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Πρόκειται για ένα φιλόδοξο βιβλίο. 37 συγγραφείς επιδιώκουν να επανεκτιμήσουν 

την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2013 η ΕΕ προχώρησε σε μια 

σειρά από βαθιές και ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις της πολιτικής αυτής (τις 

μεγαλύτερες από το 1988). Ο βασικός στόχος ήταν η ευθυγράμμιση με τους στόχους 

που έθεσε η στρατηγική 'Ευρώπη 2020' με τους στόχους για έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς  ανάπτυξη. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν η απάντηση της 

Επιτροπής στην κριτική που είχε δεχθεί η Πολιτική Συνοχής. Είχε πάντως προηγηθεί 

μια εκτεταμένη αξιολόγηση και επανεκτίμηση της Πολιτικής η οποία είχε καταδείξει, 

ανάμεσα σε άλλα, ότι η αποτελεσματικότητα υποσκάπτονταν από τον 

κατακερματισμό των δαπανών σε πάρα πολλές προτεραιότητες και από μια 

ανεπαρκή εκτίμηση των ΄λόγων της παρέμβασης' (logic of intervention). Επίσης η 

αξιολόγηση αυτή είχε επισημάνει σοβαρές ελλείψεις στα πλαίσια πολιτικής (policy 

frameworks) και είχε τονίσει τις θεσμικές αδυναμίες σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο με προφανείς αρνητικές συνέπειες για την αποτελεσματικότητα των 

κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, ο σχεδιασμός μεταρρυθμίσεων από μόνη της 

δεν αρκεί. Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 

στην Προγραμματική Περίοδο 2014-20 αποδείχθηκε σημαντική πρόκληση.  



Τα κεφάλαια του τόμου προέρχονται από εισηγήσεις σε ένα συνέδριο που 

διοργάνωσε η Regional Studies Association στη Ρίγα το 2015. Οι επιμελητές έχουν 

κατανείμει τα 20 κεφάλαια σε 4 ενότητες που περιλαμβάνουν την επίδραση της 

Πολιτικής Συνοχής, τη συμβολή της στην Ατζέντα 2020, τη διαχείριση των πόρων και 

το ρόλο των θεσμών σε τοπικό επίπεδο. Ίσως το γενικότερο μήνυμα του τόμου είναι η 

διαχρονική έλλειψη σαφών στόχων και στρατηγικής κατεύθυνσης στην Πολιτική 

Συνοχής. Ωστόσο, το βιβλίο στέλνει κι ένα αισιόδοξο μήνυμα. 'Υπάρχουν αποδείξεις', 

γράφουν, 'για συνεχή βελτίωση και αυξανόμενη αποδοχή αυτού που θεωρείται ως 

"καλή πρακτική"' (σελ. 3).  

Αρκετά κεφάλαια είναι αρκετά 'τεχνικά' και δύσκολα προσβάσιμα από το μη ειδικό. 

Και το βιβλίο πάσχει από έλλειψη συνοχής καθώς οι επιμελητές - με την εξαίρεση 

μιας σύντομης εισαγωγής - δεν προσπαθούν να συνθέσουν τις επιμέρους μελέτες σε 

μια ενιαία αφήγηση. Ωστόσο είναι σαφής η έμφαση που δίνουν οι περισσότεροι 

συγγραφείς του συλλογικού αυτού τόμου στη 'θεσμική ικανότητα' (institutional 

capacity) των εθνικών και περιφερειακών αρχών και στην ανάγκη στρατηγικού 

σχεδιασμού προκειμένου τα χρήματα της Πολιτικής Συνοχής να έχουν πραγματικά 

και ουσιαστικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και, πάνω απ' όλα, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της φτώχειας.       


