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Περίληψη 

Η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει  ευθυγραμμιστεί με την κυρίαρχη 
στρατηγική επιλογή της για ‘έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς’ ανάπτυξη- όπως 
ορίζεται από την στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ που διαδέχτηκε την αναλόγου περιεχομένου 
στρατηγική της Λισαβόνας. Η προσαρμογή αυτή, είχε ως αποτέλεσμα την μετατόπιση του 
κύριου στόχου της,  που ήταν η ενίσχυση της ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών της Ένωσης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνόλου της, δηλαδή 
όλων των περιφερειών της που νομιμοποιούνται πλέον να διεκδικούν αναπτυξιακές 
επιδοτήσεις.  

Η επιλογή όμως αυτή- σε συνδυασμό με τον περιορισμό των διατιθέμενων  πόρων και την 
ύφεση στην οποία βρίσκεται μεγάλο τμήμα της Ένωσης-  δημιουργεί ερωτηματικά για την 
δυνατότητά της να έχει σημαντικές ωθήσεις ως προς την επιδιωκόμενη Συνοχή που το ίδιο 
το όνομά της επικαλείται.  

Ως απάντηση στο πρόβλημα αυτό, η Επιτροπή θέτει ως αρχική προϋπόθεση για την 
ενίσχυση μέσω της Πολιτικής Συνοχής (αλλά και μέσω της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης), 
την ‘έξυπνη εξειδίκευση’. 

Το άρθρο αυτό μελετά τις επιμέρους πτυχές που εμπεριέχονται στην νέα χάραξη της 
πολιτικής Συνοχής, την συνάφειά τους με τον αρχικό σχεδιασμό της, την δυνατότητά της για 
δημιουργία συνολικών αναπτυξιακών ωθήσεων, και τέλος,  τις δυνατότητες των Ελληνικών 
περιφερειών να επωφεληθούν από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη 
προγραμματική περίοδο. 
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1. Η ανάγκη προσαρμογής της Πολιτικής Συνοχής στις επικρατούσες 
σήμερα συνθήκες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από το 2000, συνειδητοποιώντας ότι η επέκταση της 

διαδικασίας παγκοσμιοποίησης και η αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού της θα 

είχε ως συνέπεια περιορισμό του επιπέδου ευημερίας που έως τότε είχε εξασφαλίσει 

στους πολίτες της, υιοθέτησε την ονομαζόμενη ‘στρατηγική της Λισαβόνας’ με στόχο 

να επιτύχει αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και μεταρρυθμίσεις  

στον τομέα της απασχόλησης. Η στρατηγική αυτή, αν και δεν κρίνεται ως απολύτως 

μη επιτυχημένη- γιατί βοήθησε στην δημιουργία συναίνεσης ως προς το αναγκαίο 

περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων στην Ένωση-δεν μπορεί να θεωρηθεί και επιτυχής 

εφόσον  ο ρυθμός των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων υπήρξε πολύ αργός και 

άνισος. Κρίνεται ότι απέτυχε στο να περιορίσει την απόσταση μεταξύ στόχων και 

επιτευγμάτων, ενώ και η αύξηση της απασχόλησης δεν ήταν επαρκής ώστε να 

απομακρύνει έναν μεγάλο αριθμό ευρωπαίων από την φτώχεια1.Επιπλέον, η 

οικονομική κρίση αύξησε τον αριθμό των ανέργων, ανέδειξε τον όγκο του φορτίου του 

χρέους που δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί, και δημιούργησε νέες πιέσεις στην 

ευρωπαϊκή συνοχή τόσο στην οικονομική και κοινωνική της διάσταση, όσο και την 

συνοχή της Ένωσης εν γένει2, καθώς έθεσε πάλι επί τάπητος το ερώτημα που είχε 

αναδειχθεί λίγο πριν την επανένωση της ανατολικής με την δυτική Γερμανία.3: η 

Γερμανία επιθυμεί μια ευρωπαϊκή πορεία με ζητούμενο την ταυτότητα της 

ευρωπαϊκής Γερμανίας ή επιθυμεί την δημιουργία μιας Γερμανικής Ευρώπης;  

Το ερώτημα αυτό, κυρίαρχο πλέον στους λαούς της νότιας Ευρώπης- αλλά και 

μεταξύ των ευρωπαϊστών διανοουμένων4, είναι πιθανό να δυναμιτίσει την πορεία της 

                                                            
1Commission staff working document 
Lisbon Strategy evaluation document  02/02/2010 ( SEC- 2010- 114) 
2 ‘Για κίνδυνο πολέμου στην Ευρώπη προειδοποιεί ο Γιούνκερ’ εφημερίδα Ναυτεμπορική ∆ευτέρα 11 
Μαρτίου 2013 
3Sir William Nicoll, Trevor C. Salmon ‘Understanding the European Union’ Longman 2001 p. 39, Peter 
M. R.  Stirk, and David Weigall  ‘ The origins and development of European integration’  Pinter 1999 p. 
275 
4 Christian Calliess, Henrik Enderlein, Joschka Fischer, Ulrike Guérot, Jürgen Habermas Europe and 
the "new German question" http://www.eurozine.com/articles/2011-08-26-habermas-en.html,,   Γκ. 
Γκρας: ‘Με τις πολιτικές της Μέρκελ η Ελλάδα δεν θα ορθοποδήσει’ και  , Γ. Χάμπερμας: ‘Η γερμανική 
ηγεμονία καταστρέφει την ΕΕ’ Έθνος.gr 1/5/13. 

 



ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οπότε, πρέπει να τίθεται προς αντιμετώπιση- ακόμη και 

αν επιλέγουμε να αποδεχόμαστε ότι η πορεία αυτή παραμένει αδιαπραγμάτευτη.  

 Επομένως, το ζητούμενο σε ότι αφορά την επίδραση μιας κοινής πολιτικής για την 

ενίσχυση της Συνοχής είναι  να εντοπίσουμε κατά πόσο η πολιτική αυτή μπορεί 

πράγματι να υπηρετήσει με συνέπεια:  

• την αναπτυξιακή στρατηγική στην υπηρεσία της οποίας έχει στρατευτεί 

• την ευρωπαϊκή συνοχή που σύμφωνα με το όνομά της, επιδιώκει και την 

αποδόμηση των διασπαστικών τάσεων που η κρίση και η αντιμετώπισή της 

έχουν δημιουργήσει, και τέλος, 

• την συμβολή της στην αντιστροφή του συνολικού υφεσιακού περιβάλλοντος. 

  Η αιτία που μας ωθεί στο να αποδώσουμε στην Πολιτική Συνοχής τόσο ευρείς 

στόχους συνδέεται αφενός, με το ίδιο το περιεχόμενο που ο όρος Πολιτική Συνοχής 

εμπεριέχει, όσο και με το γεγονός ότι είναι  η πολιτική που απορροφά την μερίδα του 

λέοντος από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης5.  

  Οι ανεπαρκείς επιδόσεις της προηγούμενης στρατηγικής της Λισαβόνας οδήγησαν 

στην αντικατάστασή της από την ονομαζόμενη ‘ Ευρώπη 2020’. Μεταξύ των στόχων 

της νέας αναμορφωμένης στρατηγικής, είναι η αύξηση της απασχόλησης στο 75% 

του ενεργού πληθυσμού, και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού με μείωση του αριθμού των υπαγομένων σε αυτή την κατηγορία 

ατόμων κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια. Αντίθετα από τις επιδιώξεις, η οικονομική 

κρίση επέφερε αύξηση της ανεργίας- από 10,6% τον Νοέμβριο του 2011 σε 11,8% 

τον ίδιο μήνα του επόμενου χρόνου6 δηλαδή περισσότεροι από 26 εκατομμύρια 

άτομα βρίσκονται χωρίς απασχόληση σύμφωνα με υπολογισμούς της Eurostat. Η 

σχετικά χαμηλή συνολική διαφοροποίηση του δείκτη υποκρύπτει μεγάλες ανισότητες 

μεταξύ των κρατών, με τιμές που κυμαίνονται από 4,5% στην Αυστρία σε 26,6% στην 

Ισπανία και 26% στην Ελλάδα. Η υποεκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού της 

Ένωσης εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της 

γεννητικότητας  έχει ως συνέπεια ο εργαζόμενος πληθυσμός της  να έχει  αρχίσει να 

συρρικνώνεται ήδη από το 2012, παρά την διατήρηση των εισερχομένων 

μεταναστευτικών ροών. Τα δεδομένα αυτά, μαζί με την άνευ προηγουμένου αύξηση 

                                                            
5Για την περίοδο 2007-2013 απορροφούσε το 35,7& του προϋπολογισμού της Ένωσης και για την 
περίοδο 2014-2020 το 33% (336δισεκατομύρια Ευρώ) συν 4% (40 δις. Ευρώ)  που προγραμματίζεται 
να διατεθούν στην δράση ‘ συνδέοντας την Ευρώπη’. 
6 Ινστιτούτο εμπορίου και υπηρεσιών ‘ ∆είκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat’ 



του διεθνούς ανταγωνισμού, επιβάλλουν μια ‘αλλαγή πορείας’ ώστε τα κράτη μέλη 

της ΕΕ να μπορέσουν να αποφύγουν την διαφαινόμενη υποβάθμιση σε δευτέρας 

κατηγορίας παίκτη στην διεθνή σκηνή. 

  Οι βραχυχρόνιες επιδιώξεις της Ένωσης θα πρέπει να συνδέονται με την κατά το 

δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση της κρίσης. Ωστόσο, ακόμα και η άμεση επίτευξη του 

στόχου αυτού,  δεν θα αρκούσε για να εξασφαλίσει στους πολίτες της το επίπεδο 

ζωής και ευημερίας που είχαν συνηθίσει κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι 

επιδιώξεις που αφορούν το επόμενο μακροπρόθεσμο διάστημα, όπως είναι γνωστό, 

έχουν εκφραστεί στην στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ ως ‘έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη’, δηλαδή, εκτός από την δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

και την καταπολέμηση της φτώχειας, επιζητείται η αύξηση των επενδύσεων  στην 

έρευνα, την καινοτομία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως και η 

επένδυση στην εκπαίδευση.  

  Η τεχνολογία, η έρευνα και η εκπαίδευση, και ιδίως η καινοτομία (με την έννοια της 

χρήσης της γνώσης για παραγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών), αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την αύξηση της παραγωγικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας μιας οικονομίας. Ιδιαίτερα για τις χώρες 

μέλη της Νομισματικής Ένωσης, οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα εξωτερικής 

υποτίμησης για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, η ενίσχυση της 

παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας πρέπει να αποτελέσουν το κύριο ζητούμενο. 

Το σκεπτικό που διέπει την χάραξη της στρατηγικής που υιοθετήθηκε,  βασίζεται 

στην άποψη ότι το εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί προϋπόθεση για την 

επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν. Η συμβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών 

στην δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανού να συμμετέχει και να 

προσαρμόζεται στις τεχνολογικές μεταβολές και τα νέα πρότυπα οργάνωσης της 

εργασίας, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Η επιδίωξη αυτή δεν είναι εύκολο να 

επιτευχθεί, ιδίως εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται διαρκώς 

μεταβάλλονται και επιπλέον παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς ειδικοτήτων. 

  Ωστόσο, η κύρια αναντιστοιχία δεν είναι τόσο αυτή που αναφέρεται στην αγορά 

εργασίας, όσο στην επιζήτηση της ανάπτυξης και της αύξησης  των θέσεων εργασίας 

αφενός, και την εφαρμοζόμενη πολιτική λιτότητας αφετέρου- η οποία λιτότητα είναι 

αιτία δημιουργίας νέων κυμάτων απώλειας θέσεων εργασίας και διεύρυνσης του 

αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ βορρά και νότου. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η 



Πολιτική Συνοχής καλείται να αντιστρέψει την (όχι ευοίωνη εικόνα) της ευρωπαϊκής 

οικονομίας σε διάφορα επιμέρους  επίπεδα: ένα είναι αυτό της ενίσχυσης 

συγκεκριμένων καταγεγραμμένων στόχων (έρευνα, εκπαίδευση, τεχνολογία, 

κλιματική αλλαγή), ένα άλλο είναι η αντιστροφή του συνολικού υφεσιακού 

περιβάλλοντος7, και τέλος  είναι αυτό της αυξημένης αμφισβήτησης ως προς την 

επάρκεια των θεσμών της Ένωσης και την υποβόσκουσα υπονόμευση της 

ευρωπαϊκής ιδέας8. Προφανώς τα δύο τελευταία δεν επαφίενται κατά 

αποκλειστικότητα στην Πολιτική Συνοχής-  αν και το όνομά της θα δικαιολογούσε την 

σχετική προσέγγιση. 

 

2. Η Πολιτική Συνοχής, η εξυπηρέτηση των στόχων της στρατηγικής 
‘Ευρώπη 2020’ και η Έξυπνη Εξειδίκευση. 
 

 Με δεδομένο το εύρος των αναγκών που απορρέουν από την ένταση του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού, αλλά και το πεπερασμένο των διαθέσιμων πόρων, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε   να ευθυγραμμίσει τις κύριες πολιτικές της με τους 

στόχους που έχουν τεθεί στην στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’. Οι χρηματοδοτήσεις της 

Πολιτικής Συνοχής επομένως, με βάση τις  προτάσεις της Επιτροπής για τις 

χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2014-2020, αναφέρονται πλέον σε όλες τις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες και όχι στις περιφέρειες χαμηλής ανάπτυξης όπως ίσχυε στο 

παρελθόν, κάνοντας μόνον διάκριση ως προς το εύρος των επιλέξιμων στόχων και 

το ύψος των επιδοτήσεων που θα είναι συνάρτηση του αναπτυξιακού επιπέδου 

τους9. Έτσι υποχρεωτικώς το 80% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να επενδύονται σε συγκεκριμένους στόχους (που 

είναι η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καινοτομία και οι 

μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις), για τις χρηματοδοτήσεις που κατευθύνονται στις 

ανεπτυγμένες περιφέρειες (κκΑΕΠ>90% του μέσου όρου ΕΕ-27) και τις περιφέρειες 
                                                            
 7 Panorama inforegio Spring 2013 ‘ Key  role of Cohesion Policy in returning economic  growth to 
Europe’ 
8 Σε ιστορικό χαμηλό βρίσκεται η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών προς την ΕΕ σύμφωνα με 
δημοσκόπηση στις έξι μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης. Σύμφωνα με την δημοσκοπική έρευνα που 
χρησιμοποίησε στοιχεία του ευρωβαρόμετρου, οι ευρωπαίοι πολίτες γίνονται όλο και πιο 
ευρωσκεπτικιστές τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. 
(http://tvxs.gr/news/ευρώπη-eop/ έκρηξη ευρωσκεπτικισμού- σε- όλη- την- ευρώπη) 
 
9Όλγα Γιώτη Παπαδάκη ‘Νέος αναπτυξιακός σχεδιασμός  για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα’ 
στο ‘Το μέλλον του αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας’ έκδοση Πανεπιστημίου 
Στερεάς Ελλάδας ΕΛΚΕ 2012 



σε μετάβαση (κκ ΑΕΠ: 75-90%του μέσου όρου ΕΕ-27).  Αρμόδια για τις 

χρηματοδοτήσεις είναι τα Ταμεία του Κοινού  Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΠΣ), δηλαδή 

Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.10 

  Για να είναι περισσότερο αποτελεσματικές οι χρηματοδοτήσεις της πολιτικής αυτής, 

επιλέγεται η στροφή προς την έξυπνη εξειδίκευση. Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια 

στρατηγική επιλογή που επιδιώκει να επηρεάσει την οικονομική, επιστημονική και 

τεχνολογική εξειδίκευση των περιφερειών και, μέσω αυτής, την παραγωγικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

σκεπτικό που ωθεί σε αυτή την επιλογή, βασίζεται στο γεγονός των περιορισμένων 

πόρων που για την επόμενη περίοδο θα είναι 336 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 

350 της προηγούμενης περιόδου11. Οι περιορισμένοι πόροι όμως δεν  θα πρέπει να 

περιορίσουν τις αναπτυξιακές πολιτικές (αντίφαση που οδήγησε στην δημιουργία του  

όρου “growthsterity” από τον συνδυασμό των λέξεων ανάπτυξη και λιτότητα). Η 

επιδίωξη αυτή, μαζί με την διαπίστωση ότι όλες οι χώρες και οι περιφέρειες της 

Ευρώπης δεν έχουν τις ίδιες αναπτυξιακές δυνατότητες, ούτε την ικανότητα να 

επιβιώσουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, οδήγησαν στην επιλογή των 

στοχευμένων παρεμβάσεων μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης. Με την προσέγγιση 

αυτή επιδιώκεται ακόμη και οι περιφέρειες ή οι πόλεις που είναι σήμερα πρωτοπόρες 

στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας, να μην επαναπαύονται σε αυτά τα 

δεδομένα, αλλά να συνεχίζουν την προσπάθεια στον τομέα των διαρθρωτικών 

προσαρμογών για δημιουργία νέων καινοτομιών και ευκαιριών.   

  Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η στροφή στην έξυπνη εξειδίκευση, οι 

πολιτικές έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να στηρίζονται στην μελέτη μεγάλου 

αριθμού παραμέτρων επιπρόσθετων από την εξέταση των ερευνητικών δυνατοτήτων 

της περιφέρειας, όπως η γεωγραφική της θέση, η πληθυσμιακή της δομή, το κλίμα, οι 

φυσικοί πόροι αλλά και κοινωνικοί και θεσμικοί συντελεστές της. Η προσέγγιση αυτή 

δεν μπορεί να κατευθύνεται ‘εκ των άνω’, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώνει την ήδη 

υπάρχουσα στην περιφέρεια γνώση και να ενισχύει την υφιστάμενη 

επιχειρηματικότητα και την ενδογενή δυναμική γενικότερα, προκειμένου να επιτύχει 

την δημιουργία καινοτομίας σε όλες τις πιθανές της εκδοχές. Πρόκειται επομένως, για 

                                                            
10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες  14.3.12 SWD(2012) 61 τελικό 
 11 European Union Panorama Inforegio 40  ‘ Cohesion Policy 2014-2020 Investing in Europe’s 
regions’ 



την επιλογή των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που θα πρέπει να υποβοηθηθούν 

ώστε να δράσουν συμπληρωματικά ως προς τα λοιπά παραγωγικά στοιχεία της 

περιφέρειας (ή της χώρας), και την επικέντρωση των επενδύσεων ανάλογα με τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Απώτερος σκοπός είναι ο οικονομικός 

μετασχηματισμός της περιφερειακής οικονομίας και η ικανότητά της για 

ανταγωνιστική παρουσία στην διεθνή σκηνή.  

  Οι στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης αναφέρονται ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων ούτως 

ώστε να υπάρξει μεγέθυνση των αναμενόμενων επιπτώσεων από τις δράσεις τους12. 

Η νέα στρατηγική θα εφαρμοσθεί μέσω επτά «Εμβληματικών πρωτοβουλιών», στο 

πλαίσιο των  οποίων, οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν 

τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.  

Ο εμβληματικές πρωτοβουλίες αντιστοιχούν στις θεματικές ενότητες της Ευρώπης 

2020’ ως ακολούθως. 

Έξυπνη ανάπτυξη: 

• Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. 

 Η αιτιολογική σκέψη που ώθησε στην  υιοθέτηση αυτής της πρωτοβουλίας13 είναι η 

διαπίστωση ότι η Τεχνολογίες Πληροφοριών και επικοινωνιών διεισδύουν  πλέον σε 

όλες τις πτυχές ης σύγχρονης ζωής και συνδέονται με την δυνατότητα επίτευξης της 

ανταγωνιστικής οικονομίας που η Ευρώπη επιδιώκει. Η καλύτερη δυνατή μέθοδος 

για να επιτευχθούν οι στόχοι της είναι   η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή των 

πολιτών της στην νέα ψηφιακή κοινωνία.  

• Ένωση Καινοτομίας 

 Η Ένωσης Καινοτομίας14 θα επιδιώξει να εγκαθιδρύσει μια νέα στρατηγική 

προσέγγιση που θα αξιοποιήσει το δυναμικό της- το οποίο είναι σημαντικό σε 

επίπεδο ερευνητών και επιχειρηματιών όσο και παραδόσεων, δημιουργικότητας και 

πολυμορφίας, αλλά αντιμετωπίζει δυσχερείς συνθήκες που περιορίζουν τις 

δυνατότητες απόδοσής του. Οι δυσχέρειες συνδέονται με την υποχρηματοδότηση 

των συστημάτων εκπαίδευσης και το συχνά περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο, όπως 

η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, το υψηλό κόστος των δικαιωμάτων 

                                                            
12 OECD ‘draft synthesis report on innovation driven-growth in regions: the role of smart 
specialization’ December 2012 
13 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ‘ Έκθεση σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη’ eu 2015 
(2009/2225(INI)) 
14 IP/10/1288 (06/10/2010) 



πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο κατακερματισμός της έρευνας  που οδηγεί σε 

επαναλήψεις15. Η Ένωση Καινοτομίας συνίσταται κατά κύριο λόγο στην νομοθετική 

μεταρρύθμιση με δημιουργία νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για την έρευνα και την 

καινοτομία, και στην κινητοποίηση όλων των επιπέδων διοίκησης (του ευρωπαϊκού, 

του εθνικού και του περιφερειακού), για την δοκιμή και εφαρμογή νέων μέσων και 

εννοιών της καινοτομίας16.  

• Νεολαία σε κίνηση  
Στόχος της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση17» είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης 

και των προοπτικών απασχόλησης των νέων, και η μείωση του υψηλού ποσοστού 

ανεργίας τους. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί μέσω της καλύτερης 

προσαρμογής της εκπαίδευσης  και κατάρτισης στις υπάρχουσες ανάγκες, και μέσω 

της ενθάρρυνσής των νέων στο να επωφεληθούν από τις υποτροφίες της Ένωσης  

για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη χώρα. Ακόμη παροτρύνονται οι χώρες  στην λήψη 

μέτρων για την μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση.  

Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 

• Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της18  

Το ζητούμενο εν προκειμένω είναι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα με αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων πόρων και επίτευξη αειφορίας. 

• Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης 

Τα δεδομένα που επιδρούν στην βιομηχανική ανάπτυξη κατά την τρέχουσα περίοδο 

πρέπει να τεθούν εκ νέου σε διερεύνηση, καθώς οι μεταβολές που έχουν επέλθει 

από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η προσαρμογή 

της Ευρώπης στις απαιτήσεις της νέας εποχής πρέπει να είναι συνολική, και ο όρος 

αυτός εν προκειμένω, παραπέμπει τόσο στο σύνολο των κρατών μελών όσο και στην 

αντιμετώπιση των αναγκών σε όλη την διαδρομή της παραγωγικής αλυσίδας, από τις 

πρώτες ύλες, τις αναγκαίες υποδομές ως και την  αλυσίδα διανομής19,  ενώ 

αναφέρεται ακόμη και στην συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων δηλαδή και των 

                                                            
15 European Commission communication from the commission to the European 
parliament, the council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions  Brussels, 6.10.2010 COM(2010) 546 final 
16ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των περιφερειών. Βρυξέλλες, 
2.12.2011, COM(2011) 849 τελικό 
17http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=el  
18 http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_el.htm 
19 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm 



μικρομεσαίων, στις αναγκαίες προσαρμογές για την βιωσιμότητα των 

δραστηριοτήτων και στην μετάβαση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. 

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 

• Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας 

Η πρωτοβουλία αυτή20 επιδιώκει να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για 

απασχόληση του 75% του πληθυσμού της Ένωσης ηλικίας 20 έως 60 ετών,  στην 

μείωση των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και την αύξηση όσων 

φοιτούν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δράσεις της συμμετέχουν στην 

βελτίωση της ασφάλειας και της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, στην δημιουργία 

δεξιοτήτων που απαιτούνται από τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο, την 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και κυρίως στην βελτίωση των συνθηκών που 

επηρεάζουν την δημιουργία θέσεων εργασίας. 

• Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας 

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ανήκει στις 

αρμοδιότητες των κρατών μελών21, ωστόσο, η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο22 θεσπίζοντας κανόνες για το σύνολό της, χορηγώντας 

χρηματοδοτήσεις, προωθώντας καινοτομίες στην κοινωνική πολιτική, βελτιώνοντας 

την χρήση των κονδυλίων της και την πρόσβαση στην απασχόληση και την 

κοινωνική ασφάλιση.  

 

2.α.  Η Ελλάδα και η Πολιτική Συνοχής 
Για την επόμενη προγραμματική περίοδο οι Ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται ως 

ακολούθως23 (με κριτήριο το περιφερειακό κκ ΑΕΠ και την κατάταξή τους όταν ΕΕ= 

100 ): 

• Λιγότερο ανεπτυγμένες (75 % > Ευρωπαϊκού μέσου όρου) 

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη : 67,8% 

Κεντρική Μακεδονία : 74,8% 

Θεσσαλία :71% 

                                                            
20 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=958 

21 Βλ. Συνθήκη για την λειτουργία της Ένωσης τίτλος Ι ‘Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης’. 
22 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=el  
23 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ. 1η Εγκύκλιος 
σχεδιασμού και κατάρτισης  αναπτυξιακού σχεδιασμού περιόδου 2014-2020. Απρίλιος 2012 



Ήπειρος : 64,4% 

∆υτική Ελλάδα :66,2% 

• Περιφέρειες σε μετάβαση (75-90% Ευρωπαϊκού μέσου όρου) 

∆υτική Μακεδονία : 85,6 

Ιόνιοι νήσοι: 84,6% 

Στερεά Ελλάδα: 85,9% 

Βόρειο Αιγαίο : 75,5% 

Κρήτη :83,2% 

• Περισσότερο ανεπτυγμένες ( 90%< Ευρωπαϊκού μέσου όρου) 

Αττική : 120% 

Νότιο Αιγαίο : 112,4%. 

  Το ποσοστό του συνολικού ελληνικού  ΑΕΠ για την τριετία 2008-2010 έφθανε το 

89,6% ως προς τον μέσο όρο ΕΕ-27, ποσοστό που επιτρέπει την χρηματοδότηση 

από το Ταμείο Συνοχής εφόσον είναι χαμηλότερο από το 90% της ΕΕ-27. 

  Κατά την κατάρτιση του νέου  προγράμματος ο βασικός προσανατολισμός 

υπαγορεύεται από την στρατηγική Ευρώπη 2020 που επιδιώκεται να εφαρμοσθεί 

μέσω των επτά  ‘εμβληματικών πρωτοβουλιών’. Το πλαίσιο αναφοράς όμως, 

υπαγορεύεται  επιπρόσθετα από το Εθνικό πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το 

πρόγραμμα Σταθερότητας, τα Μνημόνια οικονομικής Πολιτικής, το περιφερειακό 

Χωροταξικό σχέδιο και τα κλαδικά χωροταξικά σχέδια,  και τέλος, από τις ευρύτερες  

κλαδικές πολιτικές.  Πρόκειται επομένως για μια μεγάλη σειρά περιορισμών που 

υποκινούνται από την υποχρέωση αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος με βάση 

τις ανάγκες και το αναπτυξιακό δυναμικό των περιφερειών. Επιπλέον, χρήσιμη είναι 

η θεματική συγκέντρωση των παρεμβάσεων καθώς σε περιόδους δημοσιονομικής 

εξυγίανσης η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 

τους.  

 

3.  Οι  διαστάσεις της Συνοχής και η στήριξη της Ευρωπαϊκής ιδέας. 

  Η προσαρμογή του περιεχομένου της Πολιτικής Συνοχής προς την κρατούσα 

σήμερα  κατάσταση δεν διαφοροποιεί το καταγεγραμμένο στην Συνθήκη περιεχόμενό 

της:  Οι διαστάσεις που της αποδίδονται από την ισχύουσα Συνθήκη24 είναι η 

Κοινωνική, η Περιφερειακή και η Εδαφική.  

                                                            
24 Συνθήκη για την λειτουργία της Ένωσης Τίτλος XVIIIάρθρο 174. 



  Η Κοινωνική διάσταση χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. Κατά την επερχόμενη περίοδο οι χρηματοδοτήσεις του θα 

εξυπηρετούν πρωτίστως την προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας των 

εργαζομένων, τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, και τέλος 

στην ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης. Συνδυαστικά με το ΕΚΤ θα εξακολουθήσουν οι δράσεις του Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ταμείου Αλληλεγγύης. 

   Η Περιφερειακή διάσταση χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με βάση τις 

προτεραιότητες που προαναφέρθηκαν σε ότι αφορά τις περιφέρειες που 

χαρακτηρίζονται ανεπτυγμένες και τις περιφέρειες σε μετάβαση. Οι επιλογές 

χρηματοδότησης για τις χαμηλής ανάπτυξης περιφέρειες είναι ευρύτερες. 

   Η διάσταση της Εδαφικής Συνοχής αναφέρεται στην ενθάρρυνση συνεργασίας 

μεταξύ γειτονικών χωρικών μονάδων ώστε να αντιμετωπίζονται συλλογικά οι κοινές 

προκλήσεις. Οι  επιλέξιμες δράσεις πρέπει εξυπηρετούν την στρατηγική Ευρώπη 

2020. Το Ταμείο Συνοχής εξακολουθεί να χρηματοδοτεί τις χώρες με κκ ΑΕΠ<90% 

του μέσου όρου της ΕΕ-27 για δίκτυα μεταφορών και περιβάλλον. Πλέον,   και για 

αυτό το Ταμείο ισχύουν θεματικές προτεραιότητες, όπως δράσεις προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, επενδύσεις σε ενέργεια υπό τον όρο ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, επενδύσεις σε μεταφορές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και 

αστικές μεταφορές. 

  Ωστόσο, επιπρόσθετα από τις διαστάσεις που προαναφέρθηκαν, το πραγματικό 

περιεχόμενο της έννοιας ‘συνοχή’ ενέχει και κάποια Ηθική διάσταση. Η διάσταση 

αυτή, αν και άρρητη, εθεωρείτο δεδομένη κατά τις προηγούμενες περιόδους 

εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής- εφόσον αναφέρεται σε αναδιανομή πόρων υπέρ 

των ασθενέστερων ομάδων πληθυσμού και περιφερειών της. Σήμερα η ύπαρξή της 

τείνει- εάν όχι να αμφισβητείται, πάντως να υποτιμάται, και το γεγονός αυτό οφείλεται 

λιγότερο στις μεταβολές στο περιεχόμενο της ίδιας της πολιτικής, όσο στο ευρύτερο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.  

 

4.  Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή συνοχή  και οι 
δυνατότητες της Πολιτικής Συνοχής να επιδράσει στην αντιστροφή τους. 



  Η ουσιώδης διάσταση του όρου συνοχή δεν βρίσκεται στα επιμέρους συστατικά 

στοιχεία του, αλλά στην κοινή αίσθηση του ‘ανήκειν’ στο ευρωπαϊκό σύνολο από την 

πλευρά των μελών του. Η αίσθηση αυτή στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήταν 

κυρίαρχη στην Ευρώπη, όσο όμως η οικονομία ήταν ανθηρή, τα φιλοευρωπαϊκά 

αισθήματα στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών λαών ήταν περισσότερα από εκείνα 

που επηρεάζονται από τον ευρωσκεπτικισμό. ∆υστυχώς στην πρώτη σοβαρή 

οικονομική απειλή που βρέθηκε να αντιμετωπίζει η Ένωση, αναδείχθηκαν 

προβλήματα  ανταγωνισμού των εθνικών οικονομιών που ενίσχυσαν τις διαλυτικές 

τάσεις και δημιούργησαν φαινόμενα διχασμού που δεν είναι εύκολο να 

αναχαιτιστούν- αντίθετα οι  διαλυτικές τάσεις φαίνονται σήμερα πολύ ισχυρές.  

 Η απαξιωτική αντιμετώπιση των κρατών της ευρωπαϊκής περιφέρειας25 τα οποία  

βρέθηκαν στην δίνη της κρίσης, ήταν η κύρια αιτία της αντιστροφής των ενοποιητικών 

τάσεων και της αύξηση της αμφισβήτησης ως προς την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων26.  

  Στην πραγματικότητα ο διχασμός έχει ως σημείο αιχμής το ποιες χώρες θα πρέπει 

να αναλάβουν το βάρος της σταθεροποίησης της ευρωζώνης. Οι οικονομικά ισχυρές 

επιδιώκουν να μεταφέρουν την ευθύνη αυτή στις πλέον αδύναμες μέσω της 

λιτότητας, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που εστιάζουν στην ευθύνη των 

‘αμαρτωλών’  κρατών της περιφέρειας.  Οι πιο αδύναμες θα ήθελαν να  αποδώσουν 

την ευθύνη αυτή  στις πλέον εύρωστες, βασιζόμενες στο επιχείρημα των 

μεγαλύτερων κερδών τους από την λειτουργία της ευρωζώνης. Ανεξάρτητα από την 

διερεύνηση των αιτίων της πολιτικής πλέον κρίσης της Ένωσης όπως και από τις 

δυνατότητες αντιμετώπισής της, παραμένει η διαπίστωση ότι η συνοχή είναι μια 

έννοια που απουσιάζει απολύτως από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σήμερα. Η συνοχή 

όμως, είναι η κατεξοχήν έννοια, έστω και ως επιζητούμενος στόχος, που μπορεί να 

λειτουργήσει ως ο θεμέλιος λίθος της ενοποιητικής διαδικασίας. Η ενίσχυσή της 

επομένως είναι κεφαλαιώδους σημασίας, τόσο ως προς τις επιμέρους διαστάσεις 

της, όσο και ως προς το πολιτικό της περιεχόμενο, που παραπέμπει ακριβώς στην 

                                                            
25 Μόνη εξαίρεση στην ιταμή αντιμετώπιση Ελλήνων και Κυπρίων απετέλεσε ο πρωθυπουργός και 
πρώην πρόεδρος του Eurogroup Jean-Claude Junker του οποίου οι δηλώσεις κινήθηκαν σε απολύτως 
αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπε  (μεταξύ άλλων)   εφημερίδα Έθνος Τρίτη 23 Μαρτίου 2013  ‘Οι Κύπριοι 
αντιμετωπίστηκαν σαν να ήταν όλοι συμμορίτες και γκάνγκστερ’ 
26Thierry Chopin, Jean-Francois Jamet, Francois-Xavier Priollaud ‘A Political Union for Europe’ 
Fondation Robert Schuman  European issues no 252, 24/9/2012 



έννοια του ανήκειν και στην αποδοχή της μεταφοράς κυριαρχίας προς το υπερεθνικό 

επίπεδο. 

   Με βάση αυτήν την προσέγγιση, η κατάσταση στην ΕΕ μπορεί να χαρακτηριστεί 

αποθαρρυντική εξαιτίας της ανεπαρκούς πολιτικής ολοκλήρωσης που δεν επέτρεψε 

την δημιουργία ενός πραγματικά συμπαγούς συνόλου. Ο ‘συνδετικός ιστός’ μεταξύ 

των μελών ενός συνόλου είναι η έννοια της αλληλεγγύης, η οποία σε συνθήκες 

πραγματικής ένωσης είναι αυτονόητη27. Η έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 

κατά την περίοδο της κρίσης δεν υπήρξε εμφανής, αντίθετα, εμφανής υπήρξε η 

διάθεση απεμπλοκής από το ‘βάρος’ που η κρίση συνεπάγεται- εξ ου και οι 

απαξιωτικές θεωρήσεις των χωρών του νότου που οδήγησαν σε διχαστική 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης.28 Η επιδίωξη της μικρότερης δυνατής συμμετοχής 

στην αντιμετώπισή της κρίσης φαίνεται ακόμη από την επιμονή για συμμετοχή του 

∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτήν, όσο και από την ‘αποσπασματική’ 

αντιμετώπιση της. Παρά το γεγονός ότι τελικώς η χρεοκοπία κράτους μέλους της 

ευρωζώνης αποσοβήθηκε με την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας29, και παρά το γεγονός ότι ο μηχανισμός αυτός προικοδοτήθηκε με 

μεγάλο ύψος κεφαλαίων (500.000.000.000  Ευρώ) 30, δεν μπόρεσε να αναστρέψει το 

διχαστικό κλίμα που είχε ήδη δημιουργηθεί στους κόλπους της Ένωσης, δεν επέτυχε 

να αντιμετωπιστεί ως η  έμπρακτη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.  

   Οι διχαστικές τάσεις και η αναδίπλωση στο εθνικό σύνολο εις βάρος του 

υπερεθνικού είναι αποτέλεσμα της παρουσίας σημαντικών ανισοτήτων ανάπτυξης 

και ανεπαρκούς οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης. Η ενοποιητική πορεία της 

Ευρώπης δεν υπήρξε έως τώρα πάντα απρόσκοπτη, όμως, κάθε φορά που αναφίετο 

κάποιο πρόβλημα, αυτό οδηγούσε σε κοινή αντιμετώπιση με ενίσχυση των 

                                                            
27 Το ‘αυτονόητο’ της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αποδεικνύεται και από την ίδρυση του ομώνυμου 
Ταμείου (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβούλιου), βάσει του οποίου η ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη (σε ορισμένες περιπτώσεις όπως φυσικές καταστροφές) είναι εκτός από αναμενόμενη και 
απαιτητή. 
28  Η κρίση αντιμετωπίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως της Γερμανίας, ως αποτέλεσμα 
εθνικών χαρακτηριστικών των κρατών που βρέθηκαν στην δίνη της, επομένως η απόδοση ευθυνών 
στους ίδιους τους ‘πάσχοντες’ ήταν το επόμενο βήμα. Βλ σχετικά:    A.Γκότοβος ‘Πως και γιατί η 
Γερμανία επιτέθηκε εναντίον των Ελλήνων’ περιοδικό ‘Foreign Affairs The Hellenic edition’ 2/11/12  
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69031/athanasios-gkotobos/pos-kai-giati-i-germania-epitethike-
enantion-ton-ellinon?page=show) 
29 T/ESM 2012 
30 Συνθήκη για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αιτιολογική σκέψη 6  



υπερεθνικών δεσμών. Αυτή η διαδικασία σήμερα δεν φαίνεται να υφίσταται31, και, αν 

και η απάντηση στα προβλήματα της Ευρώπης είναι ‘περισσότερη Ευρώπη’, 

αντίθετα παρατηρείται αναδίπλωση στο εθνικό πλαίσιο.  

  Η συμβολή μιας μεμονωμένης πολιτικής στην αντιστροφή ενός περιβάλλοντος που 

πλέον χαρακτηρίζεται από δυσπιστία εκεί όπου στο παρελθόν υπήρχε εμπιστοσύνη, 

δεν είναι δυνατόν να είναι σημαντική, ακόμη και αν διαχειρίζεται  σημαντικό ύψος 

πόρων. Η άποψη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, αν και η συμβολή της σε περιόδους 

οικονομικής ανόδου, υπήρξε όντως σημαντική, σήμερα το συνολικό οικονομικό και 

πολιτικό περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό και οι προσαρμογές που απαιτούνται 

είναι μεγαλύτερες από αυτές που τελικώς υιοθετούνται. Αντιστροφή του 

συνολικότερου περιβάλλοντος μπορεί να υπάρξει μόνον εάν υιοθετηθεί ένα νέο 

όραμα για την Ευρώπη, ή εάν εγκαταλειφθούν τα ‘ημίμετρα’ στην ευρωπαϊκή 

ενοποίηση32  

 

 

5. Η Πολιτική Συνοχής και η συμβολή της στην αντιμετώπιση της ύφεσης στην 
Ένωση 
 
  Η Πολιτική Συνοχής δεν μπορεί να ασφαλώς  να επηρεάσει την πορεία της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, αντίθετα ευθυγραμμίζεται με την εξέλιξη της. ∆εδομένου ότι 

η άποψη που έχει γίνει αποδεκτή στην Ένωση, είναι ότι η μόνη βιώσιμη πολιτική για 

                                                            
31 ‘More justice through more Europe’ An interview with Ulrich Beck 
 ‘ More precisely, it has been a process of crisis, in which every new crisis has led to calls for the next 
step, which is subsequently introduced. That process is currently being denied in Germany. Instead, 
we have a sort of German euro-nationalism replacing the old deutschmark nationalism. The economic 
norms, the handling of the currency and the idea of currency security (the debt ceiling) – all these are 
German terms, visions that boil down to a German Europe’.    http://www.eurozine.com/articles/2011-
12-29-beck-en.html 
32 J. Fischer, Les Etats-Unis d’Europe, conférence à l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf, 1° juin 

2010 « Ceux d’entre nous qui veulent une Europe unie, les partisans de l’intégration européenne, 

doivent abandonner les demi-mesures et les faux compromis pragmatiques et apprendre à nouveau 

ce qui nous importe vraiment. Les Etats-Unis d’Europe. Rien de plus et rien de moins. La crise 

actuelle nous a montré que les demi-mesures ne peuvent pas résister à de dures réalités, pas plus 

que les faux compromis. Elle a aussi montré que les visionnaires européens étaient les véritables 

réalistes. Et que seule la voie vers les Etats-Unis d’Europe peut offrir une réelle alternative à l’échec ».  

 

 



την υπέρβαση της οικονομικής πραγματικότητας και την επίτευξη μακροοικονομικής 

σταθερότητας, είναι η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές μεταβολές, (και 

εφόσον η προσέγγιση της έκδοσης ευρωομολόγων απορρίφτηκε κατηγορηματικά),  

είναι αναγκαία η στήριξη  των επιλογών αυτών με τις επιμέρους ευρωπαϊκές 

πολιτικές. Μια σημαντική μέθοδος που έχει επιλεγεί είναι ο στενότερος συντονισμός 

των οικονομικών με την διαδικασία που ονομάστηκε ‘Ευρωπαϊκό εξάμηνο’. Το 

ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι μια διαδικασία ευθυγράμμισης της Ευρωπαϊκής και των 

εθνικών οικονομικών πολιτικών  και συνδυασμού τους με την στρατηγική ‘Ευρώπη 

2020’. Κατά συνέπεια  και η πολιτική Συνοχής επηρεάζεται αλλά  και καλείται να 

συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Το ευρωπαϊκό 

εξάμηνο παρέχει στα κράτη μέλη το πλαίσιο για την ευθυγράμμιση των οικονομικών 

τους πολιτικών, του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων διαρθρωτικών 

μεταβολών, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όπως και της 

στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’. Η διαδικασία συντονισμού που προβλέπει το 

ευρωπαϊκό εξάμηνο αφορά επίσης τις περιφέρειες και τα αστικά κέντρα. Καθώς ότι οι 

περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ επηρεάζονται κατά διαφορετικό τρόπο από την 

παρούσα οικονομική συγκυρία, και επιπλέον διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

είναι σημαντικό να θέτουν οι ίδιες τις προτεραιότητες που θεωρούν ως τις πλέον 

σημαντικές για την ενδυνάμωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους και τον 

περιορισμό των εμποδίων που υφίστανται. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η Επιτροπή 

επιδιώκει την μεγαλύτερη κινητοποίηση των περιφερειακών και δημοτικών αρχών και 

επιδιώκει να θέσει την ενίσχυση της Εταιρικής σχέσης  στο επίκεντρο της υλοποίησης 

των δράσεων των διαρθρωτικών Ταμείων για την επόμενη περίοδο33. Εξίσου 

αναβαθμισμένος πρέπει να είναι και ο ρόλος της ίδιας της Επιτροπής  κατά τον 

έλεγχο και εντοπισμό του αναπτυξιακού δυναμικού που οι περιφέρειες διαθέτουν ή 

των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.  Κατά την επόμενη 

προγραμματική περίοδο οι συμφωνίες Εταιρικής σχέσης και τα Λειτουργικά 

προγράμματα προβλέπεται ότι θα ακολουθούν την λογική των στοχευμένων 

εδαφικών παρεμβάσεων στηριζόμενα  ακριβώς  στις υπάρχουσες  δυνατότητες και 

προκλήσεις34.  Με βάση αυτήν την προσέγγιση, δηλαδή την αυστηρή ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων, ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών αναδεικνύεται σε 
                                                            
33 Panorama inforegio αρ. 42‘Η εταιρική σχέση στην Πολιτική Συνοχής. Ενίσχυση της υλοποίησης της 
βασικής αυτής αρχής’ 
34 Panorama inforegio Spring 2013 ‘ Key  role of Cohesion Policy in returning economic  growth to 
Europe’ 



ιδιαίτερα χρήσιμος γιατί είναι οι φορείς που έχουν καλύτερη γνώση των αναγκών 

τους αλλά και των μέσων που απαιτούνται για την προώθηση προγραμμάτων και την 

αντιμετώπιση των δυσχερειών. Επιζητείται επομένως η αναβάθμιση της συμμετοχής 

των περιφερειακών και δημοτικών αρχών σε θέματα που άπτονται του αμέσου 

ενδιαφέροντός τους.  

Σε ότι αφορά την άμεση συμβολή της πολιτικής αυτής στην επιζητούμενη ανάπτυξη, 

σύμφωνα με την Στρατηγική Έκθεση του 2013 για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων 2007-2013 ‘υπάρχουν σαφή και αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν 

ότι τα προγράμματα αποφέρουν καρπούς όσον αφορά πολλές προτεραιότητες 

πολιτικής και πολλά κράτη μέλη’35.  

 

 

6. Κριτικές προσεγγίσεις  ως προς την συμβολή της Πολιτικής Συνοχής 
στην δημιουργία αναπτυξιακών ωθήσεων στην ΕΕ, και ως προς την 
συμβολή της στην ενίσχυση της συνολικής ευρωπαϊκής  Συνοχής. 

 

  Από την περιληπτική παράθεση της Πολιτικής Συνοχής της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου, προκύπτει ότι πρόκειται για μια ορθολογικά δομημένη 

πολιτική που υπηρετεί με συνέπεια την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή ‘Ευρώπη 2020’, 

της οποίας ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση της συνολικής ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας.  Ακόμη, γίνεται εμφανές ότι η Πολιτική Συνοχής παραμένει το 

κύριο όχημα στο οποίο επαφίεται η έξοδος από την κρίση και η  επιστροφή στην 

ανάπτυξη.  

   Οι ‘εμβληματικές πρωτοβουλίες’, όπως και οι στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης 

κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, ιδίως σε περίοδο ένδειας πόρων και έντασης 

ανταγωνισμού. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αυξήσουν αντί να περιορίσουν τις 

υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η άποψη αυτή 

βασίζεται στο γεγονός ότι οι ήδη ανεπτυγμένες περιφέρειες  έχουν περισσότερο 

σημαντική επιχειρηματικότητα, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και επομένως καλύτερη 

δικτύωση στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. Αντίθετα, μεγάλο μέρος από τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ( κκΑΕΠ<75% του μέσου όρου ΕΕ-27) 

βρίσκονται στα κράτη που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και 

                                                            
35 Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM (210) final 18/04/2013 



βλέπουν ένα υψηλό ποσοστό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους να έχουν ήδη 

σταματήσει να δραστηριοποιούνται,     και ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό από το 

εργατικό τους δυναμικό να βρίσκεται σε κατάσταση ανεργίας ή να έχει επιλέξει την 

μετανάστευση36. Επιπλέον, η επόμενη περίοδος είναι η πρώτη φορά που η πολιτική 

αυτή θα έχει στην διάθεσή της λιγότερους πόρους από ότι κατά την προηγούμενη 

περίοδο, και ακόμη, στους δικαιούχους των χρηματοδοτήσεων υπάγονται όλες οι 

ευρωπαϊκές περιφέρειες σε ότι αφορά την χρηματοδότηση στόχων συμβατών με την 

στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’. Επομένως, αν και δεν υπάρχουν επιχειρήματα αρνητικά 

ως προς την υιοθετούμενη αναπτυξιακή στρατηγική, αυτή θα είναι εξαιρετικά 

δύσκολο όχι μόνον να περιορίσει τις ανισότητες, αλλά και να αποτρέψει την 

επιδείνωσή τους. Πρόκειται επομένως, για μετατόπιση από το κριτήριο της ισότητας 

μεταξύ περιφερειών και πληθυσμιακών ομάδων προς το κριτήριο της 

αποτελεσματικότητας. Ακόμη όμως και αν δεχτούμε την μετατόπιση  της βασικής 

στρατηγικής επιλογής κατά την χάραξη της Πολιτικής Συνοχής προς όφελος της 

ανταγωνιστικότητας, η επιλογή αυτή θα ήταν αποδεκτή, αν ύπαρχε η βεβαιότητα ότι η 

Ένωση θα προχωρούσε σε μεταγενέστερο χρόνο, σε αναδιανομή του παραγόμενου 

πλούτου υπέρ των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών και ομάδων πληθυσμού της, 

όπως ίσχυε κατά τον αρχικό σχεδιασμό της37. Η βεβαιότητα όμως αυτή έχει πλέον 

εκλείψει, και είναι δυνατόν να λεχθεί, ότι η οικονομική κρίση απειλεί τα θεμέλια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς γιατί θέτει σε αμφισβήτηση την αρχή της αλληλεγγύης 

τόσο από την πλευρά των αποδεκτών  της, όσο και από την πλευρά αυτών από τους 

οποίους εκπορεύεται.  

  Συνεπώς, εφόσον η Πολιτική Συνοχής υπηρετεί πλέον τον στόχο της συνολικής 

ανταγωνιστικότητας, τότε προφανώς, ο στόχος της εσωτερικής συνεκτικότητας δεν 

είναι το κύριο ζητούμενο. Και κατά συνέπεια, μόνον παρεμπιπτόντως ενδέχεται να 

προκύψει για μεμονωμένες περιφέρειες θετικό  αποτέλεσμα σύγκλισης με τις ήδη 

ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

 Η νέα φιλοσοφία που διέπει την πολιτική αυτή, συν το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση 

να συμβάλλει στην προώθηση του πραγματικού περιεχομένου της έννοιας Συνοχή, 

στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία κοινής ταυτότητας και αλληλεγγύης, την καθιστά 

τελικώς  ψευδεπίγραφη- παρά την πεποίθηση ότι η αρχική χάραξή της υπηρετούσε 
                                                            
36 Λ. Λαμπριανίδης ‘Επενδύοντας στην φυγή’ Εκδόσεις Κριτική 2011. 
37  Εδώ αναφερόμαστε στην περίοδο που ακολούθησε την ψήφιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 
και την συμπερίληψη σε αυτήν της έννοιας της Συνοχής ως συστατικό πλέον στοιχείο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΕΕΠ Τίτλος v άρθρο 130Α) 



πράγματι αυτόν τον στόχο. Η άποψη αυτή δεν αίρεται από την πραγματικότητα της 

επίτευξης κάποιων, συχνά όχι αμελητέων,  επιμέρους στόχων. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει από την καταγεγραμμένη πλέον μεταστροφή της Πολιτικής Συνοχής στην 

εξυπηρέτηση της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, και επομένως προς την στήριξη 

πρωτίστως της αποτελεσματικότητας, πλήττει κυρίως τις χαμηλότερης ανάπτυξης 

χώρες του νότου και περιορίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές στις οποίες 

προσβλέπουν προκειμένου να στηρίξουν την μελλοντική ευημερία των κατοίκων 

τους.  
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