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JCME focus 6/2017 

Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση   

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ JEAN MONNET 2017  

Το μεγαλύτερο θερινό σχολείο σε ελληνικό Πανεπιστήμιο για το 2017.  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

European Commission, White Paper, Future of Europe. Reflections 

and scenarios for the EU27 by 2025, COM(2017)2025, Brussels, 

1.3.2017. 

Περιγραφή 

Τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) και 

Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet διοργάνωσαν το Θερινό 

Σχολείο European Academy Jean Monnet 2017 (EurAcad-JM17) με 

αντικείμενο «Η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στην Ελλάδα: Αναζητώντας τις 

Αθέατες Επιπτώσεις». Πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 4-6 Σεπτεμβρίου 

2017 στην Κόρινθο στις εγκαταστάσεις του τμήματος ΠΕΔΙΣ (εδώ) και 

εισηγήσεις από υψηλού επιπέδου ομιλητές (αναλυτικότερα το πρόγραμμα 

εδώ).  

Στα βασικά ζητήματα τα οποία διερευνήθηκαν περιλαμβάνονται η 

επίδραση των πόρων προερχόμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η εξέλιξη των ανισοτήτων μεταξύ 
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περιφερειών, οι θεσμικές όψεις και οι πολιτικές πρακτικές οι οποίες 

συνοδεύουν τη διαχείριση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.  Η 

συμμετοχή στο EurAcad-JM17 ήταν δωρεάν και ωφέλησε ιδιαίτερα τους 

εβδομήντα (αριθμός σπάνιος για αντίστοιχες πρωτοβουλίες) συμμετέχοντες, 

οι οποίοι απέκτησαν και ενίσχυσαν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη 

διαχείριση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.   

  

Προφίλ συμμετεχόντων    
Σύνολο συμμετεχόντων: 70 

Άνδρες/Γυναίκες: 31/39 

Μέσος όρος ηλικίας: 35 έτη 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Στους 70 συμμετέχοντες 53 είναι απόφοιτοι 
Πανεπιστημίου (μεταξύ των οποίων 32 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου) και 

15 προπτυχιακοί φοιτητές. 
Γεωγραφική προέλευση: Αττική (35), Πελοπόννησος (31),  

υπόλοιπη Ελλάδα (4) 
 

 

  

 

Κατά την πρώτη ημέρα των χαιρετισμών:  

• ο Β. Νανόπουλος (Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας) 

ανέλυσε τα προβλήματα και τις προοπτικές για την προώθηση 

έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο,  

• ο Χ. Δήμας (Βουλευτής Κορινθίας) ανέλυσε την κατάσταση και 

τις προοπτικές της εθνικής οικονομίας και τόνισε την επείγουσα 

προτεραιότητα να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την 

προώθηση της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της ανεργίας,  

• ο Λ. Αντωνακόπουλος (Επικεφαλής του Γραφείου 

Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα) 

αναφέρθηκε σε παραδείγματα έργων τα οποία διαφωτίζουν τις 

διαχρονικές αδυναμίες της χώρας για την αξιοποίηση των 

ευρωπαϊκών πόρων.  

• o Μάνος Παπάζογλου (Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΔΙΣ και μέλος 

της συντονιστικής επιτροπής του JMCE) ανέλυσε τους στόχους 

έρευνας και διδασκαλίας της δράσης Jean Monnet Centre of 

Excellence on Governance για την περίοδο 2016-19, καθώς και 

τα ειδικότερα ζητήματα τα οποία θέτει στο επίκεντρο το θερινό 

σχολείο.  
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Στο ακαδημαϊκό σκέλος του θερινού σχολείου, ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός 

των συμμετοχών (70), πιθανότατα ο μεγαλύτερος για θερινό σχολείο σε 

ελληνικό Πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.  

Λιαργκόβας In line with Rajan et al. (2005), Werker et al. (2008) and Mallik 

(2008) with different data sets and variable specifications. Our results are also 

consistent with Bauer (1975), who regards foreign aid as a failure for recipient 

countries because it destroys economic incentives and leads to misallocation 

of scarce resources and rent-seeking, and finally reduces recipient countries’ 

economic growth (see also Berrittella, and Zhang 2012). Brautigam and Knack 

(2004) also found evidence that higher aid levels are associated with larger 

declines in the quality of governance and lower tax effort in the case of Africa. 

Finally, Economides et al. (2008), based on Drazen (2000), showed that foreign 

aid transfers can distort individual incentives, and hence hurt growth, by 

encouraging rent-seeking and corruption in recipient countries, as opposed to 

productive activities. 

 

Our results suggest that if structural funds are to be effective (in the future), 

both the EU and Greece should reconsider the appropriate conditions of 

support, placing more emphasis on the consistency of criteria on which EU 

funding is committed and on institutional and social development in Greece, 

so as to discourage rent-seeking behaviour and improve the quality of 

governance. 

Short-term redistribution and demand effects of the Funds more easily 

identifiable and relatively undisputed 

Considerable uncertainty about the long-term supply-side effects  

‘Smallest common denominator’ 

Well designed measures to upgrade infrastructure and to increase human 

capital are likely to have a positive impact on growth 

In particular in regions where infrastructure and human capital are likely to 

represent growth bottlenecks 

On balance the results suggest that EU regional policy can have a positive 

long-term impact on economic growth in the recipient countries and regions 

Improvements to the current system of regional support 

Further strengthen the focus on physical and human capital building 

Improvements of Member States’ administrative capacity could become a 

new priority for the Funds 

Further simplifications of the procedures 

Improved co-ordination between EU regional policy, national regional policy 

and non-spatial European and national policies 

Further spatial concentration of support  
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Enlargement shifts main dimension of income differences from regions to 

countries 

Allocation of funding may thus need to become more strongly based on 

national socio-economic characteristics 

More far-reaching lessons 

Funds can only exert a positive impact on real convergence if the supported 

countries are characterised by a stable macro-economic  environment and 

institutional and microeconomic structures that are conducive to growth 

Low level of inflation and sound budgetary policies 

Regulatory framework that facilitates the setting-up and growth of 

endogenous companies as well as FDI, a business-friendly tax system, sound 

financial markets 

Look more closely at the link between factor returns and productivity in order 

to ensure for example that wage-setting systems take local productivity 

differences sufficiently into account 

Χουλιάρας 

Δρόμοι, Σιδηρόδρομοι, δίκτυα, κτίρια, κοινωνία πληροφορίας, 

κτηματολόγιο, ΤΑΧΙS. 

Aποτελεσματικότερη διαχείριση 

Κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας 

 

     Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε ακόμη αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη χρήση των χρημάτων. Χρειάζονται μελέτες για τις 

ευρύτερες επιπτώσεις των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων (επιπτώσεις στη 

διακυβέρνηση, στην καταπολέμηση της φτώχειας σε τοπικό επίπεδο με 

Randomized Controlled Trials κλπ.) 

Τζιφάκης-Χουλιάρας 

Aid effectiveness and conditionality 

Aid effect to democracy & growth of private sector 

Reduces domestic accountability (taxpayers) 

Reinforces the executive & increases competition to rule 

Marginal impact on democratization  

Aid and conditionality (paradox) 

Economic vs. political conditionality 

Coordination of donors 

Verification/monitoring mechanisms 

Domestic political cost in recipient countries 

Conditionality may be driven by geopolitical interests 

Conditionality may be restrained by commercial motives 

Urge to repatriate refugees 
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Πετρόπουλος 

Τα πρακτικά αποτελέσματα, συνήθως απόλυτα μετρήσιμα, που θα επιφέρει 

ένα έργο 

 

Προσοχοί οι στόχοι πρέπει να είναι  

SMART! 

Specific – Συγκεκριμένοι 

 

Measurable – Μετρήσιμοι 

 

Attainable – Εφικτοί 

 

Realistic – Ρεαλιστικοί 

 

Time-bound – Χρονικά προσδιορισμένοι 

Πρακτικές Συμβουλές για την αναζήτηση Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης 

 

Όπως κάθε άλλο πολιτικό σύστημα, λοιπόν, και δίχως να 
παραβλέπεται ο sui generis χαρακτήρας του ως μη-κρατικό πολιτειακό 
μόρφωμα, η ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει και να ανανεώνει τη νομιμοποίησή 
του. Οι δύο βασικές πηγές νομιμοποίησης είναι οι κυβερνήσεις των κρατών-
μελών και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν πρόκειται μόνο για τη διαδικαστική 
νομιμοποίηση, η οποία προκύπτει από την τήρηση των κανόνων και των 
διαδικασιών κατά την κείμενη νομοθεσία. Αλλά και για την αποδοχή και την 
στήριξη των στόχων και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης.  

 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω παρατηρήσεων, πρέπει να 

αξιολογήσουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για τα εναλλακτικά σενάρια για 

τους μελλοντικούς στόχους της ευρωπαϊκής ενοποίησης με ορίζοντα το 2025.  

Η πολιτική συγκυρία θέτει τους δικούς της περιορισμούς: κρίση 

στην Ευρωζώνη, άνοδος του ευρωσκεπικισμού και κοινοβουλευτική 

εκπροσώπηση κόμματων τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ιδέες αυτές, 

Brexit, έντονος διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός, τρομοκρατικές 

ενέργειες από ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις εντός της Ευρώπης, νέες 

ηγεσίες και διαφορετικοί στόχοι σε σημαντικές χώρες εκτός ΕΕ.   

Πρόκειται για ποιοτικά διαφορετικές προκλήσεις συγκριτικά προς 

εκείνες οι οποίες προέβαλλαν ως εμπόδια παρελθόν. Αν κάτι χαρακτηρίζει, 

όμως, τη διαδικασία προόδου στα ευρωπαϊκά πράγματα είναι η επιδίωξη ενός 

κοινά αποδεκτού συμβιβασμού με αμοιβαίες υποχωρήσεις.  
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Το πνεύμα αυτό αποτυπώνεται και στο έγγραφο της Επιτροπής. Αλλά 

δεν συνιστά απαραίτητα τον προσανατολισμό στο χαμηλότερο κοινό 

παρονομαστή. Όσοι εμπλακούν στις συζητήσεις για το μέλλον της 

Ευρώπης, θα κληθούν να αντισταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των εναλλακτικών προοπτικών για την ΕΕ. Να πείσουν 

υπέρ της μίας απόψεως και να πεισθούν σχετικά με τις θεμιτές επιφυλάξεις 

άλλων.  

Μία από τις (θετικές) παρενέργειες της κρίσης στην Ευρωζώνη και της 

δημοσιότητας μεγάλων γεγονότων όπως το Brexit είναι ότι φαίνεται να 

αναβιβάζουν την υπόθεση Ευρώπη ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής 

συζήτησης σε όλα τα πολιτικά συστήματα, και κατά κάποιο τρόπο να 

δημιουργούν μία οιονεί πανευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. 

Σημαντική επίδραση θα ασκήσουν οι πολιτικές εξελίξεις με τις 

αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη και το είδος 

των κομματικών ηγεσιών και προγραμματικών θέσεων που θα επικρατήσουν. 

Όπως επίσης και η έκβαση της προσπάθειας αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής 

οικονομίας με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναθέρμανση της αγοράς 

εργασίας και την αναζήτηση νέων τομέων αιχμής με έμφαση την 

ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.  

 

Για να καταλήξουμε σύμφωνα με τις αρχικές παρατηρήσεις. Οι 
σημερινές γενιές της Ευρώπης καλούνται να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις 
για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τους οποίους προκρίνουν. 
Είναι προφανές ότι η προηγούμενη θεσμική και πολιτική διαδρομή 
προκαθορίζει ορισμένες επιλογές. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι 
σημαντικά τμήματα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης εξακολουθεί να θεωρεί 
την ΕΕ το αυτονόητο πλαίσιο για την επιδίωξη της ευημερίας και της 
πολιτικής συνεργασίας. Ακόμη και εάν εκφράζει επιμέρους επιφυλάξεις και 
κριτική, το αίτημα για ‘even closer union’ ενδεχομένως να αποτυπωθεί σε νέες 
δυναμικές θεσμικές πρωτοβουλίες και στόχους ευρωπαϊκών πολιτικών.  

 

 

  

 

 


