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ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ; 

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ex Post Evaluation of the ERDF and CF:  

Key outcomes of Cohesion Policy in 2007-2013  

(τα πλήρη στοιχεία εδώ) 

Σε μία συγκυρία κατά την οποία αμφισβητείται η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευημερία 

των λαών της Ευρώπης και ένα από τα παλαιότερα μέλη της βρίσκεται προ των θυρών της 

αποχώρησης, δημοσιεύθηκε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με την επίδραση της 

ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην ανάπτυξη και συνοχή των κρατών-μελών.  

Όπως προβλέπει η Συνθήκη για την ΕΕ (άρθρο 3, παρ.3), ένας από τους καταστατικούς 

στόχους της είναι να «προωθεί την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και την αλληλεγγύη 

μεταξύ των κρατών μελών». Αυτός ο καταστατικός στόχος βρίσκει κατεξοχήν έρεισμα στο πλαίσιο 

της χρηματοδότησης και των δράσεων, τα οποία συγκροτούν την Πολιτική Συνοχής και 

καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.  

Η εκτενής μελέτη στοιχείων για την Πολιτική Συνοχής της περιόδου 2007-2013 

προετοιμάστηκε από ένα πλήθος εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ανέλυσαν τα συγκεντρωτικά στοιχεία, 

και ταυτόχρονα προετοίμασαν εξειδικευμένες αναλύσεις ανά κράτος-μέλος. Ανταποκρίνεται στις 

https://jmcegovernance.wordpress.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1
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απαιτήσεις λογοδοσίας των οργάνων της ΕΕ για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι 

οικονομικοί πόροι και το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Θα 

επιτρέψει στους θεσμούς διακυβέρνησης να αξιολογήσουν την πραγματική συμβολή των ευρωπαϊκών 

πόρων στη λειτουργία της εθνικής οικονομίας, σε έργα υποδομής, την απασχόληση, την 

επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το περιβάλλον.  

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εκτίμηση του βαθμού στον οποίο συντελείται η σύγκλιση, ή 

αντιθέτως εάν ενισχύεται η απόκλιση μεταξύ χωρών (καθώς και μεταξύ περιφερειών) σύμφωνα 

συγκεκριμένους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Χρήσιμα συμπεράσματα εξάγονται 

σχετικά με την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να αξιοποιήσουν τους 

διαθέσιμους πόρους κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Παράλληλα,  προκύπτει και μία 

έμμεση συνέπεια, καθώς η εκτίμηση των στοιχείων οδηγεί σε βελτιώσεις κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων. Ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ενδεικτικά της ουσιαστικής συμβολής. 

Κατά την προηγούμενη περίοδο 2007-2013, η Πολιτική Συνοχής επένδυσε πόρους 

συνολικού ύψους 346,5 δις ευρώ. Υπολογίζεται ότι για κάθε ένα ευρώ επένδυσης των Πολιτικών 

Συνοχής θα προκαλέσει μία αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,74 μέχρι το 2024 στα κράτη-μέλη. 

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.  

Γράφημα 1: Ποσοστό πόρων Πολιτικής Συνοχής ως προς τις κρατικές κεφαλαιακές επενδύσεις 

 

 Πηγή: European Commission, Cohesion Policy. Delivering Benefits for Citizens. Main Results 2007-2013. 
(πρόσβαση εδώ) 

Ένα από τα στοιχεία το οποίο προκαλεί το ενδιαφέρον είναι ο υπολογισμός του 

ποσοστιαίου μεγέθους των πόρων από τις Πολιτικές Συνοχής ως προς τις κρατικές κεφαλαιακές 

επενδύσεις. Παρατηρούμε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των παλαιότερων και περισσότερο 

ανεπτυγμένων κρατών-μελών για τα οποία η επίδραση είναι σημαντικά χαμηλότερη του 6,5% κατά 

μέσο όρο για την ΕΕ 28. Αντιθέτως, είναι υπέρμετρη η επίδραση (έως και άνω του 50%) για τις 

χώρες της διεύρυνσης οι οποίες προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη και εντάχθηκαν μετά το 

2004. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την ομάδα των χωρών περιλαμβάνονται και δύο 

παλαιότερα μέλη, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, για τις οποίες οι πόροι της Συνοχής 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
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εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό μέγεθος ως προς τις κρατικές κεφαλαιακές 

επενδύσεις.   

 

Η περίπτωση της Ελλάδας 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την Ελλάδα. Οι συνολικοί χρηματικοί 

πόροι της περιόδου 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής ανέρχονται σε 15,8 δις ευρώ. Στους κύριους αποδέκτες των πόρων 

περιλαμβάνονται οι κλάδοι των επιχειρήσεων, των υποδομών για τις μεταφορές, της έρευνας 

και της καινοτομίας, του περιβάλλοντος.  

Γράφημα 2 Κύρια επιτεύγματα επενδύσεων Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα 

 

Πηγή: European Commission, Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on 

the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF). Task 3 Country Report 

Greece. (πρόσβαση εδώ) 

 

Μία από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης ήταν ότι δεν ίσχυσε ο 

κανόνας της εθνικής συμμετοχής λόγω της καταφανούς αδυναμίας της χώρας με τα 

ανυπέρβλητα εμπόδια τα οποία έθεταν το δημόσιο χρέος και η δυσχερής 

δημοσιονομική κατάσταση. Κατά συνέπεια, η ευρωπαϊκή συμμετοχή ανήλθε στο 99,8% 

εξέλιξη η οποία ευνόησε και την επιτάχυνση της απορροφητικότητας των πόρων. Η εθνική 

συμμετοχή μειώθηκε δραματικά από 4,3 δις ευρώ σε μόλις 40 εκ. ευρώ. Αυτό, όμως, είχε ως 

συνέπεια τη μείωση του συνολικού ποσού για αναπτυξιακές δράσεις από τα 20,2 δις στα 15,9 

δις ευρώ.   

Είναι ενδεικτική η συμβολή των πόρων της συνοχής στον περιορισμό της 

ύφεσης: υπολογίζεται ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση υπέρ της συνοχής ενίσχυσε το 

ΑΕΠ κατά 2% το 2015,  ενώ μέχρι το 2023 προβλέπεται μία θετική επίδραση κατά 3%.   

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
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Η πλέον σημαντική διαπίστωση, ίσως, είναι ότι οι περιφερειακές ανισότητες δεν 

αντιμετωπίστηκαν. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία κατά την προγραμματική περίοδο 2000-

2006 διευρύνθηκαν οι αποκλίσεις μεταξύ περιφερειών σύγκλισης και μετάβασης ανισότητες 

διευρύνθηκαν. Σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, δηλαδή κατά το μεγαλύτερο μέρος 

της περιόδου 2007-2013, οι αποκλίσεις αυτές παρέμειναν αμετάβλητες και η επιδείνωση των 

σχετικών δεικτών απομάκρυνε ακόμη περισσότερο τις πιο αδύναμες περιφέρειες από τους 

στόχους της συνοχής.    

 

Από την άποψη της διακυβέρνησης, η αξιολόγηση αναδεικνύει ορισμένα υπαρκτά 

προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, η έλλειψη 

συντονισμού μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών και μία τάση συγκέντρωσης στη 

λήψη των αποφάσεων. Η αποδοτικότητα της του συστήματος διαχείρισης επηρεάστηκε 

αρνητικά από τον προγραμματισμό, την επιλογή των δράσεων, τη συμμόρφωση προς τους 

κανόνες και την οικονομική διαχείριση. Στο επίπεδο του προγραμματισμού η πολιτική 

παρέμβαση αποτέλεσε ένα πραγματικό πρόβλημα. Στο επίπεδο της επιλογής των δράσεων 

η γραφειοκρατία και η έλλειψη απλούστευσης των διαδικασιών με χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας έκανε δυσχερή τη συμμετοχή.  

Η συμμόρφωση προς τους κανόνες θα είχε ενισχυθεί εάν οι διαχειριστικές αρχές 

ενημέρωναν τους συμμετέχοντες σε ενδιάμεσο, και όχι σε τελικό, στάδιο σχετικά με τη 

διόρθωση παραλείψεων και σφαλμάτων.  

Η οικονομική διαχείριση επηρεάστηκε από την πρόωρη συνταξιοδότηση αρκετών 

στελεχών, εξέλιξη η οποία οδήγησε στην αναγκαιότητα των εξωτερικών συνεργατών, η οποία 

επιβάρυνε οικονομικά και διοικητικά τις διαδικασίες.  
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Πίνακας 1 Κύριοι δείκτες αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Πηγή: European Commission, Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on 

the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF). Task 3 Country Report 

Greece. (πρόσβαση εδώ) 

Πίνακας 2 Ελλάδα: Επιχειρησιακά Προγράμματα, Δικαιούχοι και Αριθμός Πράξεων 2007-2013 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 

Σύνδεσμος στους 
Δικαιούχους 

Αριθμός Πράξεων 

 Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα 

http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

4.299 

 Ψηφιακή Σύγκλιση http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

3.919 

 Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής 

http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

209 

 Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας 

http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

132 

 Περιβάλλον - Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

1.248 

 Αττική http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

13.555 

 Δυτική Ελλάδα - 
Πελοπόννησος - Ιόνιοι 

Νήσοι 

http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

4.928 

 Μακεδονία - Θράκη http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

12.438 

 Θεσσαλία - Στερεά 
Ελλάδα - Ήπειρος 

http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

6.945 

 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου http://www.espa.gr/el/P
ages/staticBeneficiaries

List.aspx 

7.205 
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