνακας 8
Επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Σύγκριση αποτελεσµάτων προσοµοίωσης
στη βάση µακροοικονοµικών υποδειγµάτων (επιπτώσεις πρόσθετης οικονοµικής
µεγέθυνσης σε % σε σχέση µε την αρχική κατάσταση, δηλαδή χωρίς ΚΠΣ).
PEREIRA
1994-1999
Ετήσιος
µέσος
όρος
(σε%)

BEUTEL
1989-1993
Ετήσιος
µέσος
όρος
(σε%)

BEUTEL
1993-1994
Ετήσιος
µέσος
όρος
(σε%)

HERMIN4
1994
Συνολικές
Επιπτώσει
ς (εκ των
οποίων
επιπτώσεις
ζήτησης)

HERMIN4
1999
Συνολικές
Επιπτώσει
ς (εκ των
οποίων
επιπτώσεις
ζήτησης)

HERMIN4
2020
Ετήσιος
µέσος
όρος
(σε%)

QUEST II
1989-1993
Ετήσιος
µέσος
όρος
(σε%

QUEST II
1994-1999
Ετήσιος
µέσος
όρος
(σε%)

GR

0.4-0.6

0.8

1.0

0.9

0.6

0.3

0.3

PT

0.6-0.9

0.9

1.1

0.3

0.2

ES

0.3

0.5

1.9
(1.9)

9.5
(1.5)
12.4
(4.0)
8.9
(7.6)
0.1

0.1

0.4-0.6

9.4
(4.8)
9.3
(5.9)
9.2
(2.9)
8.7
(1.9)

0.3

IRL

1.2
(1.1)
6.2
(6.2)
7.0
(1.9)
4.3
(2.9)

0.1

0.1

EU4

0.5

0.7

Πηγή: Βαβούρας-Παπαϊωάννου 2005.
Αν τα αποτελέσµατα των διαφόρων υποδειγµάτων συγκριθούν µε τις
διαφορετικές εξελίξεις του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις χώρες Συνοχής, προκύπτει ότι και
οι άλλοι παράγοντες ,εκτός από την πολιτική των διαρθρωτικών ταµείων, ασκούν
σηµαντική επιρροή στα αποτελέσµατα. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν στις
µακροοικονοµικές πολιτικές και στις υπόλοιπες πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων,
στην αρχική δοµή της οικονοµικής δραστηριότητας, στο µέγεθος και στη φύση των
άµεσων ξένων επενδύσεων (εδώ είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της Ιρλανδίας),
στην αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης και βεβαίως στις πολιτικές που
αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό (παιδεία, κατάρτιση ,κοινωνικές υπηρεσίες).
Κατά την περίοδο 2000-2006, οι τέσσερις χώρες Συνοχής παραµένουν
επιλέξιµες για το Ταµείο Συνοχής από την 1 η Ιανουαρίου 2000, µόνο που η
ενδιάµεση επισκόπηση της Επιτροπής του 2003 έκρινε την Ιρλανδία (µέσο ΑΕΠ
101%) επιλέξιµη για το Ταµείο Συνοχής από την 1 η Ιανουαρίου 2004. Από την 1 η
Μαΐου 2004, µε τη διεύρυνση της ΕΕ, προστέθηκαν και όλα τα νέα κράτη µέλη της
ΕΕ: Κύπρος, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία,
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία καθώς έχουν τα προσόντα για το Ταµείο
Συνοχής. Οι ενισχύσεις του Ταµείου Συνοχής δίδονται υπό προϋποθέσεις. Η
χρηµατοδότηση ενός κράτους µέλους µπορεί να ανασταλεί αν δεν καταφέρει να
συµµορφωθεί µε το πρόγραµµα σύγκλισης για την οικονοµική και νοµισµατική
ένωση (σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης), αν δηλαδή παρουσιάσει υπερβάλλον
δηµόσιο έλλειµµα (περισσότερο από 3% του ΑΕΠ για την Ισπανία, την Πορτογαλία
και την Ελλάδα. Κάθε κράτος µέλος διαπραγµατεύεται ξεχωριστά αυτό το ανώτατο
όριο, σύµφωνα µε το δικό του δηµόσιο χρέος τη στιγµή της ένταξής του). Μέχρι να
ελεγχθεί το έλλειµµα, µπορεί να µην εγκρίνονται νέα έργα. Για την περίοδο 20002006, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε περισσότερα από EUR 28.212 εκατ. (σε τιµές
2004) για το Ταµείο Συνοχής. Τα διαθέσιµα κεφάλαια για τις χώρες κατανέµονται ως
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εξής: Ελλάδα και Πορτογαλία 3320 εκατ. ευρώ, Ισπανία 12357 εκατ. ευρώ και
Ιρλανδία 584 εκατ. ευρώ ( σε τιµές του 2004) µόνο µέχρι το τέλος του 2003.
Τέλος, για το διάστηµα 2007-2013, το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί δράσεις
στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη
Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη
Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία. Η Ισπανία είναι επιλέξιµη για µεταβατική
στήριξη δεδοµένου ότι το κατά κεφαλή εθνικό ακαθάριστο εισόδηµά της είναι
κατώτερο του µέσου όρου της Ευρώπης των 15. Υπολογίστηκε ότι η συνολική
βοήθεια για την περίοδο 2007-2013 θα ξεπεράσει τα 300 δις ευρώ εκ των οποίων το
50% θα δοθεί στα νέα κράτη-µέλη και τα υπόλοιπα σε κοινοτικά προγράµµατα για
την ενίσχυση της απορροφητικότητας των ΚΠΣ57.

57

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds
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Συµπεράσµατα
Η περιφερειακή πολική ορίζεται ως ένα σύστηµα σκοπών, µέσων και
φορέων που συνδυάζονται σε ένα πρόγραµµα για να επιτύχουν την ισόρροπη
µεταβολή της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονοµίας. Αντικείµενο της
πολιτικής αυτής είναι η επίλυση των περιφερειακών ανισοτήτων µέσω κατάλληλων
µεθόδων προγραµµατισµού και εφαρµογής προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι µοναδικός στόχος της περιφερειακής πολικής πρέπει να
είναι η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ µια άλλη άποψη ότι πρέπει να στοχεύει
στη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Στην πραγµατικότητα όµως η
περιφερειακή πολιτική είναι πιο αποτελεσµατική όταν επιτυγχάνει τον συνδυασµό
αυτών των δύο στόχων.
Ειδικότερα, η περιφερειακή πολιτική µπορεί να έχει διάφορους στόχους
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας ή της εν λόγω περιφέρειας. Στο
πλαίσιο αυτό, διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες στόχων, οικονοµικοί,
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αποκλείεται η
επιλογή πολλαπλών στόχων. Όσον αφορά τα παραδοσιακά µέσα που χρησιµοποιεί η
περιφερειακή πολιτικη, διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα και πιο πρόσφατα
καθιερώθηκαν τα νέα µέσα περιφερειακής πολιτικής τα οποία στοχεύουν στην
ενδογενή ανάπτυξη των περιφερειών. Εξίσου σηµαντικό µε τα µέσα για τη χάραξη
της στρατηγικής της περιφερειακής ανάπτυξης θεωρείται και επιλογή του προτύπου
περιφερειακής ανάπτυξης.
Σχετικά µε το περιφερειακό πρόβληµα αξίζει να σηµειωθεί πως η ουσία του
βρίσκεται στην ανεπάρκεια του µηχανισµού της αγοράς να επιφέρει ισόρροπη
ανάπτυξη σε κάθε οικονοµικοκοινωνικό σχηµατισµό που εφαρµόζεται, κρίνοντας την
άσκηση της περιφερειακής πολιτικής αναγκαία. Έτσι, η περιφερειακή πολιτική
οφείλει να εµπεριέχει όλα τα βασικά κριτήρια για την σωστή λειτουργία της
οικονοµίας της αγοράς σε µια σύγχρονη κοινωνία, δηλαδή τα κριτήρια της
αποτελεσµατικότητας και της ισότητας.
Στην Ελλάδα, το περιφερειακό πρόβληµα χαρακτηρίζεται από υψηλή
συγκέντρωση του πληθυσµού στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα, υψηλή ανεργία και το
µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Το
περιφερειακό πρόβληµα στην Ελλάδα δεν αναµένεται να αλλάξει, παρά µόνο να
βελτιωθεί, µέσω των περιφερειακών πολιτικών που εφαρµόζονται. Βασική
παραµένει, ωστόσο, και η απόσταση που έχει η χώρα σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη
µέλη της ΕΕ.
Η πρώτη κατανόηση της αναγκαιότητας περιφερειακής πολιτικής στην
Ελλάδα σηµειώνεται τη δεκαετία του 1960. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970,
έχουµε τρία πενταετή αναπτυξιακά προγράµµατα αλλά και την ίδρυση σηµαντικών
θεσµών που προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη, που καταδεικνύουν τις πρώτες
προσπάθειες περιφερειακής πολιτικής που είναι απαραίτητη για την εξουδετέρωση
των εµποδίων που προκαλούν τη µη ισόρροπη ανάπτυξη.
Από τη δεκαετία του 1980 µε την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, γίνεται
προσπάθεια ένταξης της εθνικής περιφερειακής πολιτικής στην κοινοτική
περιφερειακή πολιτική εφαρµόζοντας µια σειρά από περιφερειακά προγράµµατα. Η
περιφερειακή πολιτική αποτελεί κλειδί για τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και της εµβάθυνσης της ΕΕ. Το συµπέρασµά αυτό ανάγεται από την
καταγραφή σηµαντικών ανισοτήτων εντός της ΕΕ που δυσχεραίνουν τη χάραξη
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κοινών στρατηγικών σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και από τη σηµασία
που δίνει η Κοινότητα στη συνοχή και την αλληλεγγύη.
Στο πλαίσιο αυτό, αφετηρία ουσιαστικής ευρωπαϊκής περιφερειακής
πολιτικής αποτελούν τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα. Τα
προγράµµατα αυτά εφαρµόστηκαν σε όλη την επικράτεια της χώρας και παρόλο που
τα περισσότερα είχαν συγκυριακό χαρακτήρα, στη χώρα µας είχαν θετικά
αποτελέσµατα αφού έδωσαν ώθηση στον περιφερειακό προγραµµατισµό, στην
αναδιοργάνωση της διοίκησης και ήταν µια ευκαιρία για τους περιφερειακούς φορείς
να ενισχυθούν µέσω των διαδικασιών διαχείρισης δράσεων.
Στη συνέχεια, εφαρµόστηκαν ολοκληρωµένα προγράµµατα µείωσης των
περιφερειακών ανισοτήτων και προώθησης της ανάπτυξης και σύγκλισης, τα
ονοµαζόµενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ). Τα ΚΠΣ χαράσσουν τις βασικές
κατευθύνσεις για τις σχετικές δαπάνες σε πολυετή βάση, και αποτελούν το µεγάλο
πακέτο οικονοµικής βοήθειας της ΕΕ προς τα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη µέλη. Τα
κράτη µέλη υποβάλλουν τα σχέδια τους για περιφερειακή ανάπτυξη (ΣΠΑ) στις
Βρυξέλλες και ακολουθούν διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
επί µέρους κυβερνήσεων.
Το Α΄ΚΠΣ (1989-1993) απέβλεπε στην οικονοµική αντιµετώπιση των
προβληµάτων και των προκλήσεων από τη δηµιουργία και λειτουργία της
ενοποιηµένης εσωτερικής αγοράς, η δηµιουργία της οποίας είχε τεθεί ως στόχος της
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης µέχρι το τέλος του 1992. Στην Ελλάδα, κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η µακροοικονοµική κατάσταση της χώρας δεν ήταν
καθόλου ικανοποιητική. Η Ελλάδα έλαβε το Α’ΚΠΣ σε ένα µικροοικονοµικό
περιβάλλον καθόλου ευνοϊκό για αυτήν και για την προώθηση της ανάπτυξης.
Παρόλο αυτά έλαβε σηµαντική οικονοµική βοήθεια από το Α΄ΚΠΣ, αποτελεσµατική
για τον τοµέα των υποδοµών αλλά και το περιφερειακό σκέλος του
προγραµµατισµού, όχι όµως αρκετή για να αλλάξει τις οικονοµικές συνθήκες της
χώρας.
Το Β΄ΚΠΣ (1994-1999) ή το απέβλεπε στην οικονοµική ανάπτυξη των
κρατών µελών στο πλαίσιο της προσπάθειας για σύγκλιση των οικονοµιών τους
ενόψει της υιοθέτησης κοινού νοµίσµατος. Για την ελληνική οικονοµία αποτελεί το
σηµαντικότερο πακέτο οικονοµικής βοήθειας που έχει λάβει ως εκείνη την περίοδο,
καθώς δίνει έµφαση σε έργα υποδοµής εθνικής εµβέλειας και παρόλο που ο άξονας
παρέµβασης των ΠΕΠ υποχωρεί αισθητά σε σχέση µε το Α’ΚΠΣ, η αδυναµία
απορρόφησης των πόρων για µεγάλα έργα, σε συνδυασµό µε την προώθηση επιπλέον
µικρών έργων στο περιφερειακό τους σκέλος, καθιστούν τα ΠΕΠ κυρίαρχα και σε
αυτό το ΚΠΣ. Επιπρόσθετα, οι περιφερειακές επιπτώσεις των προγραµµάτων
υποδοµής του εθνικού σκέλους είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού βασικός στόχος των
προγραµµάτων αυτών δεν είναι µόνο η άρση του περιφερειακού χαρακτήρα της
χώρας, αλλά και η εσωτερική της ολοκλήρωση.
Την περίοδο του Γ΄ΚΠΣ (2000-2006), η Ελλάδα ενισχύεται µε σηµαντικούς
πόρους από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής περιφερειακής
πολιτικής. Η στήριξη που παρέχεται στην Ελλάδα από την ΕΕ πραγµατοποιείται
µέσω: α) του Γ΄ΚΠΣ, β) των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και γ) του Ταµείου Συνοχής.
Το Γ΄ΚΠΣ, δηλαδή το τρίτο κατά σειρά πακέτο µε το οποίο ενισχύεται η Ελλάδα,
είναι το µεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραµµα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε
τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ και έχει στόχο την ενίσχυση των
πολιτικών για την πραγµατική σύγκλιση, την περιφερειακή ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή. Το Γ΄ΚΠΣ είχε θετικές συνέπειες για την ελληνική οικονοµία,
παρά τα προβλήµατα διαχείρισης των πόρων και της γραφειοκρατίας. Έφερε σε πέρας
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µεγάλα έργα που είχαν αρχίσει µε το Β΄ΚΠΣ και µε εξίσου µεγάλα έργα που
πραγµατοποιήθηκαν αυτή την περίοδο έδωσε ώθηση στην ελληνική οικονοµία να
διαδραµατίσει καθοριστικότερο ρόλο στο εγγύς οικονοµικό περιβάλλον.
Για την τρέχουσα περίοδο 2007-2013, έχει διαµορφωθεί από την ΕΕ σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Το
νέο σχήµα χαρακτηρίζεται από µικρότερο πλήθος επιχειρησιακών προγραµµάτων σε
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, γεγονός που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήµα
διαχείρισης των κοινοτικών πόρων. Σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο 2000
– 2006, όπου το σύνολο των ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον Στόχο 1,
στη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 πέντε ελληνικές Περιφέρειες, που
ξεπέρασαν προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς
µεταβατικής στήριξης. Αναµένεται, ωστόσο, ότι και το τέταρτο πακέτο θα
λειτουργήσει καθοριστικά για την ελληνική οικονοµία, ιδιαίτερα στην τρέχουσα
περίοδο ύφεσης που διανύουµε.
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