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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ην πξφβιεκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε θαη κειεηάηαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κηαο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζα κπνξέζεη λα επηιχζεη ηα δεηήκαηα απηά. 

Μειεηάηαη θαη δίλεηαη έκθαζε ζηηο θάζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο  θαη ζηα 

κέηξα πνπ ζεζπίζηεθαλ ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Διιάδα. Γηαηππψλνληαη 

γλψκεο θαη απφςεηο πνπ δείρλνπλ πφζν πνιχ επεξεάζηεθε ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

απφ ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο ελ γέλεη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηηο πεξηφδνπο 

αλαθνξάο. Μέζα απφ ηα ΜΟΠ ηα ΚΠ ηα ΔΠΑ ε πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαηά 

έλα βαζκφ θαηαπνιεκψληαη παξφια απηά παξακέλνπλ δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

επηιπζνχλ. 

Μεηά απφ ηελ αλαδξνκή απηή δηαηππψλνληαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε κηαο 

πνιηηηθήο πνπ ζα αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ πεξηθεξεηψλ σο θηλεηήξην κνριφ 

αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ  10  Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ 

ΣΗ  

1.1  ΟΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΕ  ΑΝΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΕ  

1.1.1 ΟΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΕ ΑΝΙΟΣΗΣΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Η κειέηε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ ρψξα καο νδεγεί ζε κηα πξψηε θαη 

άκεζε δηαπίζησζε φηη νη κηζνί πεξίπνπ θάηνηθνη ηεο ρψξαο δνπλ ζηα δπν κεγαιχηεξα 

αζηηθά θέληξα ηεο , ηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. χκθσλα κε κειέηεο πξνθχπηεη φηη 

ζρεηηθά κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ ε Διιάδα έρεη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο αληζφηεηεο ζηα 

επίπεδα αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ, φπσο απηφ κεηξάηαη απφ ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ). Τπάξρνπλ απφςεηο φηη ππάξρεη ηάζε κηαο δηαρξνληθήο 

ζχγθιηζεο ζηα επίπεδα επεκεξίαο ησλ πεξηθεξεηψλ ηελ πεξίνδν 1960-2000
1
. Οη 

γλψκεο απηέο ζπκβαδίδνπλ κε ηελ εηθφλα ηεο βειηίσζεο ηεο δσήο ζηελ επαξρία θαη 

ζηελ χπαηζξν. Χζηφζν ην γεγνλφο φηη ν κηζφο θαη βάιε πιεζπζκφο θαηνηθεί ζηηο 

επξχηεξεο πεξηνρέο ησλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη φηη ε ππφινηπε Διιάδα δελ 

έρεη κεγάιεο αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο δίλεη ηελ εηθφλα ηεο αληζφηεηαο πνπ κεηέπεηηα 

απηφ νδεγεί ζε αληζφηεηεο ζηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο εχξεζεο εξγαζίαο , θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ ,απνηειεζκαηηθφηεηα ππεξεζηψλ θαη πνιιά άιια. Οη παξάγνληεο πνπ 

ζπληέιεζαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ αληζνηήησλ απηψλ είλαη πνιινί. Κπξηφηεξνη απφ 

απηνχο είλαη νη ηζηνξηθνί, νη γεσκνξθνινγηθνί νη πνιηηηθνί θαη νη νηθνλνκηθνί. 

Οη ηζηνξηθνί παξάγνληεο είραλ κεγάιε ζεκαζία αθνχ κέζα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ρξφλσλ, πεξηιακβάλνληαο κεγάια γεγνλφηα αζηάζεηαο ,πνιέκνπο ,αλαηαξαρέο 

ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αιιαγήο ηνπ κεγέζνπο , ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο. Ο πιεζπζκφο κεηαθηλήζεθε ζηα αζηηθά θέληξα 

απφ ηελ χπαηζξν γηα κηα θαιχηεξε δσή, γηα πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο γηα νηθνλνκηθά θαη κε νθέιε. Απηφ νδήγεζε ζε κηα ζηαδηαθή εξήκσζε ηεο 

ππφινηπεο ρψξαο θαη πεξηνξίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηεο άλζεζε. 

Δμίζνπ ζεκαληηθνί θαη νη γεσκνξθνινγηθνί παξάγνληεο. Με δεδνκέλν φηη ν 

πιεζπζκφο πξνηηκνχζε λα κεηαθηλεζεί ζε πεδηλέο πεξηνρέο ψζηε λα είλαη εχθνιεο νη 

κεηαθηλήζεηο ηνπ λα βξίζθεηαη θνληά ζηε ζάιαζζα θαη ζηα ιηκάληα ηεο ρψξαο , νη 

                                                             
1 Λιαργκόβαςσ Π, Γιαννιάσ Δ, Υωτόπουλοσ Γ., " υγκλίςεισ και αποκλείςεισ τησ ποιότητασ ζωήσ 
ςτην Ελλάδα", Αειχώροσ 2(!) 114-129, Αθήνα , 2003 
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νξεηλέο πεξηνρέο λα έρνπλ ππνζηεί θαη λα εθίζηαληαη αθφκα θαη ζήκεξα κεγάιε 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ. Οη νξεηλνί φγθνη ,νη νξνζεηξέο θαη ηα θπζηθά εκπφδηα 

φπσο ηα απνθαινχκε απνηεινχλ εκπφδην θαη δπζρεξαίλνπλ ην εκπφξην αθνχ ε 

πξφζβαζε ηνπο γίλεηαη πην δχζθνια κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην θφζηνο 

κεηαθηλήζεσλ θαη λα ράλνληαη ζεκαληηθνί πφξνη. 

εκαληηθνί θαη νη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ θπξίσο εζηηάδνληαη ζηελ χπαξμε ελφο 

ηζρπξνχ αζηηθνχ θαη θεληξηθνχ θξάηνπο ην νπνίν ιφγσ ειιείςεσλ πνιηηηθψλ δελ 

επηηξέπεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επαξρηαθψλ πεξηθεξεηψλ αιιά ηελ εμάξηεζε ησλ απφ 

ηα αζηηθά θέληξα. Η ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία, ε παξνχζα θαη 

καθξνρξφληα χθεζε ζηελ Διιάδα δεκηνχξγεζαλ αζζελείο πεξηθεξεηαθέο δνκέο 

απηνδηνίθεζεο κε ιίγεο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε 

απνηέιεζκα ηελ κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκψλ. 

Σέινο νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο έπαημαλ ξφιν ζηηο αληζφηεηεο απηέο. Η ζπλερφκελε 

ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα εγθαζίζηαληαη ζηα αζηηθά θέληξα πξνθεηκέλνπ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο αχμαλε 

ζηαδηαθά ησλ πιεζπζκφ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ δηακνξθψλνληαο λέα παξαγσγηθά 

πξφηππα θαη επθαηξίεο. πλέπεηα ε δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ επαξρηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ  κε ηηο αληζφηεηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα νδήγεζαλ ζε εξήκσζε ησλ. Οη 

ππεξεζίεο παξάιιεια πνπ πξνζθέξνπλ ηα αζηηθά θέληξα είλαη έλαο εμίζνπ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Παξφια απηά λεζησηηθέο θαη 

πεξηθέξεηεο κε έληνλν αξραηνινγηθφ θαη θπζηθφ ελδηαθέξνλ ζα ιέγακε φηη "ζψζεθαλ" 

αθνχ ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη νη ζπλερείο ξνέο επηζθεπηψλ έδσζαλ επθαηξίεο ζε 

πνιινχο λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ. Αιιά κφλν απηέο ην 

θαηφξζσζαλ. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηελ εμέιημε ηεο αζηηθνπνίεζεο ζηελ 

Διιάδα είλαη θαη ε κεηαθίλεζε κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ζηαηηζηηθφ 

ζηνηρείν φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1960-200 νη πφιεηο απηέο αχμεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο 

θαηά έλα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 90%!.
2
Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 

πξψηε ζέζε ζηελ Δπξψπε ζην πςειφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν 

ζηελ πξσηεχνπζα ηνπο. Καηά ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη άιια ζεκαληηθά 

                                                             
2 Ελληνική τατιςτική Αρχή  
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αζηηθά θέληξα κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε θέληξα κε κεγάιε πεξηθεξεηαθή εκβέιεηα φπσο 

είλαη ε Πάηξα, ε Λάξηζα , ν Βφινο , ε Ηγνπκελίηζα , ην Ηξάθιεην, ε Καβάια, θιπ. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ζπλζέζεη κηα εηθφλα θέληξσλ πνπ ηα θαζηζηνχζε 

θέληξα εκπνξίνπ θαη θφκβν ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ γηα ηελ Δπξψπε θαη άιισλ 

πεξηνρψλ. Απφ ηα θέληξα απηά άξρηζαλ λα εμαξηνχληαη θαη άιιεο πεξηνρέο ελψ 

θάπνηα λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα παξέκεηλαλ ρσξίο νπζηψδεο εμαξηήζεηο θαη θάπνην 

πφιν αλάπηπμεο. Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο πήξαλ θαη άιιεο κνξθέο θαη 

γηγαληψζεθαλ. ηελ ζπλέρεηα ε αλάιπζε ζα καο δείμεη φηη πξνζπάζεζαλ λα γίλνπλ 

ελέξγεηεο αληηζηξνθήο ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζε νξηζκέλεο θνξέο φκσο ρσξίο 

απνηέιεζκα. 

1.2 ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΟΚ. 

Με βάζε φζα είπακε ηα αίηηα ηεο δεκηνπξγίαο αληζνηήησλ ζηελ Διιάδα κεηά ην 

ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη 

πξνζδηνξηζηνχλ ζηελ ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ν νπνίνο 

απνηεινχζε ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο εθηφο απφ ελ Αηηηθή, θπξίσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο θαη 

ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ζηα αζηηθά θέληξα. Άξα ην πξφβιεκα 

εζηηάζηεθε ζε αληζφηεηεο ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

θαηά ζπλέπεηα, ηφζν ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ φζν θαη ηνπ επηπέδνπ δσήο κεηαμχ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Αηηηθήο θαη ηεο επαξρίαο αθ ελφο θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ 

ηεο ρψξαο αθ έηεξνπ , κε ηηο αληζφηεηεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο λα εκθαλίδνληαη 

πνιχ νμχηεξεο. 

Ο ξπζκφο εθβηνκεράληζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο 

ηνπ ξπζκνχ αζηηθνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην γεγνλφο απηφ παξεκπφδηζε κέρξη 

ην 1980 ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηα κεγάια θέληξα παξά ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε απηφ. Οη πεξηθεξεηαθέο ηδηνκνξθίεο ηεο Διιάδαο ππήξμαλ θαη σο 

απνηέιεζκα πνιηηηθψλ ησλ κεηαπνιηηηθψλ θπβεξλήζεσλ, πνπ ζηνρεχνληαο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλαγέλλεζε ηεο ρψξαο ζπλεηέιεζαλ ζηηο αληζφηεηεο απηέο. Θα ιέγακε 

δειαδή φηη ππάξρνπλ δπν κεγέζε αληηζηξφθσο αλάινγα σο πξνο ηα απνηειέζκαηα 

πνπ είραλ ζηελ Διιάδα. 
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ην παξαθάησ ζρήκα ηεο εηθφλαο 1.1 βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ ,εκηαζηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο , κε εκθαλή 

ηε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ απφ ηελ χπαηζξν πξνο ηα αζηηθά θέληξα ηελ πεξίνδν 

1940-1981. Δπίζεο ζην ζρήκα ηεο εηθφλαο 1.2 παξέρεηαη ε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή , δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηελ πεξίνδν 1951-

1981 κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη κε αλάινγε 

αχμεζε ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα πξάγκα πνπ έγηλε ιφγσ ηεο 

εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ κε αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

 

Εικόνα 1.1 Εξέλιξη κατοίκων αςτικών ημιαςτικών και αγροτικών περιοχών ςτην Ελλάδα τα χρόνια 1940, 

1951, 1961, 1971 και 1981. 
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Εικόνα 1.2  Απαςχόληςη κατά τομέα ωσ ποςοςτό επί τησ ςυνολικήσ απαςχόληςησ ςτην Ελλάδα από το 

1951-1981. 

 

1.2 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ. 

Οη ιφγνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο, ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηνπο Οηθνλνκηθνχο, ζηνπο Κνηλσληθνπνιηηηθνχο θαη ζηνπο 

Πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο.  

     Σηνπο νηθνλνκηθνύο ιόγνπο εληάζζνληαη: 

α) Η δηφξζσζε ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, φπνπ: Ο κεραληζκφο ησλ δπλάκεσλ ηεο 

αγνξάο δε δηνξζψλεη ηηο αληζφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ. Η ρακειή θηλεηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηαηήξεζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ δηαθνξψλ ζηα πνζνζηά 

αλεξγίαο. 

β) Η πιήξεο απαζρφιεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο ή πξφιεςε ηεο ππναπαζρφιεζήο ηνπο, 

φπνπ έρνπκε:  Αλαμηνπνίεηνπο πφξνπο (κεηψλνπλ ην ΑΔΠ), ε θξαηηθή παξέκβαζε κε άζθεζε 

πνιηηηθήο γηα κείσζε αλεξγίαο θαη ππναπαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ πξνβιεκαηηθψλ 
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πεξηθεξεηψλ, είλαη αλαγθαία, ελψ φηαλ ε αλεξγία ζηηο νπηζζνδξνκηθέο πεξηθέξεηεο ππεξβεί ην εζληθφ 

κέζν φξν πξνζειθχεη έληνλα ην ελδηαθέξνλ ηνπ θξάηνπο (έρνπκε ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο πξνο θεληξηθέο πεξηνρέο). Δπίζεο, πνιιέο θνξέο θνηλσληθνί θαη ςπρνινγηθνί δεζκνί 

ζπγθξαηνχλ ηε κεηαθίλεζε (αθφκα θαη νη εξγαδφκελνη πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ κεηαλαζηεχνπλ κε 

δπζθνιία), ελψ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο επθνιφηεξα κεηαλαζηεχνπλ νη πην εηδηθεπκέλνη θαη ηθαλνί. 

γ) Η νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ησλ πφξσλ θαη αλαθαηαλνκή ηνπο, φπνπ έρνπκε: Αχμεζε απαζρφιεζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ, πνπ νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Η άζθεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αξηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηηο πεξηθέξεηεο. Η 

πην ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία αλαθαηαλνκήο είλαη ε δηνρέηεπζε πφξσλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ζηηο 

θαζπζηεξεκέλεο πεξηθέξεηεο κε δεκνζηνλνκηθά κέζα. 

δ) Η πξφιεςε πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, φπνπ: Η ζρέζε κεηαμχ πεξηθεξεηαθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηνπ 

πιεζσξηζκνχ νθείιεηαη ζε ηξεηο παξάγνληεο: 1) Σελ  δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ επεξεάδεη αλνδηθά 

ηελ αλεξγία θαη πεξηζζφηεξν ζηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηθέξεηεο, φπνπ ε παξαγσγηθφηεηα είλαη ρακειή. 

Η πνιηηηθή κείσζεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζεο ησλ ηηκψλ πξνθαιεί πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 2) Σελ 

εμσηεξηθή δήηεζε γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ δπλακηθνχο θιάδνπο θεληξηθψλ πεξηθεξεηψλ, πνπ 

πξνθαιεί πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαη ζηηο θαζπζηεξεκέλεο πεξηνρέο. Γεληθά, φζν πην ηζφξξνπε είλαη ε 

θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν ηφζν ε ξνπή πξνο αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

είλαη κηθξφηεξε. 3) ηηο  πξνβιεκαηηθέο πεξηθέξεηεο, πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηγξάθνπλ ηα 

θαηαλαισηηθά πξφηππα ησλ θεληξηθψλ πεξηθεξεηψλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ 

πηέζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη κε αχμεζε απνδνρψλ εξγαζίαο 

ε) Η ρσξνζέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ: Γεληθά, νη επηρεηξήζεηο ππνινγίδνπλ γηα ηελ ρσξνζέηεζή 

ηνπο ην ηδησηηθφ θφζηνο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηηο ίδηεο θαη ην θνηλσληθφ θφζηνο πνπ θαηαβάιιεηαη 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη, ηνπνζεζίεο πνπ έρνπλ πιενλεθηήκαηα απφ εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο 

επλννχληαη δηφηη πξνηηκψληαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Μέηξα απαγφξεπζεο ή θίλεηξα ελζάξξπλζεο 

πνπ κεηψλνπλ ην ηδησηηθφ θφζηνο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

πεξηθεξεηψλ. 

ζη) Σν θφζηνο ζπκθφξεζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, φπνπ: Η ζπκθφξεζε ή ν θνξεζκφο πνπ 

παξαηεξείηαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε κέζα ρσξνζέηεζεο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ. Η θαηάζηαζε θνξεζκνχ ησλ θεληξηθψλ 

πεξηθεξεηψλ είλαη κηα απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αληζνξξνπίαο. Η ζπγθέληξσζε 

απηή απμάλεη ην θνηλσληθφ θφζηνο (κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ερνξχπαλζε) θαη δεκηνπξγεί ην 

θφζηνο ζπκθφξεζεο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. 

δ) Η ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ: Η Κνηλνηηθή 

Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή έρεη σο θχξην ζηφρν ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζην ρψξν ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο δηφηη έηζη εληζρχεηαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε νηθνλνκηθή επεκεξία. 

     Σηνπο Κνηλωληθνπνιηηηθνύο εληάζζνληαη: 

α) Η πεξηθεξεηαθή αλεξγία, φπνπ: Σν πξψην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

βαζκνχ αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ ήηαλ νη δείθηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλεξγίαο. Η έιιεηςε επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο πξνθαιεί νηθνλνκηθά αιιά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο απαηηείηαη αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ψζηε λα απνθαζηζηεί πνηνη 

θιάδνη πξέπεη λα εληζρπζνχλ, πνηα πξνζφληα απαηηνχληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πνηνη λένη θιάδνη 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θ.ά. 

β) Η δίθαηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, φπνπ: Η δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο απαζρνιεί ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηδηαίηεξα. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή δίλεηαη έκθαζε ζην θξηηήξην 

ρσξνηαμηθήο ηζφηεηαο ή δηθαηνζχλεο. 

γ) Η ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ πξνηχπσλ, φπνπ: Κάζε πεξηθέξεηα 

δηακνξθψλεη ην δηθφ ηεο «θνηλσληθφ πεξηθεξεηαθφ πξφηππν» πνπ απνηειείηαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο 

θαζεκίαο, απφ έλα ζχλνιν εζηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Δπηπιένλ, ε θάζε πεξηθέξεηα 

έρεη ηε δηθή εζηκηθή ζπκπεξηθνξά θαη γεληθά έλαλ ηδηφκνξθν ηξφπν δσήο. Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ. Να ζεκεησζεί φηη ηα θνηλσληθά πξφηππα 

ζπλήζσο πξνβάιινληαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

δ) Η πνιηηηθή νξγάλσζε θαη ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ, φπνπ: Γηα ηε δίθαηε 

επηβνιή κέηξσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ην θξάηνο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο (Γεκνθξαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο) Οη θάηνηθνη ησλ 

θαζπζηεξεκέλσλ πεξηνρψλ κπνξνχλ κε καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη άκεζε ζπκκεηνρή λα επεξεάζνπλ 

ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε. 

     Τέινο, ζηνπο Πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη:  

α) Η πξνζηαζία θαη ε απνξξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ: Η αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο άξρηζε ζηελ Διιάδα απφ ην 1978 φηαλ κε αλαπηπμηαθφ λφκν (Ν. 849/ 1978) έγηλε 

ιφγνο γηα κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ ππεδάθνπο, ησλ πδάησλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Φπζηθά, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ είλαη απαξαίηεηε θαη 

αλαγθαία θαη ζηηο κέξεο καο, ελψ γηα άκεζε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο έρνπλ αλάγθε νη πεξηθέξεηεο 

πνπ είλαη θνξεζκέλεο πιεζπζκηαθά. 

β) Η Βηψζηκε (αεηθφξνο) αλάπηπμε, φπνπ: Με ηνλ φξν βηψζηκε (αεηθφξν) αλάπηπμε ελλννχκε ην 

ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ ζε καθξνρξφλην 

νξίδνληα. Η επάξθεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη απαξαίηεηε εηζξνή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ 
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ζπζηήκαηνο. Η βηψζηκε αλάπηπμε επεξεάδεηαη απφ ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε, ηελ ηερλνινγηθή 

πξφνδν, ηελ ππνθαηάζηαζε θπζηθψλ πφξσλ.  

 

1.3 Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΟΚ 

1.3.1 Η ΠΡΨΣΗ ΜΕΣΑΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1948-1964 

Καηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζηξάθεθε ζηελ 

πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο απφ ηηο ζηάρηεο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ θαη ηνπ θαηαζηξνθηθνχ εκθπιίνπ. ηφρνο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ήηαλ ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

βηνκεραληψλ ζηελ επαξρία. Δπηδηψρζεθε ε αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ε 

εμαζθάιηζε ζε επάξθεηα βαζηθψλ αγαζψλ ιατθήο θαηαλάισζεο. Παξφια απηά αλ θαη 

ε πξνζπάζεηα απηή είρε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ε κεηαλάζηεπζε ησλ θαηνίθσλ 

ζπλερίζηεθε πξνο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ην εμσηεξηθφ. Γελ κπφξεζε απηή ε 

πνιηηηθή απηή λα ζπγθξαηήζεη ηελ κεηαλάζηεπζε. Βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε απηή νη 

εθάζηνηε θπβεξλήζεηο πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ κέηξα  ψζηε λα αληηζηξαθεί ην 

θιίκα. Σέηνηα κέηξα ήηαλ νη παξαθξαηήζεηο θεξδψλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

επελδχζεηο θαη άιια ηέηνηα. Παξφια απηά δελ επεηεχρζε θαλέλα ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα. 

H νπζηαζηηθή άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο αξρίδεη απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα λα ιεθζνχλ κέηξα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

εμπγίαλζεο. ην πεληαεηέο πξφγξακκα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 1960-

1964 πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1960 ηέζεθε ε αλάγθε άζθεζεο πνιηηηθήο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ κε επηδίσμε ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο αιιά θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Σν 

θξάηνο ζα πξνζπαζήζεη λα εμαιείςεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θέληξνπ θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο. Με ην πξφγξακκα ηδξχνληαη κηα θεληξηθή επηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο θαζψο θαη νη ηξεηο πξψηεο ππεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηελ 

Πάηξα , Ισάλληλα θαη Ηξάθιεην. Δπίζεο ηδξχνληαη θαη νξγαλψλνληαη νη Βηνκεραληθέο 

Πεξηνρέο (ΒΙΠΔ) ην 1962 απφ ηνλ νξγαληζκφ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο (ΟΒΑ). 
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Παξφια απηά κέρξη ην 1977 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ΒΙΠΔ ήηαλ εμαηξεηηθά αξγφο , 

αθνχ ζεζκνζεηήζεθαλ 9 θαη αλαπηχρζεθαλ κφλν 2
3
. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα κέηξα πεξηνξίδνληαη κφλν ζε θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη 

δελ επεθηείλνληαη ζηηο επηδνηήζεηο/επηρνξεγήζεηο. χκθσλα κε ην ΚΔΠΔ
4
 ηα θίλεηξα 

απηά είραλ επηηπρία θαζψο νη θνξνινγηθέο απψιεηεο ήζαλ κηθξφηεξεο απφ ηα νθέιε 

απφ ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Αθφκα ε αληζφηεηα απνθαιχπηεηαη θαη 

απφ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ φηαλ ην 1962 ζηελ Αηηηθή είλαη 18.801 δξρ. ελψ ζηελ 

ππφινηπε ηεξεά Διιάδα είλαη 9.125 δξρ. θαη ζηελ Κξήηε 7.038 δξρ. . 

1.3.2 Η ΔΕΤΣΕΡΗ ΜΕΣΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1964-1979 

Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν απφ ην 1964 έσο ην 1979 θαηαξηίζηεθε αξρηθά ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1965 , ην ζρέδην Πξνγξάκκαηνο πεληαεηνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

1966-1970, ην νπνίν ζπλέδεζε γηα πξψηε θνξά ηηο επηδηψμεηο κε ηνπο επξχηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηελ 

νξγάλσζε ησλ ΒΙΠΔ ,ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε κεηαβνιή ζηελ 

δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθαλ 

ηξφπνη γηα αλάπηπμε θάζε πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θάζε 

πεξηνρήο, ηελ πιεζπζκηαθή απνθέληξσζε θαη ηελ εμίζσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο 

κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ θξάηνπο. Δπηπξφζζεηα εθηφο απφ ηηο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πξνσζήζεθαλ θαη κέηξα ρξεκαηνδφηεζεο κε παξάιιειν 

δηαρσξηζκφ ησλ πεξηθεξεηψλ αλάινγα κε ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο αιιά θαη κέηξα γηα 

ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ππαλάπηπθηεο πεξηνρέο .  

 Η Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ πηνζέηεζε εηδηθψλ 

λνκνζεηεκάησλ θαη ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

πεξίνδν 1975-1979 δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

παξακεζφξησλ πεξηνρψλ, θαζηεξψλεηαη ε ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηνλ 

θιάδν πνπ αλήθνπλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηεξα ηα πηζησηηθά θίλεηξα θαη 

εληζρχνληαη ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα πεξηνρψλ (π.ρ. γηα ην λνκφ Έβξνπ), θαζψο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα έξγσλ ππνδνκήο (π.ρ. Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο, ππνδνκέο κεηαθνξψλ 

θ.ιπ.). Γίλεηαη έκθαζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αληζνηήησλ θαη ζηελ επίηεπμε ηεο 

                                                             
3 Ανδρικοπούλου, Ε, "Φωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη " ςτο Καυκαλάσ Γ  Ανδρικοπούλου 
Ε (επιμ) Η ρύθμιςη του Περιφερειακού χώρου. Θεωρία κςι πρακτική Παρατηρητήσ , 
Θεςςαλονίκη 1985 ,ς.ς 190-191  
4 Κέντρο Προγραμματιςμού και Οικονομικών Ερευνών. " Η αποτελεςματικότητα των 
φορολογικών κινήτρων εν Ελλάδι και Προτάςεισ δια την Μεταρρύθμιςιν αυτών ΚΕΠΕ 1967 
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ηζφηεηαο. Παξφια απηά ε επηδίσμε απηή δελ ζα απέβαηλε ζε βάξνο ηεο ζπλνιηθήο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πξνζειθχζεθε έλαο αξηζκφο επελδχζεσλ πνπ δελ ζα είραλ 

πξνζειθπζεί ρσξίο ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο. Σν πξφβιεκα ηεο πφισζεο 

ζηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο 

πιεζπζκφο ζηελ πξσηεχνπζα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο βέβαηα.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 20  ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Ε.Ε  

2.1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

2.1.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ  ΚΟΠΟ  

Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή απνηειεί βαζηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ, κεηά απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο πνπ επέθεξαλ νη δχν παγθφζκηνη 

πφιεκνη αιιά θαη ε κεγαιχηεξε ίζσο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ γλψξηζε πνηέ ν θφζκνο 

ηελ πεξίνδν δειαδή 1929-1933. 

Οη ζεσξεηηθέο απφςεηο ηνπ John Maynand Keynes (1883-1946) , ην 1936 έζεζαλ ηηο 

βάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ παξεκβαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Γπηηθή 

Δπξψπε θαη ηηο ΗΠΑ ελψ ζηελ ΔΓ εθαξκφζηεθαλ δηάθνξεο κνξθέο θξαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηελ βνήζεηα ζηα 

πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο ησλ πφιεσλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζπλέιζνπλ απφ ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ.
5
  

Καηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ε κεγέζπλζε δηάθνξσλ βαζηθψλ βηνκεραληθψλ 

θιάδσλ θαη ε κεηαλάζηεπζε ζηα βαζηθά εξγαηηθά θέληξα ηεο Βξεηαλίαο, ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο ,ηεο Ιηαιίαο δεκηνχξγεζαλ απμεκέλεο αλάγθεο γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ θξαηηθψλ ππνδνκψλ ,ηε 

ξχζκηζε ρξήζεσλ γεο θιπ. Παξάιιεια φκσο ε γηγάλησζε ησλ βηνκεραληθψλ πφιεσλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ, δεκηνχξγεζαλ έληνλεο αληζφηεηεο 

πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Έηζη ε πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή ζηεξίρηεθε αξρηθά ζε πξνγξάκκαηα νξγάλσζεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

πφιεσλ αιιά αξγφηεξα νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο νδήγεζαλ ζηε ιήςε κέηξσλ γηα 

ησλ ρσξνηαμηθή αιιαγή ησλ πφιεσλ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ιηγφηεξα 

αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ. 

Με ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη ηα δεδνκέλα δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε θαζηέξσζεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο 

πνπ απνζθνπεί ζε κέηξα γηα ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη θαζηεξψζεθε ν φξνο Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε πνπ ζεκαίλεη 

                                                             
5 Παπαδαςκαλόπουλοσ, Φριςτοφοράκησ (2004),  
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ηελ αλαγθαηφηεηα ζχγθιηζεο ησλ δηάθνξσλ πεξηνρψλ κηαο ρψξα; πξνο ηνλ εζληθφ 

κέζν φξν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξηηεξίσλ ή νξίδνληαη απφ ηνπο θνξείο άζθεζεο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ή είλαη ην απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο βάζεο 

πνπ ππαγνξεχνληαη πξνο ηνπο θνξείο άζθεζεο πνιηηηθήο. Δπνκέλσο ε πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε δελ λνείηαη κε ζηελά νηθνλνκηθνχο φξνπο δειαδή σο νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε, αιιά θαη σο πνηνηηθή αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δνκψλ ηεο πεξηθέξεηαο ,κε ηελ εκθάληζε λέσλ ζεζκψλ ηερλνινγηψλ θαη 

κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο. 

Χζηφζν , εθηφο απφ ηα θξάηε θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί αλαγλψξηζαλ έγθαηξα ηελ 

αλαγθαηφηεηα άζθεζεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Έηζη 

ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΔΟΚ)
6
 ηα ζέκαηα 

ησ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ αιιά θαη γεληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηέζεθαλ ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο ππφ ην πξίζκα κηαο θνηλήο πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ ελσηηθφ κέησπν. 

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην εμήο ζπκπέξαζκα: Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή απνηειεί 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο δύν ζπζρεηηδόκελωλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ ,ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη παξάιιεια ηελ αληηκεηώπηζε ρωξνηαμηθώλ 

πξνβιεκάηωλ κε ζηόρν ηελ βέιηηζηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηωλ 

θνηλωληθώλ παξνρώλ. Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ζθνπψλ , κέζσλ θαη θνξέσλ, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα πξνγξάκκαηα 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε κηαο ηζφξξνπεο κεηαβνιήο ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο 

δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο. 

 2.1.2 ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΨΡΙΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα ζεσξείηαη ε έθθξαζε θαη πνιιέο θνξέο θαη ην κέγεζνο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζε κηα ρψξα. Πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη απφ 

ηηο αληζφηεηεο ζην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ ,ηελ απαζρφιεζε, ηε κεηαλάζηεπζε , ην 

θιίκα ηε γεσγξαθία θαη πνιιά άιια αίηηα. Σν πξφβιεκα ινηπφλ είλαη πνιπδηάζηαην 

θαη έρεη πνιιέο πηπρέο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξηνρή θαη ρψξα αιιά θαη ηηο ελ 

γέλεη ζπλζήθεο. 

                                                             
6 Μαραβέγιασ Ν Περιφερειακέσ ανιςότητεσ και Οικονομική Ολοκλήρωςη , Αθήνα 1994 
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O νηθνλνκηθφο ράξηεο ηεο Δπξψπεο δηακνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ απφ 

ηνπο παξάγνληεο εγθαηάζηαζεο φπσο είλαη ε θχζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ εδαθψλ, 

ην θιίκα, ηα ηξερνχκελα λεξά θαη ε θπζηθή πξνζηαζία απφ ηνπο ερζξνχο. Λπηνί νη 

παξάγνληεο, πνπ ειάρηζηα άιιαμαλ δηακέζνπ ησλ αηψλσλ, πξνζέιθπζαλ πξνο 

νξηζκέλεο πεξηνρέο πεξηζζφηεξν απφ άιιεο πιεζπζκνχο νη νπνίνη δνχζαλ βαζηθά απφ 

ηε γε. Απηή πνπ άιιαμε ξηδηθά ηε γεσγξαθία ηεο Δπξψπεο ήηαλ ε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε. Οη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζειθχζηεθαλ πξνο νξηζκέλεο 

πεξηνρέο απφ ηελ χπαξμε πεγψλ ελέξγεηαο (άλζξαθα), πξψησλ πιψλ 

(κεηαιιεπκάησλ), πδάηηλσλ νδψλ, κεγάισλ ιηκαληψλ θαη κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ.   

Οη άιινη παξάγνληεο έπαηδαλ έλα ζπλερψο κηθξφηεξν ξφιν. 

Οη πιεζπζκνί αθνινχζεζαλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ην θξάηνο επίζεο. Ρπηφ ην 

ηειεπηαίν έθεξε ηηο ππνδνκέο, ηηο ζπιινγηθέο ππεξεζίεο θαη ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. , ππφ επξεία 

έλλνηα, πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηα κέζα κεηαθνξάο, επηθνηλσλίαο θαη 

ηειεπηθνηλσλίαο, αιιά επίζεο θαη ηηο θαηνηθίεο θαη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Οη 

ζπιινγηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο θιαζηθέο 

ππεξεζίεο, φπσο είλαη ε δηαλνκή λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, φζν θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα, θαη 

αθφκε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, αζινπαηδηψλ θαη πνιηηηζκηθήο θαιιηέξγεηαο. 

Όινη απηνί νη νηθνλνκηθνί, δηνηθεηηθνί, θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο 

δεκηνπξγνχλ «εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο», δειαδή πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γελ 

είλαη απνξίαο άμην ην φηη, εάλ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο είλαη παξφκνηεο, νη 

επηρεηξεκαηίεο πεγαίλνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί φπνπ επξίζθνπλ εμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο θαη επηπιένλ κεγάιεο αγνξέο θαη κεγάιεο πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο. 

Πξάγκαηη, πξηλ πάξνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα εγθαηάζηαζε, νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ κηα δέζκε επλντθψλ ζηνηρείσλ, ηδίσο σο πξνο ηηο ππνδνκέο 

θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Όκσο, ε άληζε αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ πεξηνρψλ 

ζην παξειζφλ έρεη νδεγήζεη ζε κεγάιεο αληζφηεηεο, ηφζν σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ 

ππνδνκψλ (κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ, ελέξγεηαο), φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ απφ ηελ άπνςε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πξνζφλησλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2592%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_E%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2592%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_E%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2592%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_E%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7
http://en.wikipedia.org/wiki/Externality
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Πην πξφζθαηα, ε θαηλνηνκία έγηλε κηα δηαξθήο δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θάζε λέαο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη επνκέλσο κηα δηαξθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ λέα ηερλνινγία. Σψξα πιένλ, ε νηθνλνκηθή επηηπρία 

κηαο πεξηνρήο εμαξηάηαη θαηά κέγα κέξνο απφ ηηο δπλαηφηεηεο εμαζθάιηζεο 

ζηαζεξάο πξόζβαζεο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν. Όκσο, ζηηο πην 

πησρέο πεξηνρέο, ε παξαγσγή πξνέξρεηαη ηδίσο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(MME), νη νπνίεο εξγάδνληαη ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο κέζα ζηελ πεξηνρή θαη δελ 

έρνπλ εμσηεξηθέο πξννπηηθέο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ δηαζέηνπλ άηνκα κε 

εηδηθά πξνζφληα νχηε βνεζεηηθέο ππεξεζίεο, π.ρ. ηξαπεδηθέο, πςειήο πνηφηεηαο. 

Απηέο νη ειιείςεηο παξεκπνδίδνπλ ηελ θαηλνηνκία. Έηζη, νη επλντθνί παξάγνληεο γηα 

ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε (νξγάλσζε, δηαρείξηζε, εκπφξην, 

ρξεκαηνδφηεζε, ηερληθή εηζαγσγήο ζηελ αγνξά λέσλ πξντφλησλ) ζπγθεληξψλνληαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο. 

Λπηνί νη παξάγνληεο ζπγθέληξωζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ είλαη ηφζν 

αθαηακάρεηνη, ψζηε ζα ήηαλ κάηαηε ε πξνζπάζεηα αληίζηαζεο, εάλ νη ίδηνη δελ είραλ 

νξηζκέλα φξηα θαη δελ πξνθαινχζαλ αληίξξνπεο ηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηνπο. Έηζη νη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο κπνξνχλ πέξα απφ 

έλα φξην λα γίλνπλ «αληηνηθνλνκηθέο» ζην κέηξν πνπ ε κφιπλζε θαη ε ζπκθφξεζε 

ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ πξνθαινχλ δαπάλεο θαη δπζάξεζηεο επηπηψζεηο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηέο. Δπηπιένλ, νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

επί ηεο επηινγήο εγθαηάζηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη 

ακεηάβιεηνη. Νέεο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο εμαζζελνχλ ηηο παιαηέο θαη ηειηθά 

κπνξεί λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. Οη απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο κεηά-

βηνκεραληθήο «θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ» δελ ζα είλαη αζθαιψο νη ίδηεο κ' εθείλεο 

ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο. Πξάγκαηη, νη ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ 

ζπλελψζεη βηνκεραλίεο, νη νπνίεο δελ ήηαλ άιινηε ζπλδεδεκέλεο (ηειεπηθνηλσλίεο, 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη καδηθά κέζα ελεκέξσζεο), πεξηνξίδνληαο ηνλ 

ξφιν ηεο απφζηαζεο θαη ελζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Με ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ πνπ πξνζθέξεη, ε θνηλσλία 

ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ γεσγξαθηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

απεγθισβηζκφ ησλ πησρψλ πεξηθεξεηψλ ηεο Έλσζεο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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Δμάιινπ, ην θαηλόκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηωλ αγνξώλ, πνπ ζεκαίλεη ηελ 

έληαζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο κηαο δπλεηηθά εληαίαο 

παγθφζκηαο αγνξάο γηα κηα ζεηξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κεγαιψλεη ηε ζεκαζία 

ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Πξάγκαηη, ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα εμαξηάηαη 

πιένλ πνιχ ιηγφηεξν απφ ηα ζηαηηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πεξηνρψλ, φπσο 

ε ζπγθέληξσζε θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ δπλακηθά πνηνηηθά ζηνηρεία, φπσο ε θηλεηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο, νη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη ε ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθνχ 

ζπληνληζκνχ ηνπο. Απηνί νη παξάγνληεο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο απνθεληξσκέλεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, εάλ ζπλνδεχνληαη απφ κηα θαηάιιειε πνιηηηθή. Σα θξάηε 

κέιε θαη ε Έλσζε κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηέο ηηο ηάζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο 

γηα λα ηζνξξνπήζνπλ θαιύηεξα ηηο πεξηνρέο ηνπο. Αιιά απηή ηε θνξά πξέπεη λα 

πξνεγεζνχλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ πιεζπζκψλ γηα λα ππεξληθήζνπλ ηηο 

αδξάλεηέο ηνπο θαη λα επηδηψμνπλ λα κε γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο κε ηελ 

αθαηαζηαζία πνπ έγηλαλ νη πξνεγνχκελεο. 

Δληζρχνληαο ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο λα αλαπηχμνπλ ηα δίθηπα ησλ ππνδνκψλ 

ηνπο, ηα θξάηε κέιε θαη ε Έλσζε κπνξνχλ λα ηηο βνεζήζνπλ, φρη κφλν λα 

επεθηείλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ, αιιά επίζεο λα ηζνξξνπήζνπλ 

θαιχηεξα φιε ηελ νηθνλνκία ηεο Έλσζεο ελφςεη ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ. 

Βέβαηα, θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ αθνινπζεί θαηά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ηε δηθή 

ηνπ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. Καζεκηά απφ απηέο ηηο πνιηηηθέο ζηνρεχεη λα επλνήζεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο εζληθήο επηθξάηεηαο κε 

κηα κεηαβίβαζε πόξωλ από ηηο πην εύπνξεο πεξηνρέο. Σα κέζα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ηα θξάηε κέιε γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πεξηθεξεηαθά 

πξνβιήκαηα είλαη δχν εηδψλ: αθελφο ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ πεξηνρψλ θαη, αθεηέξνπ, δηάθνξεο 

πξηκνδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. O γεληθφο ζθνπφο απηψλ ησλ κέηξσλ 

είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα επαλαθέξνπλ κηα θαιχηεξε ηζνξξνπία ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ζηελ εζληθή επηθξάηεηα. Γη' απηφλ ηνλ ζθνπφ 

νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο επηδηψθνπλ επίζεο λα απνζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο ζηηο 

πςειά αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο. Α πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ κέηξσλ είλαη 

δηηηά: επλννχλ ηε κεηαβίβαζε πφξσλ πξνο ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

http://europa.eu/abc/european_countries/index_el.htm
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αλάγθε θαη ζπγρξφλσο παξεκπνδίδνπλ ηε ζπκθφξεζε ησλ ππεξαλαπηπγκέλσλ 

πεξηνρψλ. 

Αζθαιψο, νη εζληθέο αξρέο είλαη θπξίσο ππεχζπλεο γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ πεξηνρψλ ηνπο, ηδίσο κε ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ή κε ηελ 

παξνρή επηδνηήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζε 

κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. H απαξαίηεηε πξνζπάζεηα ελέρεη ηελ πξνζθπγή ζε δεκφζηεο 

παξεκβάζεηο ζπλδπαδφκελεο κε ηδησηηθέο επελδχζεηο γηα λα παξαθηλεζεί ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο. Ι πεξηθεξεηαθέο 

εληζρχζεηο, φηαλ εθαξκφδνληαη ζσζηά, απνηεινχλ απαξαίηεηα κέζα φρη κφλνλ γηα 

ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, αιιά θαη γηα ηε ζπλερή θαη ηζφξξνπε πξφνδν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε εληαία αγνξά θαζηζηά δπλαηφ ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

επξσπατθψλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη κπνξεί λα 

μεπεξάζνπλ ηελ θάιπςε ησλ πιηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη 

επελδπηέο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζηηο ππφ αλάπηπμε πεξηνρέο. Έηζη έλα κέξνο ησλ 

παξερφκελσλ εληζρχζεσλ δελ ζα ρξεζίκεπε πιένλ παξά γηα ηελ ακνηβαία 

εμνπδεηέξσζή ηνπο ρσξίο λα απμάλεηαη ε ζπλνιηθή ξνή ησλ επελδχζεσλ πξνο ηηο 

πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. Οη πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο ζα γίλνληαλ απιψο πην 

δαπαλεξέο θαη ζα παξείραλ αδηθαηνιφγεηα νθέιε ζηηο εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Απφ απηά θαίλεηαη φηη ν πξψηνο ζηφρνο ηεο επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

είλαη λα αληηπαξαζέηεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο εζληθέο πεξηθεξεηαθέο 

πνιηηηθέο πξνζδηνξίδνληαο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη επηβάιινληαο ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, νη νπνίεο κπνξνχλ πξάγκαηη λα κεηψζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ. 

Δπηπιένλ , ε EE έρεη θνηλφ ζπκθέξνλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε δηαξζξσηηθή 

αιιαγή. Ο λφεκα ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο είλαη ε θαιύηεξε ρξεζηκνπνίεζε 

ηωλ κεραληζκώλ ηεο αγνξάο ζε επξσπατθή θιίκαθα. Αιιά κηα πνιηηηθή αγνξάο, 

βαζηδφκελε ζε θάπνηα απηφκαηε ηζνξξνπία ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ, 

ζα ιεηηνπξγνχζε βαζηθά πξνο φθεινο ησλ πινπζίσλ πεξηνρψλ. Πξάγκαηη, κέρξη ηε 

δεκηνπξγία ηεο θνηλήο αγνξάο, νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είραλ αλαπηπρζεί ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη ηα ηεισλεηαθά εκπφδηα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ κεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είραλ 

ζπρλά ζπγθεληξσζεί ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Mε ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ νη 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
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επξσπατθέο θαη μέλεο (ακεξηθαληθέο, ηαπσληθέο...) επηρεηξήζεηο, πνπ ζέινπλ λα 

αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ, εγθαζίζηαληαη θαλνληθά ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Έλσζεο φπνπ νη ππνδνκέο είλαη πην αλαπηπγκέλεο, φπνπ βξίζθεηαη ην 

πην θαηάιιειν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη φπνπ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη πην 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. H νηθνλνκηθή ζπγθέληξσζε πξνθαιεί 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε. Η θνηλή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή επηδηψθεη λα αλαζηξέςεη 

απηήλ ηελ ηάζε γηα λα επηηχρεη πην ηζόξξνπε αλάπηπμε κέζα ζηελ θνηλή αγνξά. Οη 

ζηφρνη θαη νη κεραληζκνί ηεο ζπληνλίδνληαη θαη επελεξγνχλ ακνηβαία κε απηνχο 

άιισλ θνηλψλ πνιηηηθψλ, ηδίσο ηεο θνηλσληθήο, ηεο βηνκεραληθήο, ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, ηεο γεσξγηθήο θαη ηεο αιηεπηηθήο. 

Παξφια απηά νξηζκέλνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη δελ είλαη ζθφπηκν λα αλακέλνπκε 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ειεχζεξεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δπλάκεσλ 

αγνξάο , αθνχ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο θηλήζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ , ηα 

πξνβιήκαηα φρη κφλν δελ επηιχνληαη αιιά αληηζέησο ζα γηγαληψλνληαη θαη ζα 

επηδεηλψλνληαη. 

2.2 ΩΚΗΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ  ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΕ  

2.2.1 ΚΑΘΙΕΡΨΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

Η ράξαμε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο απφ ηελ ΔΚ θαη ηεο κεηέπεηηα ΔΔ γηα ηα 

θξάηε κέιε πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ νη νπνίνη 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο ηεο έλσζεο. Γελ επηδηψρζεθε 

νχηε πξνβιέπεηαη πξνο ην παξφλ λα ηεζεί ππφ θεληξηθφ έιεγρν ε πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή ζηελ ζπλνιηθή ηεο δηάζηαζε θαη ζπλεπψο ν ξφινο ησλ νξγάλσλ θαη ηεο 

ζεκεξηλήο ΔΔ παξακέλεη ζπκπιεξσκαηηθφο ζηα πιαίζηα ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην έξγν πνπ επηηεινχλ ηα θξαηηθά φξγαλα ησλ δηαθφξσλ 

επηπέδσλ δηνίθεζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε θξάηνπο - κέινπο. Χζηφζν ε θνηλή 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζπληνλίδεη ηηο εζληθέο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο , νξίδνληαο ηηο 

γεληθέο θαηεπζχλζεηο κε βάζε θάπνηεο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη. πληνλίδεη 

επίζεο θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο ΔΔ δίλνληαο ηνπο ηελ απαηηνχκελε δηάζηαζε 

θαη νληφηεηα. 

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα ιχζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ε 

αλσηέξσ πνιηηηθή είλαη ε αληζφηεηα θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ,ε έιιεηςε εηαηξηθψλ 
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θεθαιαίσλ, ην ππναπαζρνινχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε έιιεηςε επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη ε απνδπλάκσζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζε 

νξηζκέλα αζηηθά θέληξα πνπ πξνζθέξνληαη γηα επελδχζεηο θαη γηα πνιιέο 

νηθνλνκηθέο επθαηξίεο. 

ην επίπεδν ησλ ΔΚ θαη ηεο κεηέπεηηα ΔΔ έρεη δηακνξθσζεί ηζηνξηθά κηα κνξθή 

αληζνηήησλ ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί θαηά θαηξνχο σο αληζφηεηα θέληξνπ-

πεξηθέξεηαο ,βνξξά -λφηνπ θαη ε νπνία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Δπίζεο ε 

ηειεπηαία δηεχξπλζε έθεξε θαη ζην πξνζθήλην θαη κηα άιιε κνξθή αληζφηεηαο πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηηο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο αιιά θαη κε νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηα παιαηά θξάηε κέιε θαη ηα κέιε πνπ βξίζθνληαλ ζηελ ζθαίξα 

επηξξνήο ηεο ΔΓ. Σελ ηειεπηαία πεξίνδν αληρλεχνληαη δχν αληίξξνπεο δπλακηθέο 

ζην ρσξηθφ επίπεδν ηεο ΔΔ. Αθελφο νη αληζφηεηεο απμάλνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη αθεηέξνπ κεηψλνληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ.
7
 Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε ζχγθιηζε ησλ ρσξψλ ηεο ζπλνρήο επηηεχρζεθε θπξίσο κε ηελ 

παξαπέξα ελίζρπζε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ άιισλ πεξηνρψλ πνπ 

δηέζεηαλ κηα δπλακηθή.
8
 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα θαζηέξσζεο ηεο επξσπατθήο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο εμήο :  

 Σν επηρείξεκα ηνπ "έλλνκνπ ζπκθέξνληνο" , ζχκθσλα κε ην νπνίν , νη 

θάηνηθνη κηαο πεξηθέξεηαο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ άιια θξάηε 

κέιε γεγνλφο πνπ σθειεί φινπο. 

 Σν επηρείξεκα ηεο νηθνλνκηθήο ζηφρεπζεο , ζχκθσλα κε ην νπνίν κε κηα 

ζεηξά κέηξσλ θαη ζπκθσληθψλ κεηαθέξνληαη πφξνη απφ ηηο πινπζηφηεξεο 

πξνο ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο γηα ηελ ελίζρπζή ησλ. 

 Σν επηρείξεκα ηνπ ζπληνληζκνχ , ζχκθσλα κε ην νπνίν , ν ζπληνληζηηθφο 

ξφινο ησλ νξγάλσλ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή επέκβαζε γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ πεξηθεξεηψλ κε πξνβιήκαηα θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

                                                             
7 Πετράκοσ , Χυχάρησ , οπ ς.132 
8 Κονςόλασ (1997) , ς. 325-328  
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 Σν επηρείξεκα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο νινθιήξσζεο , ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

θαζηέξσζε επξσπατθήο πνιηηηθήο ζπλνρήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

ζπλερηδφκελε νινθιήξσζε. 

 Σν επηρείξεκα ησλ ζπλεπεηψλ ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ , ζχκθσλα κε ην 

νπνίν απαηηείηαη πξνζπάζεηα κεηξηαζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπλεπεηψλ 

άιισλ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη θαη έρνπλ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαη 

δεκηνπξγνχλ εηδηθά πξνβιήκαηα κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο πεξηθέξεηεο. 

2.2.2 Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΕΦΡΙ ΣΟ 1975 

Παξφιν πνπ ππήξρε ζηελ ηδξπηηθή ζπλζήθε ηεο Ρψκεο ην 1957 αλαθνξά ζηελ 

αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΟΚ, ψζηε λα 

ππάξρεη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο Κνηλφηεηαο, δελ έδηλε ζηα ζεζκηθά φξγαλά ηεο 

θνηλφηεηαο ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Απηφ κπνξεί λα 

ζπλέβε ιφγσ ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο φηη κέζα απφ ηε δπλακηθή ιεηηνπξγία ηεο 

ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο , κεηά ηελ ζχζηαζε ηεο θνηλήο αγνξάο , ζα 

κεηψλνληαλ νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο.
9
 

Παξφια απηά επίζεκα δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν , κέρξη ην 1975 ,ππήξραλ ζπγθεθξηκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη είραλ 

αλαπηχμεη ιεηηνπξγίεο κε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε. Όκσο νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη πνπ 

δηνρεηεχηεθαλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνη θαη δελ είραλ ζαθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηελ 

πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο δειαδή. Η χπαξμε ηνπο δειψλεη ηελ χπαξμε 

ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηελ δηάζεζε θαη ην θίλεηξν γηα επίιπζε ηνπ. 

Η δηαηήξεζε φκσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν 

εηδηθφηεξα κεηά ηελ έληαμε ηεο Βξεηαλίαο ,ηεο Γαλίαο , θαη ηεο Ιξιαλδίαο , ην 1973 

θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ πξψηε πεηξειατθή θξίζε πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

δξακαηηθέο απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ζηελ παξαθκή ηνπ βηνκεραληθνχ 

θιάδνπ θαη νη κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζπληάξαμαλ ηελ νληφηεηα ηεο ΔΚ κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ηξηγκνί. Απηφ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί 

έλα λέν ηακείν ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην νπνίν 

ζα ην δνχκε παξαθάησ ζε επφκελν θεθάιαην. Σν ηακείν απηφ ρξεκαηνδφηεζε έξγα 

ππνδνκήο θαη έξγα παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. 

                                                             
9 Ρουμελιώτησ, Π., Ευρωπαΰκή Οικονομική Διακυβέρνηςη , Λιβάνησ , Αθήνα 2005 ς.155 
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Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξέρεη ηελ εμέιημε ησλ πφξσλ απφ ην ελ ιφγσ ηακείν , ζε 

πνζά θαη ζε πνζνζηά επί ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ρξεκαηνδνηήζεηο θαη 

έξγα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζε θξάηε-κέιε ηεο ΔΟΚ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

1975 έσο θαη ην 1986. Πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηφζν ζηα πνζά φζν θαη ζηα 

πνζνζηά επί ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Πίλαθαο 2.1 Δμέιημε ησλ δηαηεζέλησλ πφξσλ απφ ην ΔΣΠΑ ζε πνζά θαη πνζνζηά (%) επί ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ γηα ρξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζε θξάηε-κέιε ηεο ΔΟΚ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1975-1986. Πεγή: Πεηξάθνο , Φπράξεο (2004). 

2.2.3 ΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1986-1989 

Η ζπνπδαηφηεξε κεηαβνιή πνπ πξνέθπςε ζηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηηο ΔΚ, 

απφ ηηο εληάμεηο λέσλ κειψλ θαηά ηε δεθαεηία 1980 ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα , ε 

Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία ζηήξημαλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θπξίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο 
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ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θπξίσο , δειαδή ζηελ γεσξγία ηελ θηελνηξνθία , θαη αιηεία 

αιιά θαη ζηνλ ηνπξηζκφ ζε ζρέζε κε ηα άιια θξάηε - κέιε ( κε εμαίξεζε ηελ 

Ιξιαλδία) πνπ νη νηθνλνκίεο ζηεξίδνληαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη 

ηξηηνγελνχο ηνκέα. Οπφηε νη επελδχζεηο πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ κειινληηθά έπξεπε 

λα ζρεδηαζηνχλ κε γλψκνλα ηελ ζχγθιηζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ κε ζηφρν θαη 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ,φπσο ην 1975, γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ "πξνβιεκαηηθψλ " πεξηθεξεηψλ. 

Η πξψηε επίζεκε ηνπνζέηεζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ εθθξάζηεθε ην 1981 

πήξε κνξθή κλεκνλίνπ ην 1982, κέζα απφ ην νπνίν πξνβιήζεθε ε ειιεληθή 

ηδηαηηεξφηεηα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο κέζα ζηελ ΔΚ. Η  επηηξνπή 

απάληεζε ην 1983 ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ιέγνληαο φηη ην πξφβιεκα έρεη 

εληνπηζηεί θαη φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ιήςε κέηξσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί. Η 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγηλε εθηθηή ζην επξσπαηθφ ζπκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ, 

ην Μάξηην ηνπ 1985 φπνπ πηνζεηήζεθαλ ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα 

Πξνγξάκκαηα. Σα κέηξα γηα ηελ έληαμε ησλ ζηφρσλ ησλ ΜΟΠ εληάζζνληαη ζε πέληε 

θαηεγνξίεο. 

 Μέηξα γηα ηελ αλεξγία 

 Μέηξα γηα ηελ αιηεία 

 Μέηξα γηα ηελ βηνκεραλία θαη βηνηερλία 

 Μέηξα γηα ηηο ππεξεζίεο  

 Μέηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Η δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΜΟΠ νξίζζεθε αξρηθά γηα ηα έηε 1985-1989 θαη 

επεθηάζεθε ρξνληθά κέρξη ην 1993, ελψ ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή ζα έθζαλε ηα 6,6 

δηζεθαηνκκχξηα  ECU. Σν πνζφ απηφ θάιππηε ην 70% ηεο δαπάλεο ησλ έξγσλ πνπ ζα 

εληάζζνληαλ ζηα ΜΟΠ. Σν γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ησλ ΜΟΠ πεξηιάκβαλε 

ηελ Διιάδα θαη νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ιηαιίαο κε αλαπηπμηαθά 

κέηξα γηα ηε γεσξγία, ηελ αιηεία, ηελ βηνκεραλία θαη ηε βηνηερλία , ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σα κέηξα δελ είραλ ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα αθνχ νη κε απνξξνθήζεθεο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο ζα κεηαθέξνληαλ 

ζην Α' ΚΠ ( Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο) γηα ηα έηε 1989-1993. Χζηφζν ηα ΜΟΠ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθφ δείγκα άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηνπιάρηζηνλ ζε 

αξρηθφ ζηάδην. 
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2.2.4 ΣΟ Α ΚΠ (1988-1993) 

Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή ζπλνρήο, νπζηαζηηθά έιαβε ηε ζεκεξηλή ηεο 

κνξθήο ηεο ην 1988 ,φηαλ απνθαζίζηεθε ,ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ θαλνληζκψλ ηνπο. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ηε κεηαηξνπή ηεο κέρξη ηψξα ππνζηεξηθηηθήο πνιηηηθήο πξνο ηα 

θξάηε- κέιε ζε νπζηαζηηθή επξσπατθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. Έηζη ,ζηα πιαίζηα 

έλαξμεο ηεο ηζρχο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1987 ηεο ππνγξαθείζαο απφ ην 

πξνεγνχκελν έηνο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο (ΔΔΠ) ,ππνβιήζεθε απφ ηνλ πξφεδξν 

ηεο επηηξνπήο Jacques Delors (1925-) ην ζρέδην γηα ηελ επηηπρία ηεο εληαίαο πξάμεο: 

έλα λέν φξην γηα ηελ Δπξψπε , γλσζηφ σο "Παθέην Delors I ". Βαζηθή ηνπ πξφβιεςε 

ππήξμε ε ελίζρπζε ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΔΚ θαη ν δηπιαζηαζκφο ησλ 

πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ έσο ην έηνο 1993 , ζπγθξηηηθά κε ην 1987. 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ , ην Φεβξνπάξην ηνπ 1988 ελέθξηλε ηηο 

απμήζεηο ππέξ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη παξάιιεια ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1988 

θαζφξηζε κε ζαθήλεηα ηα εληαία θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη θάπνηεο αξρέο θαη ζηφρνπο γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο 

πνπ αθνξνχζαλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ησλ ηφηε ΔΚ. Οη πέληε αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε δηαξζξσηηθή πνιηθή απηή 

είλαη αιιεινζπκπιεξσκέλεο θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο σο έλα εληαίν 

ζχλνιν είλαη:  

 Η  ζπγθέληξσζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο. 

 Η εηαηξηθή ζρέζε σο ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή, ην 

ελδηαθεξφκελν θξάηνο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο επηδηψθνληαο έλαλ θνηλφ ζηφρν 

 Η ζπλνρή πνπ επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηε αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

δξάζεσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ 

 Καιχηεξε δηαρείξηζε ηακείσλ κε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ θαη θαλφλσλ 

 Η απινπνίεζε ,ε παξαθνινχζεζε θαη ε επειημία κε ηε δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΚΠ  θαη δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα( Πίλαθαο 2.2) θαίλνληαη ηα πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα θάζε 

ζηφρν ζην Α ΚΠ θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηνπ θάζε ζηφρνπ επί ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ. 
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Δπίζεο ζην πίλαθα 2.3 θαίλνληαη ηα πνζνζηά απφ ηελ ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ 

ηακείσλ αλά ρψξα ηεο πεξηφδνπ απηήο ηνπ Α ΚΠ. 

Πίλαθαο 2.2 

 

Πίλαθαο 2.3  
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2.2.5 ΣΟ Β ΚΠ (1994-1998) 

Δλ φςεη ηεο ΟΝΔ θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ιήθζεθαλ νη θπβεξλήζεηο ηεο Διιάδαο 

,ηεο Ιξιαλδίαο, ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ,δήηεζαλ ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλνηηθήο ζπλνρήο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηακείνπ πνπ ζα απεπζπλφηαλ ζε θξάηε-

κέιε κε θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ρακειφηεξν ηνπ 90% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ησλ ΔΚ. Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1991 ε ζέζε απηή μεθίλεζε λα ππνζηεξίδεηαη 

θαη ηειηθά ην Φεβξνπάξην ηνπ 1992 ζην Μάαζηξηρ ππνγξάθεθε ζρεηηθή ζπλζήθε ε 

νπνία ζπκπεξηειάκβαλε ζρεηηθή δηάηαμε γηα ηελ Δπξσπατθή 'Έλσζε. 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Δδηκβνχξγνπ απνδέρηεθε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηεο 

επηηξνπήο γηα ηε λέα δεκνζηνλνκηθή πεξίνδν 1994-1999 πνπ ππνβιήζεθε ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ππνγξαθείζαο ΔΔ. Σν ηακείν πλνρήο ζα 

ιεηηνπξγνχζε πξηλ ην ηέινο ηνπ 1993 , ζα απεπζπλφηαλ ζε θξάηε-κέιε θαη φρη ζε 

θνηλνηηθέο πεξηθέξεηεο θαη ζα αθνξνχζε ζε έξγα ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο δηπιαζηάζηεθαλ νη δαπάλεο γηα ηα ηέζζεξα ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλα θξάηε , ηελ Διιάδα , ηελ Πνξηνγαιία , ηελ Ιξιαλδία θαη Ιζπαλία γηα ην 

δηάζηεκα 1993-1999. 

Αθνινχζεζε ηνλ Ινχιην ηνπ 1993 ε αλαζεψξεζε ησλ θαλνληζκψλ ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ απφ ην πκβνχιην ησλ αξρεγψλ  ζηε βάζε ηεο απφθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ Δδηκβνχξγνπ ην 1992 θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψζεθε ην Β ΚΠ ηεο 

πεξηφδνπ 1994-1999, ελψ πξνζηέζεθε ζηνλ πέκπην ζηφρν ηεο πνιηηηθήο ν ηνκέαο ηεο 

αιηείαο θαη ζπζηάζεθε ην Υξεκαηνδνηηθφ Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηείαο  σο 

ηακείν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. εκεησηένλ ε κεηέπεηηα είζνδνο 

ζηελ ΔΔ ηεο νπεδίαο, ηεο Φηιαλδίαο θαη ηεο Απζηξίαο ζηελ ΔΔ ην 1995 ζπλέβαιε 

ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ απφ ηελ νπνία επσθειήζεθαλ θπξίσο νη 

δχν πξψηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πεξηνρψλ ηνπο κε 

εμαηξεηηθά πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. 

Οη λένη ζηφρνη ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη: 

1. Μέηξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξα αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ 

2. Σελ αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παξαθκή ηεο 

βηνκεραλίαο 



ΠΜ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΗ,ΟΙΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ  

 

[32] 
 

3. Σελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο 

4. Σελ επαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο βηνκεραληθέο 

κεηαβνιέο  

5. Σελ αγξνηηθή αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε κε κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ρξεκαηνδφηεζε απηψλ. 

ηνλ πίλαθα 2.4. θαίλνληαη ηα πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα θάζε ζηφρν θαζψο θαη ηα 

πνζνζηά ηνπ θάζε ζηφρνπ επί ην γεληθφ ζχλνιν γηα ην Β΄ΚΠ. Αθφκα ζηνλ πίλαθα 

2.5 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά απφ ηελ ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ ηακείσλ κε 

εμαίξεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ ινηπψλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ην θάζε 

θξάηνο- κέινο ηεο ΔΟΚ απφ ην Β΄ ΚΠ γηα ηελ πεξίνδν 1994- 1999. 

 

Πίλαθαο 2.4  
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 Πίλαθαο 2.5 

2.2.6 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2000 ΚΑΙ ΣΟ Γ ΚΠ  

ην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ 2000 ε Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

πξέπεη λα θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθή ελ φςεη ηεο έληαμεο θαη λέσλ θξαηψλ-κειψλ 

απφ ηελ Κεληξναλαηνιηθή Δπξψπε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππέβαιε πξφηαζε ηνλ Ινχιην 

ηνπ 1997. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Βεξνιίλνπ ην Μάξηην ηνπ 1999 φξηζε ηηο 

λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Παξφια απηά ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηθή ηεο πεξηφδνπ 2000-2006 πεξηνξίζηεθε ζηα 195 δηο € απφ ηα 

δηαζξσηηθά ηακεία θαη 18 δηζ. απφ ην Σ. Η αλαζεψξεζε απηή ησλ θαλνληζκψλ 

δειαδή ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ πνπ έγηλε ην ίδην έηνο δηακφξθσζε ην Γ ΚΠ ηεο 

πεξηφδνπ 2000-2006 θαη πξνέβιεπε γηα ηελ πεξίνδν απηή ηξεηο ζηφρνπο: 
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 Ο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο θαη δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ πεξηθεξεηψλ κε 

αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη ΑΔΠ θάησ ηνπ 75% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο  ΔΔ. 

Ο ζηφρνο απηφο  ζα απνξξνθνχζε ην 69,7% ησλ πφξσλ.  

 Ο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ 

πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ αλεξγία θαη νη νπνίεο 

θάιππηαλ πεξίπνπ ην 18% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ. Ο ζηφρνο απηφο ζα 

απνξξνθνχζε ην 11,5 % ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 Ο ζηφρνο ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ ,ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ,θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο 

θπξίσο γηα ην γπλαηθείν πιεζπζκφ. Ο ζηφρνο ζα απνξξνθνχζε ην 12,3% ησλ 

πφξσλ. 

Αθφκα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6,5% ζα δηαηίζεην γηα θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή ψζηε λα δξνκνινγεζνχλ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

ηνλ πίλαθα 2.6 βιέπνπκε ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ θάζε ζηφρν ηνπ Γ΄ΚΠ 

θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηνπ θάζε ζηφρνπ επί ηνπ ζπλφινπ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006. 

Αθφκα ζηνλ πίλαθα 2.7 παξνπζηάδνληαη νη εηήζηεο δαπάλεο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Σ. 

 

Πίλαθαο 2.6 
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Πίλαθαο 2.7 

2.2.7 ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΚΑΙ ΣΟ ΕΠΑ 2007-2013 

ηνλ απφερν ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε θαη 

ελ φςεη ηεο έληαμεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο ε Δπηηξνπή θαηέζεζε ηηο λέεο 

πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2004 κάιηζηα. Οη 

πξνηάζεηο απηέο θάιππηαλ θαη ηε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή γηα κηα ΔΔ ησλ 27 θξαηψλ-

κειψλ θαη ησλ 271 πεξηθεξψλ κε πξννπηηθή λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαβνπιεχζεσλ. Σν ηειηθφ θείκελν κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο 

επξφθεηην λα εγθξηζεί απφ ην ζπκβνχιην ησλ ππνπξγψλ αιιά θαη ην Δπξσπατθφ 

θνηλνβνχιην κέζα ζην 2005. Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ ζην ζπκβνχιην ησλ 

Βξπμειιψλ ηνλ Ινχλην ηνπ 2005 ,ε ηειηθή ζπκθσλία επηηεχρζεθε ζην ζπκβνχιην ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2005. 

Οη λένη θαλνληζκνί δεκνζηεχηεθαλ ηνλ Ινχιην ηνπ 2006 ,πεξηνξίδνληαο ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία ζε ηξία , ην ΔΣΠΑ , ην ΔΚνηλΣ θαη ην Σ, ελψ θαη ηδξχζεθε θαη 

ν Δπξσπατθφο Όκηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαζπλνξηαθήο , ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο θαη ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν 

πεξηθεξεηψλ. Η ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σ αθνξά ζε θξάηε-κέιε κε ΑΔΠ αλά 

θάηνηθν θαηψηεξν ηνπ 90% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ. Πξαθηηθά δειαδή θαιχπηεη φια 

ηα λέα θξάηε-κέιε θαζψο θαη ηελ Υψξα καο θαη ηελ Πνξηνγαιία ελψ ε Ιζπαλία 

παξακέλεη δηθαηνχρνο αιιά ζε κεηαβαηηθή θάζε. 
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Οη ζηφρνη πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη ζα απνξξνθνχζαλ 

πεξηζζφηεξα απφ 347 δηζ € απφ ηα ηξία πιένλ ηακεία, ήηαλ: 

 Ο ζηφρνο ζχγθιηζεο, ν νπνίνο θαιχπηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη θπζηθφ 

θεθάιαην, ηελ θαηλνηνκία, ηελ γλψζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηνηθεηηθή 

απνδνηηθφηεηα θαη ζα απνξξνθνχζε ην 81,54% πεξίπνπ ησλ πφξσλ, πνπ 

απνζθνπνχζε ζηελ  επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο ησλ ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ ηα θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη κηθξφηεξα ηνπ 

75% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ είθνζη επηά θξαηψλ-κειψλ. 

  Ο ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο ν νπνίνο 

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο πνπ 

δελ θαιχπηεη ν ζηφρνο 1 κε απνξξφθεζε πφξσλ 15,95% . 

 Ο ζηφρνο ηεο  Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο , πξνσζεί θαη αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα φπσο ε αζηηθή, ε αγξνηηθή, ε παξάθηηα αλάπηπμε , ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξνσζψληαο κέηξα γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ θαηά πεξηνρέο ησλ 

εκπνξηθψλ δξφκσλ θαη δηθηχσλ κε αληαιιαγή εκπεηξηψλ απνξξνθψληαο ην 

2,52% ησλ πφξσλ. 

Σα πνζά πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ θάζε ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηα 

πνζνζηά ηνπ θάζε ζηφρνπ επί ηνπ ζπλφινπ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 2.8. ηνλ πίλαθα 2.9 θαίλνληαη νη εηήζηεο δαπάλεο ησλ ηακείσλ . 

 

Πίλαθαο 2.8 
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Πίλαθαο 2.9 

εκεηψλεηαη φηη νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηε ζπλνρή 

επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε κε κέηξα θαη κεηαξξπζκίζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. 

Δπνκέλσο θάζε κέινο ππνβάιιεη έλα Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 

ην νπνίν απνηειεί κέζν αλαθνξάο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ , ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έγθξηζε ησλ 

θαηεπζχλζεσλ. Σν ΔΠΑ έηζη αληηθαηέζηεζε ην ΚΠ πνπ απνηεινχζε κέζν 

δηαρείξηζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 30  Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

3.1 Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Η εκκνλή (καθξνρξφληα) ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ Διιάδα, θαη 

εηδηθφηεξα ησλ απνθιίζεσλ απφ ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θπξίαξρεο ζέζεο ηεο ηειεπηαίαο, πνπ επηβεβαηψζεθαλ απφ ηηο εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο. 

Καηά κεγάιν κέξνο, νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο πξνθαινχληαη ή εληζρχνληαη απφ 

δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ζεκαζίαο ησλ ‘ππεξεζηψλ θαηαλαισηή θαη 

παξαγσγνχ’ (ηδηαίηεξα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θηεκαηνκεζηηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θ.η.ι.) ζε βάξνο ηνπ ‘παξαγσγηθνχ ηνκέα’ ηεο νηθνλνκίαο (θπξίσο 

ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο) – δειαδή δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηείλνπλ λα 

ελδπλακψζνπλ ηηο ηάζεηο ζπγθέληξσζεο ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα. ε ηέηνηεο 

δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο εληζρχνληαη (ή πξνθαινχληαη) απφ ηελ δηεζλνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο πεξηθεξεηαθήο (ζε επίπεδν Δ.Δ.) ή 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

(θπξίσο ηνπ ρξεκαηηζηηθνχ θεθαιαίνπ) ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη. Οη αιιαγέο απηέο 

αληαλαθιψληαη ζηηο ηάζεηο/κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδεη ε θαηαλνκή ησλ αθαζάξηζησλ 

επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα,. Η αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ζεκαζίαο ηέηνησλ ηνκέσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

δελ ζήκαηλε φκσο ηε κεηάβαζε πξνο ‘ζχγρξνλνπο’, πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ηνκείο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε ‘γλψζε’. 

 Οη ‘δπλακηθνί ηνκείο’, πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηελ ‘επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα’ εκθαλίδνπλ έληνλε ζπγθέληξσζε ζηελ Αηηηθή (34,4% ηνπ 

δεπηεξνγελνχο θαη 55% ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Αηηηθή), θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία (ε νπνία θηινμελεί ην 17% θαη 12,7% ησλ ίδησλ ηνκέσλ, 

αληίζηνηρα), κε απνηέιεζκα ε Αηηηθή λα παξάγεη ην κηζφ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Η 

άληζε απηή θαηαλνκή ζπλεπάγεηαη θαη άληζε θαηαλνκή ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

επθαηξηψλ αλάπηπμεο. Η εκβάζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 

’90 ζπλέβαιε ζην απνηέιεζκα απηφ, αιιά θπξίσο ε έθζεζε ησλ πεξηθεξεηψλ ζην 

δηεζλή αληαγσληζκφ θαη ε απνβηνκεράληζε πνιιψλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ ζηε 
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βφξεηα Διιάδα, πνπ ζηεξνχληαλ ελφο ζεκαληηθνχ ηξηηνγελνχο ηνκέα ν νπνίνο ζα 

εμνπδεηέξσλε ηελ απψιεηα ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ. ηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο 

ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, εηδηθφηεξα, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’80 δηνρεηεχζεθαλ αμηνζεκείσηα θνλδχιηα απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ, ζηα πιαίζηα κηαο επλντθήο πνιηηηθήο θηλήηξσλ7 (Πνιχδνο, 2011). 

Όκσο, ε κεηαθνξά πφξσλ απφ ην ΠΓΔ αθνξνχζε ζε επελδχζεηο ρακειήο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ζε θιάδνπο παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο, νη νπνίνη δελ ήηαλ 

αληαγσληζηηθνί απέλαληη ζηα πξντφληα ησλ βαιθαληθψλ θαη αζηαηηθψλ αγνξψλ πνπ 

παξάγνληαη κε ην 1/3 ηνπ θφζηνπο 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πεξηνρέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ‘ζχγρξνλσλ’ ηνκέσλ, φπσο ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ‘λέαο νηθνλνκίαο’ 

(νπζηαζηηθά ε Αηηηθή θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία) είλαη νη εθείλεο πνπ έξρνληαη 

πξψηεο αληηκέησπεο κε ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Μάιηζηα, κηα ζεηξά 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ πνπ δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη 

κηθξν-νηθνλνκηθήο απφδνζεο έδεημαλ φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηέηνησλ πεξηφδσλ, 

παξαηεξείηαη κηα αλαζηξνθή ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ηάζεσλ, κε κηα ηάζε πξνο 

πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε (βιέπε γηα παξάδεηγκα, Petrakos θαη Saratsis 2000, Πεηξάθνο 

2009). Έηζη, νη αληζφηεηεο ζεσξνχληαη θαηλφκελν κε ‘αληη-θπθιηθή’ ζπκπεξηθνξά 

(Petrakos 2000, ζει. 61). Δηδηθφηεξα, νη Petrakos θαη Saratsis (2000, ζει. 62) 

παξέρνπλ εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, νη 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ Διιάδα κεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’80 ζαλ απνηέιεζκα ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ επηθξάηεζε ζηελ νηθνλνκία 

ηελ πεξίνδν εθείλε. Αληίζεηα, ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο δηφγθσζε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο αθνχ μεθίλεζε ζηηο πην αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο. Δληνχηνηο, ζχληνκεο πεξίνδνη ζχγθιηζεο (πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο ή άιια αίηηα) κνηάδεη λα είλαη πξνζσξηλέο θαη λα αθνινπζνχληαη 

απφ αθφκε εληνλφηεξε απφθιηζε απφ ηελ Αηηηθή (Μαραειίδεο, 2009) – φπσο 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Η αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο/αλάθακςεο θαη πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο. Έηζη, κηα ζεηξά κειεηψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο ζηελ Δ.Δ., δείρλνπλ ηα εληειψο αληίζεηα 

απνηειέζκαηα, δειαδή φηη νη πεξηθεξεηαθέο απνθιίζεηο ηείλνπλ λα απμάλνληαη ζε 

πεξηφδνπο ζνβαξψλ πθέζεσλ θαη λα κεηψλνληαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 
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κεγέζπλζεο (αλαθέξεηαη ζηνλ Πεηξάθν 2004, 2009). Παξάιιεια, ε άπνςε πνιιψλ 

εξεπλεηψλ φηη ε πεξηνξηζηηθή καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ επηβάιιεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο επξσδψλεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ νδεγεί ζε ρξφληεο 

δηαξζξσηηθέο αληζνξξνπίεο νη νπνίεο ζπληεξνχλ ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, 

απνθηά απμαλφκελε βαξχηεηα. Απηή ε ζέζε βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηεο θξίζεο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80, ε νπνία νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο ζηαζεξνπνηεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζηελ ηξέρνπζα θξίζε (απφ ην 2008 θαη κεηά) ε νπνία 

επέβαιε ‘κέηξα ιηηφηεηαο’, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Σπκθψλνπ 

Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚ): 

ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο ζε πξναηξεηηθέο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, ηέηνηνπ είδνπο 

κέηξα έρνπλ νδεγήζεη ζε ρξφληα ρακειή εγρψξηα δήηεζε θαη ρακειέο δεκφζηεο 

επελδχζεηο, δηαησλίδνληαο ην ‘παξαγσγηθφ έιιεηκκα’ ηεο ρψξαο (ην νπνίν νδεγεί ζε 

ρακειή δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα θαη πςειφ ιφγν εηζαγσγψλ/εμαγσγψλ), ελψ έρνπλ 

απνηχρεη λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγθιηζε ζε επίπεδν εζληθφ θαη επξσπατθφ (Αξγείηεο 

2005, Onaran, 2010).  

Σε έλα απμαλφκελα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, εληείλνληαη νη πηέζεηο γηα 

ζπξξίθλσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ παξαγσγηθνχ κνληέινπ θαη κεηάβαζε πξνο λένπο 

δπλακηθνχο θαη θαηλνηφκνπο ηνκείο. Η απνηπρία πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο θαηεπζχλζεηο 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη γηα ηηο επξχηεξεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Η 

πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε αληαλαθιά ηα δηαξζξσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεκνλσκέλσλ πεξηνρψλ, απνθαιχπηνληαο ηε ρακειή 

ειθπζηηθφηεηα πεξηνρψλ κε πςειή ζπκκεηνρή παξαδνζηαθψλ, ρακειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνκείο (δειαδή ηνκείο πνπ βαζίδνληαη 

ζε ρακεινχ θφζηνπο θαη ‘πνηφηεηαο’ εξγαηηθφ δπλακηθφ) σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία-δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. Καζψο ζηελ 

πνξεία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, νη βηνκεραλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηα παιηά βηνκεραληθά θέληξα ηεο 

Δπξψπεο (βιέπε Brulhart, 2001), ε πεξηθεξεηαθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε επελδχζεηο ζε Δ&Α8 θαη λέεο 

ηερλνινγίεο ψζηε λα αληαγσληζηεί ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο ηερλνινγίαο. 

Πξνσζψληαο κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ζε πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, πνπ 

βαζίδεηαη ζε θαηλνηφκνπο ηνκείο κπνξεί λα απνηειεί ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα 
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ηελ ‘επίιπζε’ ηνπ επξέσο ζπδεηνχκελνπ ζηε βηβιηνγξαθία δηιήκκαηνο «ηζφηεηα ή 

αληαγσληζηηθφηεηα;» (equity or efficiency). Γηα πνιιέο ειιεληθέο πεξηνρέο, απηή ε 

ζηξαηεγηθή ζπλεπάγεηαη πξνψζεζε ηεο ‘πξάζηλεο νηθνλνκίαο’ ζε θάπνηνπο 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο, ελίζρπζε ηεο ‘πνηνηηθήο’ αγξνηηθήο παξαγσγήο (δειαδή 

πξντφλησλ ‘νλνκαζίαο πξνέιεπζεο’ ή ‘γεσγξαθηθήο έλδεημεο’) ή θαηλνηφκσλ 

ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (φπσο ν ‘αγξνηηθφο’ ή 

ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο), αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο. Απηή θαίλεηαη πσο 

απνηειεί ηε κνλαδηθή ζηξαηεγηθή επηινγή ε νπνία ζα κπνξνχζε λα αληηζηαζκίζεη ηηο 

απψιεηεο απφ ηελ εμαθάληζε παξαδνζηαθψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, ηελ εμαζζέληζε 

ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ, ηε κείσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

ησλ κεηαθνξψλ, ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη κεγάιε εμάξηεζε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηνπο ηνκείο απηνχο (Κφηηνο θαη ζέιηνο 2009, ζει. 495, Commission 

of the EC 2009, European Commission 2010).  

3.1.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ε ειιεληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ ζπλέβαιε ζηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε θαη παγίσζε ηνπ πνισηηθνχ 

αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ, ην νπνίν εθθξάδεηαη κε ηελ ελίζρπζε επηιεγκέλσλ πνιηθψλ 

ζεκείσλ ζην ρψξν (ή ‘λνκψλ-νηθνλνκηθψλ δνξπθφξσλ’), ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηα 

νθέιε απφ ηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο (ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο 

πιεζπζκνχ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθεί). ηε δεθαεηία ηνπ 1980 – ε νπνία 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή έληαμε ζηελ Δ.Κ. θαη ηελ αξρή κηαο 

παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ ζα δηαξθνχζε κέρξη πεξίπνπ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

90 – ππήξμε κηα ζηξνθή ζηελ έκθαζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πξνο ην κνληέιν ηεο 

‘ηνπηθήο ελδνγελνχο αλάπηπμεο’, αθνινπζψληαο ηηο αληίζηνηρεο αιιαγέο ζην 

επξσπατθφ κνληέιν πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν «ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά 

ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηα θαηψηεξα ρσξηθά δηνηθεηηθά επίπεδα»9 

(Υξηζηνθάθεο 2001, ζει. 230). Η αιιαγή απηή απνηππψζεθε ζηα Μεζνγεηαθά 

Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα – ΜΟΠ (1986-1992), ηα νπνία ζεκαηνδφηεζαλ ηελ 

αθεηεξία άζθεζεο κηαο επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Η έλαξμε ησλ ΜΟΠ 

ζπλέπεζε θαη κε ην πξψην ‘ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα’ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

(1986)10 θαη ηελ είζνδν ζε κηα πεξίνδν πεξηνξηζηηθήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 
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φζν ηα ΜΟΠ φζν θαη ην πξψην Κνηλνηηθφ Πιαίζην Σηήξημεο - ΚΠΣ ζηφρεπαλ ζηελ 

βειηίσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ζηε κείσζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ: α πξψηα πξνψζεζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ 

εληαγκέλσλ ζε ζπλνιηθά [πνιπεηή] πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηθεξεηψλ. ν πξψην ΚΠΣ (1989-93) 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε κεγάιε δηαζπνξά ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε κηθξά έξγα 

ππνδνκήο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα (θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη ζην 

επαξρηαθφ δίθηπν κεηαθνξψλ) ζηνρεχνληαο ζηελ αλαβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ. Αληίζεηα, ην δεχηεξν ΚΠ (1994-99) έδσζε έκθαζε ζηε βειηίσζε 

ππνδνκψλ κεγάιεο θιίκαθαο, ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο ζε εζληθφ, αληί γηα πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ηεο ρψξαο κε ηηο δηεζλείο αγνξέο. ν ηξίην ΚΠΣ (2000-06) 

ζεκαηνδφηεζε ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ην 

2001) θαη ζηφρεπε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην θαη 

ηερλνινγίεο ‘γλψζεο’11. Καηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηα εηδηθά αλαπηπμηαθά 

θξηηήξηα ηα νπνία εηζήγαγε γηα ηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ λεζησηηθψλ θαη 

νξεηλψλ πεξηνρψλ12. Παξάιιεια φκσο πξνψζεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο, νπφηε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην ηξίην 

πξφγξακκα είρε δηηηφ ζηφρν: ηελ πξνψζεζε ηεο ‘ελδνγελνχο’ αλάπηπμεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πνιηθήο αλάπηπμεο (Υξηζηνθάθεο 2001, Κσζηνπνχινπ 2009, Πνιχδνο 2011).  

Σπλεπψο, παξά ηελ έκθαζε πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ/ηνπηθφ επίπεδν πνπ δφζεθε ηφζν ζην πξψην, φζν θαη ζην ηξίην ΚΠΣ, 

ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ζχγθιηζε θαη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζπλνρή ζε 

ελδν-εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ θαη εθείλσλ ηεο 

Δ.Δ., ήηαλ απνγνεηεπηηθά.   

εκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ απνηπρία απηή ζεσξείηαη ε ζπλερηδφκελε ζπγθέληξσζε 

ησλ πφξσλ ζε έξγα κεγάιεο θιίκαθαο (πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε ππνδνκέο 

κεηαθνξψλ)14. ν ηέηαξην ΚΠ (πεξίνδνο 2007-13) δίλεη αθφκα κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο, θαζψο ζρεδηάζηεθε λα 

πινπνηεζεί θπξίσο κέζσ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο 
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απηνδηνίθεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ 

ζα ηνπο επηηξέςεη ην ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε ηα 

ηειεπηαία λα ελζσκαησζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα 

(Υξηζηνθάθεο 2001, ζει. 228-229). Δπηπιένλ, ππφ ηελ πίεζε ηεο απμαλφκελεο 

παγθνζκηνπνίεζεο πξνσζείηαη ε βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

κέζσ ηεο πξνψζεζεο επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ψζηε λα εληζρπζεί ε 

αλάπηπμε ηνκέσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ‘γλψζε’ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν15 (European 

Commission, 2007). Γνζείζεο ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ, κεηαμχ 

άιισλ θαη ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ηνλ παξαδνζηαθά ρακειφ 

ξπζκφ απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ θνλδπιίσλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηε λέα δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε (κε ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ πνπ νδεγεί ζε κηα 

πην ζπγθεληξσηηθή δνκή δηνίθεζεο) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξέρνληνο 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο κεγέζπλζεο παξακέλεη 

ακθίβνιε. 

 3.2 Μ.Ο.Π. ΚΑΙ Α΄ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ (1986 -1994) 

Απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νη 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο επσθειήζεθαλ απφ ζεκαληηθέο εηζξνέο θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

ηαζκφο, φκσο, γηα ηηο παξεκβάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηέιεζαλ 

ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξωκέλα Πξνγξάκκαηα (Μ.Ο.Π.) πνπ μεθίλεζαλ ην 1986 

θαη νινθιεξψζεθαλ ην 1993 θαη ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο ε αθεηεξία άζθεζεο 

νπζηαζηηθήο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Σα Μ.Ο.Π. έζεζαλ γηα πξψηε 

θνξά ην ζηφρν πινπνίεζεο κίαο νινθιεξσκέλεο κεζνπξφζεζκεο πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

κέζσ πνιπεηψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Με ηα Μ.Ο.Π. πξνσζήζεθε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ εληαγκέλσλ ζε ζπλνιηθά πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, ηα 

νπνία δηακνξθψζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο πεξηθέξεηεο. 

ηελ Διιάδα θαηαξηίζζεθαλ 7 Οινθιεξσκέλα Μεζνγεηαθά Πξνγξάκκαηα: Κξήηεο, 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Πεινπνλλήζνπ, Νήζσλ Αηγαίνπ 

Πειάγνπο, Αλαηνιηθήο Κεληξηθήο Διιάδνο, Αηηηθήο θαη ηέινο έλα ζεκαηηθφ, ην 

Μ.Ο.Π. Πιεξνθνξηθήο. Η αξρηθή πεξίνδνο εθαξκνγήο ησλ Μ.Ο.Π. ήηαλ ε πεξίνδνο 

1984-1989, αιιά επεθηάζεθε κέρξη ην 1993. 
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Η αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα απφ ην 1984 κέρξη ην 

1993 (πνπ θαιχπηεη ηφζν ηα ΜΟΠ φζν θαη ην Α΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο) 

ραξαθηεξίζηεθε θπξίσο απφ ηε κεγάιε δηαζπνξά ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε κηθξά 

έξγα ππνδνκήο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Η πνιηηηθή απηή ζηήξημε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη δηεπθφιπλε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ζηηο αγξνηηθέο θαη 

πεξηκεηξηθέο πεξηνρέο. Αλαβάζκηζε ην επαξρηαθφ δίθηπν κεηαθνξψλ θαη ελίζρπζε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ κηθξψλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ίδξπζε μελνδνρείσλ 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζε πνιιέο πεξηνρέο. 

Η πεξίνδνο απηή ζπλέπεζε κε έλα ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν 1988 απνθαζίζηεθε ε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ πνπ νδήγεζε ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

πνιηηηθψλ ησλ θνηλνηηθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ πνπ κέρξη ηφηε παξέκελαλ 

αλεμάξηεηεο. Η κεηαξξχζκηζε απηή πξνέβιεπε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ πφξσλ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ κέρξη ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπο ηελ πεξίνδν 1987-1993. 

Πξνέβιεπε επίζεο φηη ε επζχλε γηα ην πξνγξακκαηηζκφ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ε Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ηεο ρψξαο θαη 

ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. 

Σν Α ΚΠ έιαβε ππφςε ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ αμφλσλ θίλεζεο ηνπ. 

Οη Βαζηθνί άμνλεο ήηαλ: 

 Βειηίσζε ηεο ρψξαο  ζηελ βαζηθή νηθνλνκηθή ππνδνκή 

 Αλάπηπμε  ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη αγξνηηθή αλάπηπμε 

 Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Ιζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

 Αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

 Πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζην 

χςνο ησλ 14,34 δηζ. ECU.  

 



ΠΜ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΗ,ΟΙΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ  

 

[45] 
 

3.3 Β΄ΚΟΙΝΨΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ (1994-1999) 

Η πεξίνδνο 1994-1999 ραξαθηεξίζηεθε απφ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε έξγα ππνδνκήο 

εζληθήο ζεκαζίαο πνπ εληζρχνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε γεληθφηεξε 

δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ην εμσηεξηθφ. Υσξίο λα εγθαηαιείπεηαη ε εθαξκνγή 

κέηξσλ ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ έλα επξχηεξν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη κε θχξην 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα αζηηθά θέληξα. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο ρψξαο γηα ηελ έληαμε 

ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαζψο θαη ε πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ 

ππνδνκήο ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα: Οδηθνί άμνλεο (ΠΑΘΔ, Δγλαηία Οδφο), ιηκεληθά 

έξγα, εθζπγρξνληζκφο ηνπ Διιεληθνχ ηδεξνδξνκηθνχ Γηθηχνπ, κεηξφ ηεο Αζήλαο, 

ελεξγεηαθά έξγα (αηνιηθά πάξθα, θπζηθφ αέξην), ηειεπηθνηλσλίεο, λνζνθνκεία, θ.ν.θ. 

Καηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Β΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαζψο θαη ε ζπκβνιή 

ηνπ ηδίνπ ηνπ Β΄Κ.Π.., δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

2000-2006. 

Σελ εθαξκνγή ηνπ Β΄Κ.Π.. δπζρέξαλε, φκσο, κία ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο, νη 

νπνίνη δελ ήηαλ επαξθείο γηα λα αληηκεησπίζνπλ κία απμεκέλε θιίκαθα 

παξεκβάζεσλ. Παξάιιεια, φκσο, πξνέθπςαλ πνιχηηκεο εκπεηξίεο πνπ ππέδεημαλ ηελ 

αλάγθε έληαζεο ηεο πξνζπάζεηαο ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

απαηηήζεηο απηήο ηεο εκβέιεηαο παξεκβάζεσλ. 

Σν δεχηεξν πξφγξακκα ηεο πεξηφδνπ (1994-1999) πνπ ίζρπζε ζπλνδεχεηαη κε 

αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ αιιά θαη κε ηελ δεκηνπξγία ελφο αθφκα 

ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ , ηνπ ΣΑ πνπ ρξεκαηνδφηεζε έξγα γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

γηα ηηο ππνδνκέο θαη κεηαθνξέο ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο ζπλνρήο , δειαδή ηελ 

Διιάδα, ηελ Ιζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ιξιαλδία. 

 Οη άμνλεο παξέκβαζεο ζηε ρψξα καο είλαη : 
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 Μείσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ ρψξαο  θαη πξνψζεζε ηεο 

εζσηεξηθήο νινθιήξσζεο , κέζσ αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ 

 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο  

 Αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηζηνχ  

 Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο  

 Μείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη άξζε ηεο απνκφλσζεο  

ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ αμηνπνίεζεο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ  

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ Διιάδα ζην δηάζηεκα απηφ ήηαλ 

θνληά ζηα 29,72 δηζ. ECU( 28,5% ζε ΠΔΠ) θαη αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ε 

ελίζρπζε απφ ην Σ ην πνζφ απηφ έθηαζε ηα 32,78 δηζ. ECU  

3.4 Γ΄ΚΠ (2000-2007) 

Σν επφκελν πξφγξακκα πνπ ίζρπζε είρε ζαλ ζηφρν ησλ πεξηνξηζκφ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ησλ αληζνηήησλ θαζψο ε νηθνλνκία εηζέξρεηαη ζε κηα λέα 

παγθφζκηα ηάμε κέζσ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο. 

 Η ζηξαηεγηθή ηνπ  πξνγξάκκαηνο απνηππψζεθε ζε επηά άμνλεο: 

 Αλζξψπηλνη πφξνη 

 Αληαγσληζηηθφηεηα 

 Μεηαθνξέο 

 Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη αιηεία 

 Πνηφηεηα δσήο  

 Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο  

 Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

 Οη ζπλνιηθνί πφξνη αλήιζαλ ζε 41,95 δηζ. € απφ ηα νπνία ην 25,8% αθνξνχζε 

ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ην 28,8% ηηο κεηαθνξέο. 
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3.5 ΣΑ ΕΠΑ ΣΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΤ  2007-2013 

Η κεγέζπλζε πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ άιισλ δέθα ρσξψλ ην 2004 

( απφ 15 ζε 25) αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο νξηζκέλσλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο , έζεζε πέληε πεξηθέξεηεο ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ΔΔ ησλ 25 έπεζε θαηά 18% 

ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν ησλ 15 κειψλ. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πέληε πεξηθέξεηεο 

απηέο  ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν 2000-2006.  

Η αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηελ Διιάδα εζηηάζηεθε ζε 

ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ επελδχνπλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα, ζηελ 

απαζρφιεζε, ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο , ζηηο θαηλνηνκίεο θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο, παξφιε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ήδε 

απφ ηελ αλαηνιή ηνπ 2008 είρε αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη , θπξίσο ζηελ Ακεξηθή. 

Βαζηθνί ππιψλεο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ: 

 Έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία 

 Μεηαθνξέο  

 Δλέξγεηα 

 Πνιηηηζκφο 

 Σνπξηζκφο 

 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

 Αζηηθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε 

 Βειηίσζε πξνζαξκνζηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 Βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θεθαιαίνπ 

 Δπελδχζεηο  ζε θνηλσληθέο  ππνδνκέο 

 Βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη έληαμεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ 

αλζξψπσλ 
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 Μείσζε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ησλ απνκαθξπζκέλν πεξηθεξεηψλ 

 Σερληθή βνήζεηα  

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : 

 Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΣΔΠ) 

 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα( ΠΔΠ) 

 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΠΔ)  

Σα ΠΔΠ ζα ζπκβάινπλ ζηελ θάιπςε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα, κε έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο αλάγθεο θάζε ρσξηθήο ελφηεηαο / Πεξηθέξεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα ΠΔΠ γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ζα θαιχςνπλ έλα θνηλφ θνξκφ 

παξεκβάζεσλ σο εμήο: 

 θνηλωληθέο ππνδνκέο 

 πγεία θαη θνηλωληθή αιιειεγγύε (ππνδνκέο λνζνθνκείσλ θαη δνκψλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο, εηδηθψλ κνλάδσλ, θέληξσλ πγείαο θαη αλνηρηήο θξνληίδαο, εμεηδηθεπκέλνο 

εμνπιηζκφο, κέηξα αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο) 

 πνιηηηζκόο (ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ, πξνζηαζία θαη αλάδεημε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο) 

 έξγα πξνζπειαζηκόηεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπηθήο θιίκαθαο 

 πνιηηηθέο βηώζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο 

 πνιηηηθέο ελίζρπζεο νξεηλώλ, κεηνλεθηηθώλ, λεζηωηηθώλ πεξηνρώλ 

 

3.6 Η ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  2014-2020 

Η Δπξσπατθή επηηξνπή ελέθξηλε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ Διιάδα ζηελ 

νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηε θαιχηεξε ρξήζε ησλ επελδπηηθψλ ξνψλ 

απφ ηα ηακεία ζηηο πεξηθέξεηεο θαη πφιεηο ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν 2014-2020.  

Η ζπκθσλία απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

χθεζεο επθαηξίεο γηα αλάθακςε θαη επάλνδν ζε θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο κε 

ζηξνθή ζηελ παξαγσγηθή νηθνλνκία. Πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 



ΠΜ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΗ,ΟΙΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ  

 

[49] 
 

επελδπζνχλ πφξνη αμίαο 15,52 δηζ .€ ζε πνιηηηθέο ζπλνρήο θαη 4,2 δηζ. € ζε 

πνιηηηθέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

Οη βαζηθνί θηλεηήξηνη κνρινί είλαη ν ηνπξηζκφο ε ελέξγεηα ην πεξηβάιινλ ε 

γαιάδηα νηθνλνκία. Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ην πνζφ ησλ 15,52 δηο € ηεο 

ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζα δηαηεζεί σο εμήο : 

 7,03 δηο € ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ( Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε , Κεληξηθή Μαθεδνλία , Θεζζαιία , Ήπεηξνο , 

Γπηηθή Διιάδα ) 

 2,31 δηο € ζηηο πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο (Γπηηθή Μαθεδνλία 

,Ηπεηξσηηθή Διιάδα ,Νήζνη Ινλίνπ, Πεινπφλλεζνο , Κξήηε, Νήζνη 

Βνξείνπ Αηγαίνπ ) 

 2,53 δηο € ζηηο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο (Αηηηθή , Νήζνη 

Ννηίνπ Αηγαίνπ) 

 3,25 δηο € ζην πιαίζην ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο  

 231,7 εθαηνκκχξηα € γηα ηελ επξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία  

 71, 5 εθαηνκκχξηα € γηα ηελ πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο ησλ λέσλ. 

Γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ν Καλνληζκφο Κνηλψλ Γηαηάμεσλ 

(Καλνληζκφο (ΔΔ) Αξηζ. 1303/2013) θαζνξίδεη 11 Θεκαηηθνύο Σηόρνπο νη νπνίνη 

ζα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηα ΔΓΔΣ:  

 Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο 

Καηλνηνκίαο 

 Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο 

θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (γηα ην ΔΣΘΑ) 

 Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 
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 Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

 Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

 Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε 

βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ 

 Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ 

 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε 

 Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

Η ρψξαο καο θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα βγεη απφ ηελ θξίζε. Έρνπλ 

γίλεη ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ζε θαηλνηνκία, έξεπλα θαη αλάπηπμε, 

γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Βέβαηα ρξεηάδεηαη πνιχ δνπιεία θαη πεξηζζφηεξεο 

θηλήζεηο απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο γηα ηελ βειηίσζε αθφκα πεξηζζφηεξσλ 

θαηαζηάζεσλ. Ο εθζπγρξνληζκφο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε ε αλαζπγθξφηεζε θαη ε 

ζπλερήο δηαξζξσηηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη ε νινθιήξσζε 

βαζηθψλ ππνδνκψλ είλαη έξγα πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζα θαλνχλ ζην εγγχο 

κέιινλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 40  ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΟ  ΜΕΛΛΟΝ -ΜΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ  

4.1 ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΤΡΨΠΑΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ  
ΠΟΛΙΣΙΚΗ -ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

Η θχξηα επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξψπεο εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε. ηφρνο θαη ζθνπφο είλαη νη επελδχζεηο ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο. 

Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν θνλδχιην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 (351,8 δηζ. επξψ ζε ζχλνιν 1 082 

δηζ. επξψ) θαη απνηειεί ην θπξηφηεξν επελδπηηθφ εξγαιείν ηεο Έλσζεο. 

Οη πφξνη απηνί αμηνπνηνχληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζηξαηεγηθψλ ππνδνκψλ ζηνπο 

ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα 

νηθνλνκία θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ, ζηε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ψζηε λα γίλνπλ πην θαηλνηφκεο θαη πην αληαγσληζηηθέο, ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ θαη κνληκφηεξσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ζηελ ελίζρπζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο 

ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ 

πξνζέιθπζε πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

φρη κφλν γηαηί ππνρξεψλεη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα ζπγρξεκαηνδνηνχλ έξγα απφ ηνλ 

εζληθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, αιιά θαη γηαηί εληζρχεη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ησλ 

επελδπηψλ. πλππνινγίδνληαο ηηο εζληθέο ζπλεηζθνξέο θαη ηε κφριεπζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, ν ζπλνιηθφο αληίθηππνο ησλ επελδχζεσλ ηεο ΔΔ ην 

δηάζηεκα 2014-2020 αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 500 δηζ. επξψ. 

Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζπληζηά επίζεο έθθξαζε αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δηαηίζεηαη ζηηο 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην 

νηθνλνκηθφ δπλακηθφ ηνπο, κε δεδνκέλεο ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο φρη κφλν 

κεηαμχ αιιά θαη εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 2011 

(ηα πην πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία), ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔγρΠ) ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ θπκαηλφηαλ απφ ην 29 % ηνπ ηφηε κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ 27 



ΠΜ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΗ,ΟΙΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ  

 

[52] 
 

ζηελ πεξηθέξεηα εβεξνδαπάληελ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Ρνπκαλίαο έσο ην 321 % ηνπ κέζνπ φξνπ ζην Κεληξηθφ Λνλδίλν 

(Ηλσκέλν Βαζίιεην). Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ρξεηάδεηαη κηα ζηξαηεγηθή θαη 

ζηνρεπκέλε επελδπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζα πξνζαξκφδεη ηηο επελδχζεηο ηεο ΔΔ ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε πεξηθέξεηαο. 

Απφ ηα θνλδχιηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ φια απηά ηα ρξφληα 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ δεθάδεο ρηιηάδεο έξγα, ηα νπνία επέθεξαλ νθέιε γηα θάζε θξάηνο 

κέινο ρσξηζηά αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ ΔΔ απφ άπνςε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο. Απφ ην 1989 έσο ην 2013, δηαηέζεθαλ πάλσ απφ 800 

δηζ. επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

Οη πφξνη απηνί ζπλέβαιαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη, κφλν κεηαμχ ηνπ 2007 θαη ηνπ 

2012, ράξε ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ: 

 δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ 594 000 ζέζεηο εξγαζίαο (262 000 ζε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο)· 

 έγηλαλ άκεζεο επελδχζεηο ζε 198 000 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο· 

 έιαβαλ ζηήξημε 77 800 λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο· 

 ρξεκαηνδνηήζεθαλ 61 000 εξεπλεηηθά έξγα· 

 απμήζεθε θαηά ζρεδφλ 5 εθαηνκκχξηα ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ πνπ 

έρνπλ επξπδσληθή θάιπςε· 

 θαηαζθεπάζηεθαλ δξφκνη κήθνπο 1 208 ρικ. θαη ζηδεξφδξνκνη κήθνπο 1 495 

ρικ. κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ δηεπξωπαϊθνύ δηθηύνπ 

κεηαθνξώλ (ΓΔΓ-Μ)· 

 αλαβαζκίζηεθε ε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ράξε 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, απφ ηνλ νπνίν σθειήζεθαλ 3,2 

εθαηνκκχξηα πνιίηεο, θαη ζηα βηψζηκα ζπζηήκαηα ζπγθνηλσληψλ. 
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Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνηήζεθαλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο επηιεγκέλα έξγα 

ζπλνιηθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ 100 δηζ. επξψ. Πεξί ην 20 % ηνπ πνζνχ απηνχ 

δηαηέζεθε ζε νινθιεξσκέλα έξγα αζηηθήο θαη αγξνηηθήο αλάπιαζεο, θαζψο θαη ζε 

έξγα ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ, ηεο 

ζηέγαζεο αιιά θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο. Δηδηθφηεξα, ηα νινθιεξσκέλα 

έξγα αζηηθήο αλάπιαζεο έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 6,8 δηζ. επξψ, ελψ ζηηο 

θνηλσληθέο ππνδνκέο επελδχζεθαλ ζπλνιηθά 11,4 δηζ. επξψ. 

Με άιια ιφγηα, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή έρεη έληνλν αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο 

θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα. Δίλαη πξνθαλέο, επνκέλσο, φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ 

βαζκφ ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο πξνο άιιεο πνιηηηθέο ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

απαζρφιεζε, ε ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, ε εληαία αγνξά, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, νη επελδχζεηο ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

έρνπλ ζπληειέζεη θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο: ην 

θαηά θεθαιήλ ΑΔγρΠ ηνπο απμήζεθε απφ ην 60,5 % ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ 27 

ην 2007 ζην 62,7 % ην 2010. Πέξαλ απηνχ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔγρΠ ησλ 13 

ρσξψλ πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ απφ ην 2004 θαη κεηά (1) αλακέλεηαη λα θπκαλζεί 

εηεζίσο ζε πνζνζηφ 2,4 % πεξίπνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 θαη 2025. 

Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή είλαη γλσζηή θαη κε ηνλ επξχηεξν φξν «πνιηηηθή ζπλνρήο», 

δεδνκέλνπ φηη απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ιεγφκελεο «νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο» ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ση ζεκαίλεη απηφ ζηελ πξάμε; 

Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή: ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

πξάζηλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο θαη παξνρή 

θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ, πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο δσήο ζηνπο θαηνίθνπο. 

Δδαθηθή ζπλνρή: ζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηψλ ψζηε ε θάζε πεξηθέξεηα λα αμηνπνηεί ηα 

ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο άιιεο κέζα απφ λένπο θαη 

θαηλνηφκνπο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ (φπσο ε 

θιηκαηηθή αιιαγή), έηζη ψζηε λα απνθνκίδεη νθέιε θαη λα εληζρχεηαη ε ΔΔ ζην 

ζχλνιφ ηεο. 

Μεηά ηελ πξνζρψξεζε ηεο Διιάδαο ην 1981 θαη ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο 

ην 1986 , νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ ηφηε 12 θξαηψλ-κειψλ ησλ ΔΚ 

δηνγθψζεθαλ ζεκαληηθά. Πξηλ απφ ηελ πξνζρψξεζε έλαο ζηνπο νθηψ Δπξσπαίνπο 
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είρε εηήζην εηζφδεκα θαηά 30% ρακειφηεξν απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν. Η αλαινγία 

απηή αλήιζε ζε έλαλ ζηνπο πέληε κεηά ηηο πξνζρσξήζεηο ηνπ 1986. Σα επηηεχγκαηα 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ αλαιχζακε είλαη ηα εμήο; 

 Καηά ηελ πεξίνδν 1989-1993 νη πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (βιέπε 2.2.4) 

κείσζαλ ην ράζκα ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο  ΔΔ 

θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Γεκηνπξγήζεθαλ 600.000 ζέζεηο εξγαζίαο 

κέζσ ησλ ηακείσλ ζηελ Διιάδα , ηελ Ιξιαλδία ,ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ 

Ιζπαλία θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζ΄απηέο ηηο ρψξεο απμήζεθε απφ 68,3% ζε 

74,5% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ. Αθφκα 917.000 θαηαξηίζηεθαλ κέζσ ηνπ 

ΔΚνηλΣ ελψ 470.000 κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο έιαβαλ βνήζεηα ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 2. 

 Ο αληίθηππνο ησλ επεκβάζεσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο πεξηφδνπ 

1994-1999 ζην ΑΔΠ ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ππνινγίδεηαη ζε αχμεζε θαηά 

4,7% ζηελ Πνξηνγαιία, 3,9% ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο , 2,8% ζηελ Ιξιαλδία, 2,2% ζηελ Διιάδα , 1,4% ζηελ Ιζπαλία θαη 

1,3% ζηελ Βφξεηα Ιξιαλδία. ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (βιέπε 2.2.5) 

δεκηνπξγήζεθαλ 700.000 θαζαξέο ζέζεηο εξγαζίαο, απμάλνληαο ηελ 

απαζρφιεζε θαηά 4% ζηελ Πνξηνγαιία , 2,5% ζηελ Διιάδα θαη πεξίπνπ 1 κε 

1,5% ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο , ζηνλ ηηαιηθφ λφην 

θαη Ιζπαλία γχξσ ζην 2%. Πεξίπνπ 800.000 κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

,κεηαμχ ησλ νπνίσλ 500.000 ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 έιαβαλ εληζρχζεηο 

γηα άκεζεο επελδχζεηο. Καηαζθεπάζηεθαλ θαη αλαβαζκίζηεθαλ 4.104 ρικ 

απηνθηλεηφδξνκνπ θαη πεξίπνπ 31.844 ρικ άιισλ δξφκσλ. Δπηπιένλ νη 

επελδχζεηο ζε ζηδεξνδξφκνπο θαη ππνδνκέο νδήγεζαλ ζε κείσζε ησλ 

ηαμηδηψλ, ζε βειηηζηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

δηαδξνκέο φπσο Αζήλα-Θεζαιινλίθε , Ληζαβφλα- Faro θιπ. ηηο πεξηθέξεηεο 

ηνπ ζηφρνπ 2 επίζεο ε αλεξγία κεηψζεθε απφ 11,3% ζε 8,7% θαη ζπλνιηθά 

3,2 δηζ. ECU απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ επελδχζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε 

115,1 εθαη. ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ λέσλ ρψξσλ θαη θηηζκάησλ. 

 Μεηαμχ ησλ εηψλ 2000 - 2006 , ππνινγίδεηαη φηη νη δαπάλεο ηνπ ζηφρνπ 1 

(Βιέπε 2.2.6) δεκηνχξγεζαλ 570.000 ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηηο νπνίεο πεξίπνπ 

160.000 ζηα λενεηζεξρφκελα θξάηε- κέιε. ηελ Ιζπαλία επελδχζεθαλ 

πεξίπνπ 4 δηζ € γηα ηελ έξεπλα ,ηελ αλάπηπμε ,ηελ θαηλνηνκία, ηηο ηερλνινγίεο 
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ηεο πιεξνθνξίαο ζε πάλσ απφ 13.000 πξνγξάκκαηα κε ζπκκεηνρή 100.000 

θαη βάιε εξεπλεηψλ θαη παξείραλ ζπγρξεκαηνδφηεζε ζηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα 64 ηερλνινγηθά πάξθα ηεο ρψξαο.  Δπίζεο νη επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

νδηθφ δίθηπν εμνηθνλνκνχζαλ 1,2 εθαη. ψξεο ζην ρξφλν ηαμηδηνχ θάζε έηνο. 

ηελ Διιάδα ε θαηαζθεπή ηνπ κεηξφ θαη νη ζπλερήο επελδχζεηο κείσζαλ ην 

θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ηεο Αζήλαο θαη ηελ κφιπλζε. Οθηψ λένη ζηαζκνί 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ καδί κε δέθα επηά ζπξκνχο. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 2005 , 

17.200 επηβάηεο ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε ψξεο αηρκήο ζε ζχγθξηζε κε 15.500 

πνπ είραλ πξνβιεθζεί αξρηθψο. Γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 2 έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο είραλ δεκηνπξγεζεί 730.000 

ζέζεηο εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ Βξεηαλία πάλσ απφ 250.000 κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο έιαβαλ ζηήξημε ζε πεξηθέξεηεο ησλ ζηφρσλ 1 θαη 2. 

Πεξίπνπ 16.000 έιαβαλ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε. 

 Σέινο νη επελδχζεηο ηηο πεξηφδνπ 2007-2013, ζα πξνζζέζνπλ θαηά κέζν φξν 

6% ζην ΑΔΠ ησλ λέσλ- θξαηψλ κειψλ. Μέρξη ην 2015 ηα δηαξζξσηηθά 

ηακεία δεκηνχξγεζαλ πεξίπνπ 2 εθαη. ζέζεηο εξγαζίαο. ηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο δεκηνπξγήζεθαλ 40.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. ηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 25.000 ρικ λέσλ ή αλαθαηαζθεπαζκέλσλ δξφκσλ θαη 

7.700 ρικ ζηδεξνηξνρηψλ ζα ππνζηεξηρζνχλ απφ επελδχζεηο ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο ηεο ΔΔ. Πνιιά θξάηε -κέιε έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζηνρεπφκελεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ πξάζηλε 

αλάπηπμε αιιά θαη αλάπηπμε νηθνλνκηψλ κε ρακειέο εθπνκπέο αλζξαθνχρσλ 

αεξίσλ. Σέηνηα πξνγξάκκαηα ζε ρψξεο φπσο Ιηαιία, Γαιιία, Σζερία, Μάιηα, 

Αγγιία, θαη Οπαιία πεξηιακβάλνπλ φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο εθπνκπψλ άλζξαθα. 

ην ζρήκα ηεο παξαθάησ εηθφλαο (Γηάγξακκα 4.1) θαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ άιιαδε ζην πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ 

ηακείνπ ζπλνρήο ζηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηφδσλ απφ ην 

1989. 
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Γηάγξακκα 4.1 

Δπίζεο ζην ηζηφγξακκα ηεο εηθφλαο (Γηάγξακκα 4.2) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ 

δαπαλψλ απφ ην 1989 έσο ην 2013, θαζψο θαη ην πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ ησλ ΔΚ θαη 

ηεο ΔΔ. 

 

Γηάγξακκα 4.2  
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4.2  ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ -ΠΨ ΑΚΕΙΣΑΙ  

4.2.1 ΣΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΑ ΣΑΜΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΑ 

Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) είλαη γλσζηά σο «δηαξζξσηηθά ηακεία», γηαηί ζθνπφο ηνπο 

είλαη λα επελδχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε ζε νιφθιεξε ηελ 

ΔΔ, νχησο ψζηε λα γεθπξσζεί ην αλαπηπμηαθφ ράζκα αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο 

πεξηθέξεηεο φζνλ αθνξά, π.ρ., ηηο ππνδνκέο ή ηελ απαζρφιεζε. Μαδί κε ην Σακείν 

πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), ζπλαπνηεινχλ ηα Επξωπαϊθά 

Δηαξζξωηηθά θαη Επελδπηηθά Τακεία (ΔΓΔΣ). Πέξα απφ ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα 

ηα ΔΓΔΣ, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη εηδηθνί θαλφλεο γηα θάζε επηκέξνπο ηακείν. 

Σν Σακείν πλνρήο επελδχεη ζην δίθηπν κεηαθνξψλ θαη ζε πεξηβαιινληηθά έξγα, ην 

ΔΓΣΑΑ παξέρεη ζηήξημε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε ζηφρν έλαλ θηιηθφ ζην 

πεξηβάιινλ, αλζεθηηθφ ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη θαηλνηφκν γεσξγηθφ ηνκέα, 

ελψ ην ΔΣΘΑ πξνάγεη ηε βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθή αιηεία θαη ηρζπνθαιιηέξγεηα ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Δπνκέλσο, ην θάζε ηακείν ζπκβάιιεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν 

ηξφπν ζηελ επίηεπμε ησλ παλεπξσπατθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Επξώπε 2020», ε νπνία είλαη ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ απαζρφιεζε κε νξίδνληα ην 2020 (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ηελ έθδνζε 

ηεο ζεηξάο «Η ΕΕ κε απιά ιόγηα» πνπ είλαη αθηεξωκέλε ζηε ζηξαηεγηθή 

«Επξώπε 2020»). 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ηακείν ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη ην 

Τακείν Αιιειεγγύεο ηεο ΕΕ, ην νπνίν ζπζηάζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2002 κε 

αθνξκή ηηο κεγάιεο πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ ηφηε ηελ θεληξηθή Δπξψπε. Σν Σακείν 

Αιιειεγγχεο είλαη πιένλ έλα κφληκν ηακείν κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ 500 εθαη. 

επξψ. Απνηειεί έθθξαζε ηεο επξσπατθήο αιιειεγγχεο πξνο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Δπξψπεο πνπ πιήηηνληαη απφ ζενκελίεο θαη εμαζθαιίδεη ηε γξήγνξε, 

απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε αξσγή πξνο νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ (ή 

ππνςήθηα ρψξα) πιήηηεηαη απφ κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή κε ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζην πεξηβάιινλ ή ζηελ νηθνλνκία. Σν Σακείν Αιιειεγγχεο 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

ζπκβάιινληαο, π.ρ., ζηηο επηρεηξήζεηο θαζαξηζκνχ, απνθαηάζηαζεο ησλ ππνδνκψλ ή 

παξνρήο πξνζσξηλψλ θαηαιπκάησλ. 
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Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) επελδχεη ζε ηνκείο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο πφιεηο ηεο ΔΔ. Οη 

δξάζεηο ηνπ ΔΣΠΑ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βηψζηκε 

αζηηθή αλάπηπμε. Πνζνζηφ άλσ ηνπ 50 % ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ κεηαμχ ησλ 

εηψλ 2014 θαη 2020 αλακέλεηαη λα δηνρεηεπζεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 

Σν ΔΣΠΑ ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο εδαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, π.ρ. εθ θχζεσο 

κεηνλεθηνχζεο πεξηνρέο ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο (αθξηηηθέο, νξεηλέο ή 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηθέξεηεο). Δμάιινπ, θαη νη εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο ηεο 

Έλσζεο (π.ρ. Καλάξηνη Νήζνη, Ρετληφλ θαη Γνπαδεινχπε) ιακβάλνπλ εηδηθή 

βνήζεηα απφ ην ΔΣΠΑ ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ πηζαλά κεηνλεθηήκαηα ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο. 

Σν ΔΣΠΑ επίζεο πξνσζεί θαη ρξεκαηνδνηεί ηε δηαζπλνξηαθή, δηαθξαηηθή θαη 

δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία (ηε ιεγφκελε «επξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία»), ε 

νπνία θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, φπσο ηηο θνηλέο ππνδνκέο κεηαθνξψλ, 

ηα δίθηπα θαηλνηνκίαο θαη επηθνηλσλίαο, ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην, ηελ θνηλή 

δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε δεχμε αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Απηέο 

νη κνξθέο ζπλεξγαζίαο δεκηνπξγνχλ ζαθψο πξνζηηζέκελε αμία, φρη κφλν γηα ηελ 

ΔΔ αιιά θαη γηα ηηο γεηηνληθέο ηεο πεξηνρέο. 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), πνπ ζπζηάζεθε ην 1958, είλαη ην 

παιαηφηεξν δηαξζξσηηθφ ηακείν. ηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζά ηνπο αλέξγνπο, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε πνπ ζα απμήζεη 

ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο, ελψ παξάιιεια βνεζά ηνπο ήδε εξγαδνκέλνπο λα 

επαλαθαηαξηηζηνχλ, λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο. Κάζε ρξφλν, πεξί ηα 15 εθαηνκκχξηα 

ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ κέξνο ζηα ρηιηάδεο έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην ΔΚΣ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. 

Σν ΔΚΣ επελδχεη επίζεο ζε έξγα κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ θαη ηε ζπκβνιή ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σέινο, ην ΔΚΣ επελδχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηθα-
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λφηεηά ηνπο γηα νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

απαζρφιεζε, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη άιισλ πνιηηηθψλ. 

Σν Σακείν πλνρήο ζπζηάζεθε ην 1994 θαη επελδχεη ζηα δίθηπα κεηαθνξψλ θαη 

ζε πεξηβαιινληηθά έξγα ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε ΑΔγρΠ κηθξφηεξν απφ ην 90 % 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ 28 (θπξίσο ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο θαη ζηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν, ηε Μάιηα θαη ηελ 

Πνξηνγαιία). Σν Σακείν πλνρήο πξνάγεη ελεξγά ηελ πξάζηλε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

Ιδηαίηεξε ζηήξημε απφ ην Σακείν πλνρήο ιακβάλεη ην Γηεπξσπατθφ Γίθηπν 

Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ), ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο αθνχ δηεπθνιχλεη ηελ θπθινθνξία αλζξψπσλ θαη αγαζψλ δηά 

μεξάο, αέξνο θαη ζαιάζζεο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ΔΔ. 

Σν Σακείν πλνρήο επελδχεη ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηελ 

πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ, ζηνπο ηνκείο ηνπ λεξνχ θαη ησλ απνξξηκκάησλ, θαζψο 

θαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. ηεξίδεη επίζεο έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ 

επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο ππνδνκέο. 

Μέξνο ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ πλνρήο πξννξίδεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θεληξηθψλ κεηαθνξηθψλ θαη άιισλ δηθηχσλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ κεραληζκνχ 

«πλδένληαο ηελ Δπξψπε». Πξφθεηηαη γηα έλα ζηξαηεγηθφ ρξεκαηνδνηηθφ κέζν πνπ 

επελδχεη ζηελ επξπδσληθή ππνδνκή θαη ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο αιιά 

θαη ζε νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο, θαζψο θαη ζε δίθηπα κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αγσγψλ αεξίνπ. Καιχηεξε δηαζχλδεζε ζεκαίλεη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ελψ 

δηεπθνιχλνληαη ε εξγαζία θαη νη κεηαθηλήζεηο, κε απνηέιεζκα λα σθεινχληαη ηφζν νη 

επηρεηξήζεηο φζν θαη νη πνιίηεο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. 

4.2.2 ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΨΝ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ ΣΗ ΕΕ 

ηνρεπφκελεο επελδχζεηο γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε έσο ην 2020 
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Μπνξεί ε Δπξψπε λα βξίζθεηαη ζε πνξεία νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, σζηφζν, 

δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, εμαθνινπζεί λα έρεη 

ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ ΔΔ ην λα επηηπγράλεη πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο κε ιηγφηεξα 

ρξήκαηα θαη λα δηαζθαιίδεη φηη θάζε επξψ πνπ δαπαλάηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν 

δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία. Με ηελ έγθξηζε ηεο λέαο λνκνζεηηθήο δέζκεο γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζηα ηέιε ηνπ 2013, ε ΔΔ αλακφξθσζε ξηδηθά ηε 

ρξεκαηνδνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ πηζαλνχ αληίθηππνπ ηεο δηαζέζηκεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Μεηαμχ 2014 θαη 2020, ζα επελδπζνχλ ζπλνιηθά ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ πάλσ απφ 

351,8 δηζ. επξψ. (Βιέπε 4.4 )  

Σα θνλδχιηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο επηθεληξψλνληαη ζαθψο ζε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ βαζηθψλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, κε έληνλε έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα. 

Σα θξάηε κέιε θαη νη πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ θαινχληαη λα δηαηππψλνπλ ηνπο γεληθνχο 

ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζηηο 

«ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο» θαη ππνρξενχληαη λα εθζέηνπλ επαθξηβψο ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κεηξάηαη ε πξφνδνο πξνο ηελ επίηεπμή ηνπο. Έηζη, 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ηξφπνπ 

αμηνπνίεζεο ησλ θνλδπιίσλ, θαζψο θαη ε επηβξάβεπζε ησλ πξνγξακκάησλ κε ηηο 

θαιχηεξεο επηδφζεηο (κέζσ ηνπ «απνζεκαηηθνχ επίδνζεο») πξνο ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ ηακείσλ θαη 

λα απνθεχγνληαη αιιειεπηθαιχςεηο, ε ΔΔ έρεη ζεζπίζεη θνηλφ ζχλνιν θαλφλσλ γηα 

ηα πέληε ΔΓΔΣ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχνληαη θαη νη δηαζπλδέζεηο κε άιια 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο ΔΔ, φπσο κε ην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» (ην λέν 

πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία) θαη ηνλ κεραληζκφ 

«πλδένληαο ηελ Δπξψπε» (βι. πξνεγνχκελν θεθάιαην). 

Όια ηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020». ηελ νπζία, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ είλαη ην θχξην επελδπηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξψπεο: δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζηήξημεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο θαη, ηέινο, 

πεξηνξηζκφο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
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Γηα λα δηαηεζεί ρξεκαηνδφηεζε ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηηο πφιεηο, νη πηζαλνί 

δηθαηνχρνη πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

φηη νη επελδχζεηο ηεο ΔΔ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηνρεπκέλεο θαη απνδνηηθέο. Οη 

πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη εμήο:  

 ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ «έμππλεο εμεηδίθεπζεο»: νη πεξηθέξεηεο πξέπεη λα 

εηδηθεχνληαη ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο θαη λα πξνσζνχλ εηαηξηθέο ζρέζεηο κε 

παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ·  

 ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ·  

 ζπκκφξθσζε πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία·  

 κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο επλντθνχ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαη·  

 κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ 

 

Οη ζηξαηεγηθέο πξέπεη επίζεο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα «εζληθά πξνγξάκκαηα 

κεηαξξπζκίζεσλ» πνπ ζπκθσλνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, 

δειαδή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ 

Δμάκελν είλαη έλαο εηήζηνο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ φια ηα θξάηε κέιε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο ΔΔ θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη ζε θάζε θξάηνο κέινο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζηάζεηο γηα νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

Δάλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην θάπνηαο ρψξαο είλαη 

αζχκβαην κε ην «εζληθφ πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ» ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη 

επαξθψο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δμακήλνπ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην θξάηνο κέινο λα ηξνπνπνηήζεη ην πξφγξακκά 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηηο βαζηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Χο έζραηε 

ιχζε, κπνξεί λα αλαζηείιεη ηε ρξεκαηνδφηεζε εθφζνλ παξαηεξνχληαη 

επαλαιακβαλφκελεο ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηάζεσλ (π.ρ. ην 

θξάηνο κέινο έρεη κεγάιεο νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ή κεγάια δεκνζηνλνκηθά 
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ειιείκκαηα). Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη φηη ν αληίθηππνο ησλ επελδχζεσλ ηεο 

ΔΔ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε δελ ζα ππνλνκεχεηαη απφ ιαλζαζκέλεο 

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ή απφ ηελ αληθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο. 

ηνρεπκέλεο επελδχζεηο ηεο ΔΔ ζηελ έμππλε πξάζηλε αλάπηπμε γηα φινπο 

Οη επελδχζεηο ηνπ ΔΣΠΑ είλαη αιιειέλδεηεο κε δηάθνξεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ε 

ΔΔ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεηή ρξήζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ επξψ, νη 

δξάζεηο ηνπ ΔΣΠΑ επηθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο 

(βι. παξαθάηω): 

o θαηλνηνκία θαη έξεπλα· 

o ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο· 

o ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ· 

o κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα 

Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο απηέο απνηεινχλ ζπλάξηεζε ηεο 

θαηεγνξίαο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 ηνπιάρηζηνλ 80 % ηνπ ΔΣΠΑ ζηηο πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο.· 

 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηηο πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο είλαη 60 % ηνπ ΔΣΠΑ· 

 θαη ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 50 %. 

 

Δμάιινπ, κέξνο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ πξέπεη λα δηαηίζεηαη εηδηθά ζε έξγα γηα ηε 

κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα: 

 πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο: 20 % ησλ θνλδπιίσλ· 

 πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο: 15 % θαη· 

 ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο: 12 %. 

 

4.2.3 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΉ ΠΟΛΙΣΙΚΉ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΗ 

Απφ ην 2008 ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή αληαπνθξίζεθε γξήγνξα, απνηειεζκαηηθά θαη 

κε κεγάιε επειημία ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κεηαμχ άιισλ ράξε ζηνλ «ζεκαηηθφ 

αλαπξνγξακκαηηζκφ», ηε δηνρέηεπζε δειαδή ησλ θνλδπιίσλ ζηνπο ηνκείο φπνπ 
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ππήξρε κεγαιχηεξε αλάγθε, θαζψο θαη κέζσ επελδχζεσλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο γηα 

ηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. Πάλσ απφ 39,2 δηζ. επξψ (11 % ησλ 

ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ) είραλ δηνρεηεπζεί ζε άιινπο ζεκαηηθνχο ηνκείο έσο ηα ηέιε 

Μαΐνπ 2013, ψζηε λα ζηεξηρζεί ε θάιπςε ησλ πιένλ επηηαθηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

επελδχζεσλ ηεο ΔΔ παξά ηελ θξίζε. 

Δμάιινπ, ράξε ζηηο ζηνρεπκέλεο κεηψζεηο ηεο απαηηνχκελεο εζληθήο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηελ επίζπεπζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηα 

θξάηε κέιε πνπ είραλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε, εμαζθαιίζηεθε ε πνιππφζεηε 

ξεπζηφηεηα ελ κέζσ δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο. Απμεκέλε ζπγρξεκαηνδφηεζε 

εγθξίζεθε ην 2011-2012 ηδίσο γηα ηελ Ιζπαλία, ηελ Διιάδα, ηελ Ιξιαλδία, ηελ Ιηαιία, 

ηε Ληζνπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ γηα ην Βέιγην, ηε Γαιιία 

θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. 

4.3  Η ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2014-2020) 

Η Δπξσπατθή επηηξνπή ελέθξηλε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ Διιάδα ζηελ 

νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηε θαιχηεξε ρξήζε ησλ επελδπηηθψλ ξνψλ απφ 

ηα ηακεία ζηηο πεξηθέξεηεο θαη πφιεηο ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν 2014-2020. Η ζπκθσλία 

απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο 

επθαηξίεο γηα αλάθακςε θαη επάλνδν ζε θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο κε ζηξνθή ζηελ 

παξαγσγηθή νηθνλνκία. Πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επελδπζνχλ πφξνη 

αμίαο 15,52 δηζ € ζε πνιηηηθέο ζπλνρήο θαη 4,2 δηζ € ζε πνιηηηθέο γηα ηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε. 

Αθνχ κηιάκε γηα ην 2018 έρνπλ παξέιζεη 4 ρξφληα απφ ην πιαίζην απηφ. Η ρψξαο καο 

θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα βγεη απφ ηελ θξίζε. Έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο 

ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ζε θαηλνηνκία, έξεπλα θαη αλάπηπμε, γηα ηελ πξάζηλε 

αλάπηπμε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο. Βέβαηα ρξεηάδεηαη πνιχ δνπιεία θαη πεξηζζφηεξεο θηλήζεηο απφ ηηο εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο γηα ηελ βειηίσζε αθφκα πεξηζζφηεξσλ θαηαζηάζεσλ. Ο 

εθζπγρξνληζκφο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε ε αλαζπγθξφηεζε θαη ε ζπλερήο 

δηαξζξσηηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη ε νινθιήξσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ 

είλαη έξγα πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζα θαλνχλ ζην εγγχο κέιινλ. 
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Οη βαζηθνί θηλεηήξηνη κνρινί είλαη ν ηνπξηζκφο ε ελέξγεηα ην πεξηβάιινλ ε γαιάδηα 

νηθνλνκία. Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ην πνζφ ησλ 15,52 δηο € ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζα δηαηεζεί σο εμήο : 

 7,03 δηο € ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ( Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 

θαη Θξάθε , Κεληξηθή Μαθεδνλία , Θεζζαιία , Ήπεηξνο , Γπηηθή Διιάδα ) 

 2,31 δηο € ζηηο πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο (Γπηηθή Μαθεδνλία ,Ηπεηξσηηθή 

Διιάδα ,Νήζνη Ινλίνπ, Πεινπφλλεζνο , Κξήηε, Νήζνη Βνξείνπ Αηγαίνπ ) 

 2,53 δηο € ζηηο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο (Αηηηθή , Νήζνη Ννηίνπ 

Αηγαίνπ) 

 3,25 δηο € ζην πιαίζην ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο  

 231,7 εθαηνκκχξηα € γηα ηελ επξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία  

 71, 5 εθαηνκκχξηα € γηα ηελ πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο ησλ λέσλ. 

4.4 ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ  

Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, κε θνλδχιηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην 

έλα ηξίην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο, είλαη ε θχξηα επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο 

ΔΔ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη αζηηθή αλάπηπμε. Όια απηά ηα ρξφληα έρνπλ 

ζπγρξεκαηνδνηεζεί πάκπνιια έξγα ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ηα νπνία έρνπλ 

απνθέξεη νθέιε ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σα έξγα πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

δεκηνχξγεζαλ εθαηνκκχξηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλέπηπμαλ ζηξαηεγηθέο 

κεηαθνξηθέο, ελεξγεηαθέο θαη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κήθνπο ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ, 

επέλδπζαλ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ θαηλνηνκία, ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, ζηήξημαλ έξγα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ιχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, πξνζηάηεπζαλ 

ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, ηφλσζαλ ηελ 

αλάπηπμε ζηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο θαη ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο ηεο ΔΔ, θαη φρη 

κφλν. 

Καηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, ππάξρνπλ ζεηηθέο ελδείμεηο γηα 

επάλνδν ηεο Δπξψπεο ζηελ αλάθακςε, έπεηηα απφ κία απφ ηηο ζθνδξφηεξεο 

νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920. Παξ’ φια 

απηά, εμαθνινπζνχκε φινη λα δνχκε ζε κηα επνρή ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπψλ ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο. Καζψο εηζεξρφκαζηε ζηε ρξεκαηνδνηηθή πεξίνδν 2014-2020, ηελ 
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πέκπηε θαηά ζεηξά απφ ην 1989, ε ΔΔ, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε ηεο, εθπνλεί 

ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ γηα 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ηε κέγηζηε δπλαηή κφριεπζε θαη ηνλ κέγηζην δπλαηφ 

αληίθηππν απφ θάζε επξψ πνπ δαπαλάηαη. 

Νένη, απινχζηεξνη θαλφλεο ζα απμήζνπλ ηε ζπλνρή ησλ δηαθφξσλ ηακείσλ θαη ζα 

πξναγάγνπλ ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ πεδίσλ πνιηηηθήο (π.ρ. έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία, θνηλή γεσξγηθή πνιηηηθή, εθπαίδεπζε θαη απαζρφιεζε). Η δηάζεζε 

ησλ θνλδπιίσλ ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε ζα 

δηαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ λέσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ηεο ζηελήο παξαθνινχζεζεο κεηά ηε δηάζεζή ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έκθαζε ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζηξαηεγηθψλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. 

Αληηζηνίρσο, πξνυπφζεζε γηα λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ 

θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020» γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε είλαη ν θαζνξηζκφο ζαθψλ 

θαη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ γηα ηηο επελδχζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 

ηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο "Δπξψπε 2020" ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ην Σακείν 

πλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζα δηαζέζνπλ ην πνζφ ησλ 351,8 δηζ. € 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή αλάπηπμε εληζρχνληαο ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή ζηνρεχνληαο : 

 ε επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ζε θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ 

θαη ζε πεξηθέξεηεο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ηα ηξία ηακεία ( ΔΚνηλΣ, ΔΣΠΑ, Σ). 

 ηελ εδαθηθή ζπλεξγαζία θαη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο απφ ην ΔΣΠΑ. 

Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε αγγίδνπλ ην 96% ησλ 

ζπλνιηθψλ πφξσλ (δειαδή 312 δηζ €) θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 52,45% ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

κηθξφηεξν απφ ην 75% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ. 

 10,24% γηα πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο κε ΑΔΠ κεηαμχ ηνπ 75%-90% ηνπ ΑΔΠ 

ηεο ΔΔ 

 15,67% ζηηο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο κε ΑΔΠ κεγαιχηεξν ηνπ 

90% ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ  

 21,19% ζε θξάηε- κέιε πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην Σ θαη 
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 0,44% γηα ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηθέξεηεο. 

Οη πφξνη γηα ην ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο Δδαθηθή πλεξγαζίαο αλέξρνληαη ζην 2,75% 

ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ( δειαδή 8,9 δηζ. €). 

4.4.1 ΟΙ ΠΟΛΕΙ ΣΗ ΕΕ ΣΟ ΕΠΙΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΦΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ήκεξα, πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ δνπλ ζε πφιεηο. Σν πνζνζηφ 

απηφ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 80 % έσο ην 2020. Δίλαη πξνθαλέο, επνκέλσο, φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ ΔΔ ζα πξνέιζεη θπξίσο απφ ηα κηθξά θαη κεγάια αζηηθά 

θέληξα, φπσο θαη φηη νχηε ηα θξάηε κέιε νχηε ε ΔΔ δελ ζα θαηνξζψζνπλ λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπο εάλ δελ 

αζρνιεζνχλ κε ηηο πφιεηο. Οη αξηζκνί είλαη απνθαιππηηθνί: ζηηο κεηξνπνιηηηθέο 

πεξηνρέο ζπγθεληξψλεηαη ην 59 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ θαη ην 62 % ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ παξάγεηαη ην 67 % ηνπ ΑΔγρΠ ηεο Έλσζεο. 

 Γεδνκέλνπ φηη νη πφιεηο είλαη νη ηφπνη φπνπ αλαθχνληαη νη πξνθιήζεηο αιιά θαη εθεί 

φπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη ιχζεηο κε ηε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα, 

βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή γηα ηελ εθαξκνγή πνιιψλ ελσζηαθψλ ή εζληθψλ 

πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ε ΔΔ ζέιεη λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο γηα ην θιίκα, ρξεηάδεηαη πφιεηο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ 

θαιχηεξα ην δήηεκα ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο ελέξγεηαο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο κεηαθνξέο, ηνλ νηθηζηηθφ ηνκέα θαη ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ γεληθφηεξα. 

Δμάιινπ, έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία νη πφιεηο λα εθαξκφδνπλ κηα πνιχπιεπξε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ φπσο νη ζχιαθεο θηψρεηαο, ε ρσξηθή 

απνκφλσζε θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

Πνζνζηφ άλσ ηνπ 50 % ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ κεηαμχ ησλ εηψλ 

2014 θαη 2020 ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά ζε αζηηθέο πεξηνρέο, κεηαμχ άιισλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, π.ρ. κέζσ ηεο αλάπιαζεο εγθαηαιεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ πξνψζεζε βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. Απηά ηα επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζα είλαη πνιχ πην ζηνρεπκέλα απφ φ,ηη ζην παξειζφλ πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζνπλ ηηο πφιεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηελ ΔΔ λα αμηνπνηήζεη 
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ηε δπλακηθή ησλ πφιεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έμππλεο, βηψζηκεο αλάπηπμεο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο. 

Σν ΔΣΠΑ, φπσο θαη άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζπλεηζθέξεη θαη ζηηο 

«καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο», κε ηηο νπνίεο δίλεηαη απάληεζε ζηηο θνηλέο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη κηα νκάδα ρσξψλ ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. Έρνπλ ήδε θαηαξηηζηεί δχν καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΔ, γηα ηε 

Βαιηηθή ζάιαζζα θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γνχλαβε, ελψ επί ηνπ παξφληνο 

θαηαξηίδνληαη λέεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ Αδξηαηηθή θαη ην Ιφλην, θαζψο θαη γηα ηελ 

πεξηνρή ησλ Άιπεσλ. 
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4.5 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Η ειιεληθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή μεθηλψληαο κεηαπνιεκηθά κε ηε κνξθή 

λνκνζεηεκάησλ θαη κεκνλσκέλσλ δξάζεσλ κέζα ζηα εζληθά αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηζρπξνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη 

απνθηά ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, ν νπνίνο παγηψλεηαη ππφ ηελ επίδξαζε θαη ηεο 

Πνιηηηθήο πλνρήο ηεο ΔΔ. Δηδηθά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο πεξίπνπ, ε 

Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο ρψξαο δηακνξθψλεηαη θαη αζθείηαη απνθιεηζηηθά ζην 

πιαίζην πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί θαη νη γεληθφηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο Κνηλνηηθήο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Μπνξνχκε λα πνχκε κεηά βεβαηφηεηαο φηη κέρξη ζήκεξα 

εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη 

ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, νη νπνίεο βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ρξφλησλ πξνβιεκάησλ, φπσο ην έιιεηκκα ηεο ρψξαο ζηε βαζηθή 

ππνδνκή θαη ε ζεκαληηθή πεξηθεξεηαθή πζηέξεζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. 

ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-13 δχν είλαη νη βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

Διιάδα. Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο καο ζην λέν πιαίζην ηεο 

Κνηλνηηθήο Γηαξζξσηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ έρεη ζαθέζηαηα 

ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα θαη απνκαθξχλεηαη αξθεηά απφ ην παγησκέλν «εξγνθεληξηθφ» 

κνληέιν, πάλσ ζην νπνίν νηθνδνκήζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ επί ζεηξά εηψλ νη 

κεραληζκνί ζρεδηαζκνχ, δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ. Απηή ε 

πξνζαξκνγή πξέπεη λα δηαπλέεη φρη κφλν ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε φια ηεο ηα 

επίπεδα (ππνπξγεία, πεξηθέξεηεο, νξγαληζκνί θ.ά.), αιιά θαη ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, ε νπνία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, ζηε 

δηακφξθσζε ζρεδίσλ θαη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

Η δεχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο θαη 

εηδηθά ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ εμέξρνληαη ηνπ ζηφρνπ κε ηηο ηζρπξέο ρξεκαηνδνηηθέο 

εληζρχζεηο, λα δηαηππψζνπλ ελαιιαθηηθέο απνηειεζκαηηθέο θαη βηψζηκεο 

πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο, πνπ ζα ηνπο 

δηαζθαιίζνπλ γηα ην κέιινλ ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία θαη φρη ηελ 

νπηζζνδξφκεζε θαη ηελ αβεβαηφηεηα. 

Η βαζηθή δηαπίζησζε φκσο πνπ εμάγεηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, είλαη φηη 

απηή ε ζηελή ζρέζε εμάξηεζεο ηεο ειιεληθήο απφ ηελ Κνηλνηηθή Πεξηθεξεηαθή 

Πνιηηηθή έρεη θζάζεη ζην απφγεηφ ηεο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ. Οη 

ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο εηζξνέο δελ αλακέλεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα μεπεξάζνπλ 
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ην πςειφ φξην ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αθνχ γηα πξψηε θνξά 

ειιεληθέο πεξηθέξεηεο αληηκεησπίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο απέληαμήο ηνπο απφ 

ην λέν ζηφρν ηεο «χγθιηζεο», πνπ ζα ηζρχζεη κεηά ην 2007. 

Πεξηζζφηεξν αβέβαην δε, είλαη ην κέιινλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο κεηά θαη ηελ 

πάξνδν ηεο κεηαβαηηθήο απηήο πεξηφδνπ 2007-13. Άξα εδψ, ην δεηνχκελν είλαη ε 

δξνκνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηεμέιημεο ηεο ειιεληθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, 

απφ κία ζρεηηθά εμαξηεκέλε ζε κία πεξηζζφηεξν απηφλνκε πνιηηηθή, κε λέα κέζα, 

πεγέο πφξσλ θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Ήδε παξάγνληεο φπσο ην λέν πεξηβάιινλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε ζηελή δηαζχλδεζε θαη ε εληεηλφκελε ζπλέξγηα δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, κε λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα θαη νη λέεο 

κνξθέο ρσξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε έκθαζε ζηα αζηηθά θέληξα θ.ά., έρνπλ ζέζεη ηηο 

βάζεηο θαη έρνπλ δηακνξθψζεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο ζρεηηθέο αιιαγέο. 
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