


Ο Αλέκος Κρητικός έχει εργασθεί επί σειρά ετών στις 
Βρυξέλλες, αρχικώς στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσω-
πείαστην ΕΕ, με βασική αρμοδιότητα τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και την πολιτική συνοχής. Στο πλαίσιο αυτής της 
αρμοδιότητας, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Περιφε-
ρειακής Πολιτικής και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας 
του Συμβουλίου Υπουργών που διαπραγματεύθηκε της 
μεγάλη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων του 
1988. Ακολούθως υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυ-
ντής του ιδιαιτέρου γραφείου (cabinet) της επιτρόπου 
Βάσως Παπανδρέου.  
 
Στην Ελλάδα έχει υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις στο 
δημόσιο τομέα,ως Περιφερειάρχης Αττικής, Γενικός 
Γραμματέας Βιομηχανίας,Γενικός Γραμματέας του 
υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Γραμματέας του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος στην «Κτηματολόγιο Α.Ε.»  και Πρόεδρος του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  
 
Εργάσθηκε επίσης στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στον συμ-
βουλευτικό χώρο, σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων,  όσο και στον τραπεζικό τομέα, ασχο-
λούμενος κυρίως με χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών 
προγραμμάτων από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. 
Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας και Ειδικός Σύμβουλοςτου ΕΛΙΑΜΕΠ. 
Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. και 
κάτοχος D.E.AΓεωγραφίας-Χωροταξίας του Πανεπιστη-
μίου Paris I, Panthéon-Sorbonne. 
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Τα «Κείμενα Θέσεων» αποτελούν σειρά ενυπόγραφων επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων του ΙΝΣΟΣΙΑΛ από 
επιστημονικούς συνεργάτες, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου, στα οποία πραγματεύονται βασικές πτυχές θεματι-
κών και προβλημάτων, παρατίθενται αναλύσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες καθώς και κατευθύνσεις αντιμετώ-
πισης και λύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατό με τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.



Περίληψη 

 

n Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, παρά την εξ αρχής αναγνώριση της 

αναγκαιότητάς της, θεσμοθετείται είκοσι περίπου χρόνια μετά την ίδρυση της 

ΕΟΚ, με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) το 1975.  

n Η μέχρι σήμερα εφαρμογή της πολιτικής αυτής μπορεί να διακριθεί σε  δύο 

μεγάλες περιόδους καισε μία τρίτη που τώρα αρχίζει. 
 

n Η πρώτη περίοδος άρχισε με την ίδρυση του ΕΤΠΑ το 1975 και έληξε το 

1988 με την υιοθέτηση της μεγάλης μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Τα-

μείων. Κατά την περίοδο αυτή το ΕΤΠΑ ενισχύει τις περιφερειακές πολιτικές 

των κρατών-μελών αλλά, παρά τις προθέσεις της Επιτροπής, δεν επιδρά στο 

περιεχόμενό τους. Περιορίζεται, πρακτικά,  σε μεταφορά πόρων προς τα 

κράτη-μέλη, οι οποίοι εν τούτοις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των 

περιφερειών του νότου της Ευρώπης. 
 

n Το τέλος της πρώτης περιόδου σηματοδοτείται από την έγκριση και εφαρ-

μογή των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ), τις μεγάλες 

αλλαγές που αυτά προαναγγέλλουν και τη στροφή του ενδιαφέροντος προς 

τον ευρωπαϊκό νότο. 
 

n Η δεύτερη περίοδος άρχισε το 1989 και έληξε κατά την κρίση της πανδη-

μίας το 2020. Χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 1988 

και την αλλαγή «παραδείγματος» στην ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, η 

οποία  επηρεάζει πλέον καθοριστικά τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές. Δια-

τίθενται πολύ σημαντικοί πόροι και ενισχύεται αποτελεσματικά η αναπτυξιακή 

σύγκλιση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, μεταξύ αυτών και των 

περιφερειών του ευρωπαϊκού νότου, όλα αυτά όμως μέχριτο ξέσπασμα της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
 

n Η τρίτη περίοδος άρχισε με την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας το 

2020. Σηματοδοτείται από την ιστορική απόφαση δημιουργίας του Ταμείου 

Ανάκαμψης και τις μεγάλες αλλαγές που αυτή επέφερε: θεαματική αύξηση 

του προϋπολογισμού της ΕΕ, χρηματοδότηση της αύξησης αυτής μέσω κοινού 

δανεισμού και θέσπιση νέων ιδίων πόρων για αποπληρωμή του κοινού δα-

νείου. Οι αλλαγές αυτές συνιστούν σημαντικά βήματα προς τη δημοσιονομική 

ένωση της ΕΕ, γι’ αυτό και συναντούν την αντίδραση των frugal 4 χωρών και 

των ακολούθων τους. 
 

n Οι περιφέρειες του ευρωπαϊκού νότου έχουν αυτονόητο συμφέρον και υπο-

χρέωση να διασφαλίσουν την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση του πα-

ρόντος Ταμείου Ανάκαμψης καιναυποστηρίξουν τη μονιμότητα της παρουσίας 

του στα ευρωπαϊκά πράγματακαι, μαζί με αυτήν, μια νέα αντίληψη για την πο-

λιτική συνοχής της ενωμένης Ευρώπης. 
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Εισαγωγή 

 

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική άρχισε να αναγνωρίζεται 

πριν από την ίδρυση της ΕΟΚ, από την εποχή που οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊ-

κής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) συνειδητοποίησαν ότι η επιδιω-

κόμενη οικονομική μεγέθυνση και η συνολική ευημερία απέκρυπταν – και θα 

παρεμποδίζονταν από – ενυπάρχουσες περιφερειακές ανισότητες. Για τον 

λόγο αυτό, αποφασίσθηκαν τα πρώτα μέτρα παρέμβασης που εστιάσθηκαν 

στις  βιομηχανικές περιοχές σε παρακμή. Ήταν τα πρώτα μέτρα μιας περιφε-

ρειακής πολιτικής που υπερέβαινε τα εθνικά όρια και εκτεινόταν σε περισ-

σότερα κράτη. 

 

Η συνειδητοποίηση αυτής της ανάγκης έγινε ακόμη μεγαλύτερη κατά τη δια-

δικασία ίδρυσης της ΕΟΚ. Τα έξι ιδρυτικά μέλη έδειξαν να κατανοούν ότι μια 

κοινότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν ένα ή περισσότερα μέλη της πα-

ραμένουν μειονεκτικά, εξ αιτίας ενδεχομένως και της λειτουργίας της κοινό-

τητας αυτής. Υπήρχε επομένως η αναμφισβήτητη υποχρέωση για ενίσχυση 

αυτών  των κρατών- μελών ή περιοχών προκειμένου να μπορούν να αντιμε-

τωπίσουν την υστέρησή τους και συνεχίσουν να λειτουργούν ως μέλη της 

Κοινότητας. Η κοινή όμως αυτή κατανόηση αυτή δεν φάνηκε αρκετή για να 

αναγορεύσει την περιφερειακή πολιτική σε υποχρέωση της Κοινότητας.  

 

Η Συνθήκη της Ρώμης1  θέτει μεν τις βάσεις αποδοχής της περιφερειακής πο-

λιτικής των κρατών μελών, με την πρόβλεψη παρεκκλίσεων από τα άρθρα της 

Συνθήκης αυτής περί Ανταγωνισμού, και αναγνωρίζει την αναγκαιότητα μιας 

κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, αλλά δεν δημιουργεί μια τέτοια πολιτική 

.Ιδρύει όμως η Συνθήκη της Ρώμης την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) – άρθρα 129 και 130 – με σκοπό «την ισόρροπη και απρόσκοπτη ανά-

πτυξη της κοινής αγοράς για το συμφέρον της Κοινότητας, προσφεύγοντας 

στην κεφαλαιαγορά και στους ιδίους της πόρους» και την  «αξιοποίηση των 

λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών».2 Ιδρύει επίσης η Συνθήκη το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο το οποίο, κατά τον χρόνο της ίδρυσής του, αφορούσε, στην 

πράξη, κυρίως τις βιομηχανικές περιοχές σε παρακμή  - κυρίως περιοχές άν-

θρακα και χάλυβα.  

 

 

 

 

 
1 Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (1957 ) 

2 Drevet(2008) σ.39 
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Υπ’ αυτήν την έννοια μπορεί να λεχθεί ότι οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ κατά την 

πρώτη του περίοδο είχαν ένα στοιχείο περιφερειακής πολιτικής και συνέβαλ-

λαν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, έστω και σε περιορισμένο βαθμό 

σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών. Ακόμη, στη Συνθήκη της Ρώμης βρέ-

θηκε χώρος και για το το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), του οποίου το τμήμα «Προσανατολισμού» είναι ένα 

διαρθρωτικό ταμείο  κυρίως για ενίσχυση των επενδύσεων για την οικονομική 

ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 

δεν αποτελεί αυτοτελή στόχο του ταμείου αυτού αλλά εντοπίζεται ως παρε-

μπίπτων στόχος, σημαντικός μεν, αλλά στο πλαίσιο εξυπηρέτησης άλλων σκο-

πών και εφαρμογής άλλων πολιτικών.  

 

Θα χρειασθεί όμως να περάσουν σχεδόν δύο δεκαετίες για να υπάρξουν οι 

εξελίξεις που επέβαλαν στους χρηματοδότες του κοινοτικού προϋπολογισμού 

τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Τούτο δε – και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, εκθέσεις κ.λπ της Επι-

τροπής που μεσολάβησαν όλα αυτά τα χρόνια - συνέβη περισσότερο ως αντι-

στάθμισμα στις εξελίξεις αυτές (πετρελαϊκή κρίση, πρώτη διεύρυνση) και ως 

αποτέλεσμα δημοσιονομικού «παζαριού» με το τότε υπό ένταξη Ην. Βασίλειο 

και λιγότερο ως απάντηση στην ανάγκη άμβλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ 

των περιφερειών της τότε ΕΟΚ. 
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Η πρώτη περίοδος (1975-1988) – Το ΕΤΠΑ ενισχύει  
τις περιφερειακές πολιτικές των κρατών-μελών  
αλλά δεν επιδρά στο περιεχόμενό τους. 
 

Το 1975 εγκρίνεται από το Συμβούλιο υπουργών ο κανονισμός με τον οποίο 

ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)3. Η βασική 

αρχή που διέπει τον κανονισμό είναι ότι η κοινοτική περιφερειακή πολιτική 

δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει τις περιφερειακές πολιτικές των κρατών 

μελών, καθώς και ότι συντονίζει την περιφερειακή δράση των κοινών πολιτι-

κών και χρηματοδοτικών μέσων της κοινότητας. Επιλέξιμες είναι οι περιοχές 

που περιλαμβάνονται στα εθνικά συστήματα περιφερειακών ενισχύσεων. Η 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση γίνεται στη βάση μεμονωμένων σχεδίων (pro-

jects) που μόνο του αποφασίζει και υλοποιεί το κράτος μέλος, χωρίς τη συμ-

μετοχή περιφερειακών και τοπικών αρχών, και έχει τη μορφή επιστροφής, 

μέχρι ποσοστού 30%-50%, των δαπανών που αυτό πραγματοποιεί.  
 

Από τα δύο αυτά στοιχεία του κανονισμού προκύπτει ότι τον νέο ταμείο πε-

ριορίζεται πρακτικά σε απλή μεταφορά πόρων, που όμως χρησιμοποιούνται 

υποχρεωτικά και αποκλειστικά για ορισμένες κατηγορίες κρατικών δαπανών. 

Ο δε συντονισμός των περιφερειακών πολιτικών που επιχειρεί να εισαγάγει 

μέσω της απαίτησης για εκπόνηση και εξέταση εθνικών προγραμμάτων πε-

ριφερειακής ανάπτυξης παίρνει τη μορφή, σε αυτή τη φάση, περισσότερο 

ενός ευχολογίου και ελάχιστα έως καθόλου ουσιαστικής παρέμβασης στο πε-

ριεχόμενό τους, ειδικά μάλιστα που το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης 

κάθε κράτους μέλους δεν εξαρτάται από την ποιότητά τους αλλά ορίζεται 

από προκαθορισμένες ποσοστώσεις (quotas).  
 

Όπως εύστοχα σημειώνει ο J.-F. Drevet4, προέκυψε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

φερειακής Ανάπτυξης «ολίγον ευρωπαϊκό και όχι πολύ περιφερειακό». Κατά τον 

Drevet, το νέο ταμείο είναι «ολίγον ευρωπαϊκό» επειδή η θέσπιση εγγυημένου 

ποσοστού πόρων ΕΤΠΑ για κάθε κράτος μέλος αφαιρεί τη δυνατότητα υλοποί-

ησης σχεδίων κοινοτικού ενδιαφέροντος και η παρέμβαση του ΕΤΠΑ περιορίζεται 

στην επιστροφή μέρους των κονδυλίων που έχουν δαπανήσει τα κράτη μέλη μέ-

χρις εξαντλήσεως του ποσοστού τους. Είναι, δε, «όχι πολύ περιφερειακό»,  επειδή 

οι περιφερειακές και τοπικές αρχές δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό ούτε επω-

φελούνται ευθέως από τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες διοχετεύονται στις κεντρι-

κές κυβερνήσεις. Εν τούτοις, έστω και με αυτές τις – σημαντικές - «ατέλειες», με 

την ίδρυση του ΕΤΠΑ πραγματοποιείται ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα στην ευ-

ρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και οι περιφέρειες του ευρωπαϊκού νότου στηρί-

ζουν σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξή τους σε αυτή. 

3Council of the E.C. (1975) 
4Drevet (2008) σ.56 
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Η λειτουργία του ΕΤΠΑ υπ’ αυτή τη μορφή του θα διαρκέσει μέχρι και το 1988, 

όχι όμως χωρίς ενδιάμεσες τροποποιήσεις οι οποίες, όσο και αν άφηνα ανέγγιχτο 

τον κορμό, δημιουργούσαν τη βάση για την εξέλιξη που υπήρξε στη συνέχεια.  

 

Οι τροποποιήσεις αυτές άρχισαν με τη θέσπιση του καθορισμού ενός ποσοστού 

5% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ το οποίο θα χρηματοδοτούσε «εκτός ποσό-

στωσης» (horsquota)  προγράμματα που θα προτείνονταν από την Επιτροπή, θα 

εγκρίνονταν ομόφωνα από το Συμβούλιο και θα περιελάμβαναν ειδικές δράσεις  

που θα βελτίωναν τις περιφερειακές επιπτώσεις των πολιτικών της Κοινότητας και 

θα άμβλυναν τις δυσμενείς συνέπειές τους, κατ’ εξαίρεση, δε, θα είχαν ως στόχο 

την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών συνεπειών σε ορισμένες περιοχές ή ζώνες. 
 

Με τις δράσεις «εκτός ποσόστωσης» η Επιτροπή κατόρθωσε να εισαγάγει 

στο ΕΤΠΑ, έστω και με τον απογοητευτικό για την ίδια περιορισμό του 5% και 

την ανάγκη έγκρισης από το Συμβούλιο, τον θεσμό των προγραμμάτων (αντί 

των μεμονωμένων projects) και, μέσω αυτών, τη συμμετοχή της στον περι-

φερειακό σχεδιασμό των κρατών μελών και την πρόσδοση κοινοτικής προ-

στιθέμενης αξίας σε αυτόν. Ο περιφερειακός σχεδιασμός έπαυε έτσι, έστω 

και κατά μικρό ποσοστό, να μονοπωλείται από το κάθε κράτος μέλος.  

Παρά τις καλές προθέσεις της Επιτροπής, η εμπειρία από άποψη ρυθμών υλο-

ποίησης των προγραμμάτων «εκτός ποσόστωσης» δεν υπήρξε θετική. Αν και 

τα πρώτα προγράμματα εγκρίθηκαν το 1980 και 1982, το ποσοστό υλοποίησής 

τους το 1985 άγγιζε μόλις το 28%. Αλλά και από άποψη «ποιότητας», δηλαδή 

πραγματικού αποτελέσματος,  επίσης οι κριτικές δεν ήταν ενθαρρυντικές, 

όπως, μεταξύ άλλων, αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ε.Κ.5  
 

Εκ των υστέρων, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η αρνητική αυτή εμπειρία δεν 
αξιολογήθηκε επαρκώς και δεν  αξιοποιήθηκε ούτε κατά τη σύλληψη και υλοποί-
ηση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ) ούτε και κατά τη 
γενικευμένη εισαγωγή της προσέγγισης κατά προγράμματα στη μεγάλη μεταρ-
ρύθμιση του 1988. Οι «παιδικές ασθένειες» που εντοπίσθηκαν στα προγράμματα 
«εκτός ποσόστωσης» δεν έτυχαν της ανάλογης θεραπείας και εξακολουθούν να 
ταλαιπωρούν για πάνω από τριάντα χρόνια τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα περιφερειακής ανάπτυξης. Βραδείς ρυθμοί υλοποίησης, με δυσμενείς επι-
πτώσεις στην ποιότητα των παρεμβάσεων, με συνακόλουθη απομείωση του 
προσδοκώμενου αποτελέσματος και της σχέσης κόστους/οφέλους εξακολου-
θούν να χαρακτηρίζουν τα προγράμματα αυτά και να τροφοδοτούν την αμφισβή-
τηση της παρέμβασης μέσω προγραμμάτων αντί μέσω μεμονωμένων έργων. 
Σίγουρα δεν ευθύνεται η αρχή της προσέγγισης κατά προγράμματα αλλά ο τρό-
πος εφαρμογής της. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τη ριζική αμφισβήτησή της κατά 
τη θέσπιση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως θα δούμε παρακάτω. 

5Cour des Comptes des C.E.(1986) 
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Οι τροποποιήσεις συνεχίστηκαν με την αντικατάσταση των προκαθορισμένων 

ποσοστώσεων ανά  κράτος-μέλος από τις «ψαλίδες» (ελάχιστα και μέγιστα όρια 

χρηματοδότησης) ενώ το τελικό ύψος χρηματοδότησης κάθε χώρας θα ήταν 

συνάρτηση της εκ μέρους της εφαρμογής των προτεραιοτήτων του κανονισμού. 

Η πρόβλεψη όμως αυτή δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθεί, με αποτέλεσμα  κάθε 

χώρα να λαμβάνει τελικώς τον μέσο όρο των ορίων της. Ακόμη, και παρά την 

προαναφερόμενη απογοητευτική εμπειρία των προγραμμάτων «εκτός ποσόστω-

σης», η Επιτροπή πρότεινε, και το Συμβούλιο υπουργών ενέκρινε, την επέκταση 

της «προσέγγισης κατά προγράμματα» μέσω της θέσπισης «κοινοτικών προ-

γραμμάτων» και «εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος», με στόχο 

αυτά να φθάσουν μέχρι το 20% των ετήσιων πιστώσεων του ΕΤΠΑ. Ήταν το 

πρώτο βήμα για ανάληψη πρωτοβουλιών που δεν θα ενίσχυαν μόνο ποσοτικά 

τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές αλλά θα επηρέαζαν και το περιεχόμενό τους.  

Επιχειρώντας μια συνολική αποτίμηση της συμβολής του ΕΤΠΑ στη διαμόρ-

φωση των περιφερειακών πολιτικών των κρατών-μελών κατά την περίοδο 1975-

1988, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή πρακτικά δεν υπήρξε και ότι 

η όποια μικρή επίδρασή του οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιλέξιμες στο ΕΤΠΑ 

περιοχές συνέπιπταν υποχρεωτικά με αυτές που εδικαιούντο κρατικές περιφε-

ρειακές ενισχύσεις. Έτσι π.χ. η περιοχή της Αθήνας, ως εξαιρούμενη από τις 

εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις δεν ήταν επιλέξιμη για χρηματοδότηση από 

το ΕΤΠΑ. Υπ΄αυτή την έννοια, το ΕΤΠΑ συνέβαλλε στην ανάπτυξη των λοιπών 

ελληνικών περιφερειών και στη μείωση της αναπτυξιακής απόστασής τους από 

το κέντρο της χώρας, αφού αύξανε τη χρηματοδότησή τους σε σχέση με την 

Αθήνα, κατευθύνοντας ταυτόχρονα και περισσότερους εθνικούς πόρους προς 

αυτές προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναγκαία – και υψηλή ως ποσοστό - 

εθνική συμμετοχή στις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ.   

Τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο συνέβαινε και σε άλλα κράτη-μέλη, ει-

δικά σε αυτά που χαρακτηρίζονταν από ευδιάκριτες περιφερειακές ανισότη-

τες, όπως π.χ. στην περίπτωση της Ιταλίας. Αλλά και αυτοί καθ΄εαυτούς  οι 

σημαντικοί πρόσθετοι πόροι που παρείχε το ΕΤΠΑ στις λιγότερο ανεπτυγμέ-

νες περιφέρειες, και ειδικά στις περιφέρειες του ευρωπαϊκού νότου, είχαν 

σημαντική επίδραση στην ανάπτυξή τους αλλά και στη συνολική ανάπτυξη 

χωρών που η μεγάλη πλειονότητα των περιφερειών τους ήταν επιλέξιμη στο 

ΕΤΠΑ, όπως συνέβαινε με την Ελλάδα ή την Ιρλανδία. Πρέπει εν τούτοις να 

σημειωθεί ότι, όπως προαναφέρθηκε,υπήρξε μια – έστω - μικρή επίδραση στο 

περιεχόμενο των εθνικών περιφερειακών πολιτικών μέσωτων κοινοτικών προ-

γραμμάτων όπως το πρόγραμμα STAR (προηγμένες τηλεπικοινωνίες), το πρό-

γραμμα VALOREN (αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού), το πρόγραμμα 

RESIDER(αναδιάρθρωση περιοχών χαλυβουργίας) και άλλα.Τα κοινοτικά προ-

γράμματα ήταν μια βραχύβια πρόγευση της νέας προσέγγισης που θα εισα-

γόταν με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του 1988. 
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Η παρεμβολή των Μεσογειακών  
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ). 
 

Τα ΜΟΠ εγκρίθηκαν το 19856 και αφορούσαν το σύνολο της Ελλάδας, το Mez-

zogiorno της Ιταλίας και πέντε περιφέρειες (και δύο διαμερίσματα) στη Γαλ-

λία. Εισήγαν τρεις μείζονες καινοτομίες: οι παρεμβάσεις εφεξής θα είχαν τη 

μορφή πολυετών ολοκληρωμένων προγραμμάτων, στον σχεδιασμό και υλο-

ποίησή τους θα συμμετείχαν πλέον και οι περιφερειακές και άλλες αρχές 

(εταιρική σχέση) ενώ η Επιτροπή αποκτούσε ενισχυμένες αρμοδιότητες.  
 

Τα ΜΟΠ αποτέλεσαν μια απάντηση υψηλής πολιτικής τεχνικής σε τρία μεί-

ζονα ζητήματα της εποχής: Με τα ΜΟΠ η Επιτροπή έκλεινε οριστικά το θέμα 

των απαιτήσεων του «ελληνικού μνημονίου», καθησύχαζε τον γαλλικό και ιτα-

λικό νότο εν όψει της επικείμενης ένταξης των ανταγωνιστικών χωρών της 

Ιβηρικής και πραγματοποιούσε την «πρόβα τζενεράλε» για τη μεγάλη μεταρ-

ρύθμιση του 19887. 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει – κυρίως για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις 

προοπτικές του σήμερα, όπως αναλύεται παρακάτω – το μοντέλο της χρημα-

τοδότησης των ΜΟΠ. Αυτή, ανερχόμενη συνολικά σε 6,6 δισ. ευρώ,  περιε-

λάμβανε 1,6 δισ. ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης (φρέσκου χρήματος), 2,5 

δισ. ευρώ από πόρους των τριών διαρθρωτικών ταμείων και 2,5 δις. ευρώ δά-

νεια από την ΕΤΕπ. Η χρήση πόρων των τριών υφισταμένων ταμείων συνι-

στούσε ένα είδος σταδιακής μετάβασης προς – και εξοικείωσης με - τη νέα 

μορφή της ολοκληρωμένης παρέμβασης που θα γενικευόταν τρία χρόνια 

μετά, με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του 1988. 
 

Σήμερα, μετά από τριάντα και πλέον χρόνια, βλέπουμε τη διαδικασία να επα-
ναλαμβάνεται, «από την ανάποδη» όμως. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 
εκτός από την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, πρα-
γματοποιείται και μια ευρεία δοκιμή μιας νέας μεταρρύθμισης. Πέρα από την 
επιστροφή στη χρηματοδότηση μεμονωμένων projects και όχι πλέον προ-
γραμμάτων, προβλέπεται να μεταφέρονται στο Ταμείο Ανάκαμψηςκαι πόροι 
του ΕΣΠΑ, δηλαδή των υφισταμένων ταμείων, ενώ έχει εκφρασθεί η πρόθεση 
αυτή η μεταφορά να είναι υποχρεωτική για τους αδιάθετους πόρους ΕΣΠΑ. 
Διανύεται , δηλαδή, μια περίοδος ανάλογη με αυτή των ΜΟΠ. Όπως δε τα 
ΜΟΠ οδήγησαν στη γενίκευση της προσέγγισης κατά προγράμματα, έτσι και 
το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να οδηγήσει στη γενίκευση της αναπτυξια-
κής παρέμβασης μέσω μεμονωμένων projects, επιβάλλοντας όμως παράλ-
ληλα και μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών, 
κάτι που έλειπε από την «κλασική» περιφερειακή πολιτική.  

6Συμβούλιο των Ε.Κ. (1985) 
7Κρητικός (2021), σ.72 
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Οι υπεύθυνοι αναπτυξιακού προγραμματισμού στα κράτη μέλη – και στην Ελ-
λάδα -, σε υπηρεσιακό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, πρέπει να λάβουν ήδη 
από τώρα υπόψη τους την προοπτική αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τους επιφορ-
τισμένους με τις σχετικές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

Τα ΜΟΠ σηματοδότησαν μια συνολική στροφή της περιφερειακής πολιτικής 

της Κοινότητας. Η μέσω αυτών έμπρακτη έκφραση του ενδιαφέροντος για 

τον κοινοτικό νότο έφερε τις περιφερειακές ανισότητες στο επίκεντρο του 

προβληματισμού για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η εξέλιξη 

αυτή θα βρει τη θεσμοποιημένη αποτύπωσή της στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη του 1986 με την εισαγωγή στη Συνθήκη της πολιτικής για οικονομική 

και κοινωνική συνοχή. Αυτή ήταν η πραγματική και σημαντική συμβολή των 

ΜΟΠ στην υπόθεση της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και λιγότερο 

η δημοσιονομική πλευρά τους υπό την έννοια της πρόσθετης χρηματοδότη-

σης. Μια άλλη επίσης σημαντική συνεισφορά των ΜΟΠ υπήρξε η άρση, ως 

ένα βαθμό, του προνομίου της κεντρικής κρατικής γραφειοκρατίας αλλά και 

της πολιτικής εξουσίας να επιλέγουν τα προς χρηματοδότηση έργα. Το κρα-

τικό αυτό προνόμιο έγινε με τα ΜΟΠ δημόσιο προνόμιο, υπό την έννοια της 

συμμετοχής της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών 

εταίρων κ.λπ., μέσω της θέσπισης και λειτουργίας  των επιτροπών παρακο-

λούθησης. Χωρίς αυτό να σημαίνει, ιδίως στην Ελλάδα, ότι η κρατική εξουσία 

δεν εξακολουθούσε να έχει τον πρώτο λόγο, με τα ΜΟΠ έγινε ένα πρώτο 

βήμα προς μια «δημοκρατικότερη» διαδικασία, που συνεχίσθηκε στη μεγάλη 

μεταρρύθμιση του 1988 και επισημοποιήθηκε με τον όρο «εταιρική σχέση». 

  

Η εφαρμογή της νέας «προσέγγισης κατά προγράμματα» αποκάλυψε τις δυ-

σκολίες της από την πρώτη στιγμή. Χρειάσθηκαν, κατ΄ αρχάς, από έξι ως δέκα 

οκτώ μήνες για την έγκριση των 29 ΜΟΠ. Οι πρώτες προτάσεις υποβλήθηκαν 

στις Βρυξέλλες πριν το τέλος του 1986 αλλά οι ημερομηνίες έγκρισης  επεκτά-

θηκαν μέχρι τα τέλη του 1988. Η νέα διαδικασία συνεπαγόταν πολλές καθυστε-

ρήσεις. Όπως εύστοχα σημειώνει ο J-F. Drevet8, αρχικά η καθυστέρηση 

θεωρήθηκε ως το αναγκαίο κακό για να διασφαλισθεί η ποιότητα των προγραμ-

μάτων.  Όπως το είχε προαισθανθεί ο πρόεδρος Ντελόρ η παράλληλη διατή-

ρηση  σε ισχύ των κανονισμών των τριών διαρθρωτικών ταμείων περιέπλεκε τη 

διαχείριση. Το περίβλημα ήταν καινούργιο, συχνά όμως το περιεχόμενο όχι. Το 

μοίρασμα των ρόλων μεταξύ των ΜΟΠ και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων 

δεν είχε πάντοτε την απαιτούμενη συνεκτικότητα, πράγμα που έθετε εν αμφι-

βόλω, ήδη από τα πρώτα εκείνα στάδια, τη διαχειρισιμότητα και αποτελεσματι-

κότητα της νέας προσέγγισης9.  

8Drevet (2008), σ.106 
9Κρητικός (2021β), σ.71 
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Το πάθημα όμως δεν έγινε μάθημα. Τα τρία ταμεία διατηρήθηκαν και μετά τη 

μεγάλη μεταρρύθμιση του 1988, παρά την πρόθεση του Ζακ Ντελόρ να προ-

χωρήσει στην ενοποίησή τους.Διατηρήθηκε έτσι και μια βασική αιτία των κα-

θυστερήσεων που σημειώθηκαν στη συνέχεια κατά την υλοποίηση τόσο των 

ΜΟΠ όσο και, μετά το 1988, των διαδοχικών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 

και ακολούθως των ΕΣΠΑ. 

 

 

Η δεύτερη περίοδος (1989- 2020) –  
Αλλαγή «παραδείγματος» στην ευρωπαϊκή  
περιφερειακή πολιτική, η οποία επηρεάζει πλέον  
καθοριστικά τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές. 
 

Αφετηρία και βάση της περιόδου αυτής αποτέλεσε η μεγάλη μεταρρύθμιση 

των διαρθρωτικών ταμείων του 1988, που ήταν απότοκος της εισαγωγής στη 

Συνθήκη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και του ΕΤΠΑ. Η περιφε-

ρειακή πολιτική γίνεται η βασική συνιστώσα της πολιτικής συνοχής και η αρ-

μόδια Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής (DGXVIμετέπειτα DG Regio) είναι η 

ατμομηχανή της προώθησης της νέας πολιτικής. Εκκινώντας από σχεδόν μη-

δενική βάση σε σχέση με τα μέχρι τότε ισχύοντα, οι νέοι κανονισμοί10 εισά-

γουν τέσσερις καινοτόμες αρχές:  

 
n συγκέντρωση των παρεμβάσεων σε περιορισμένο αριθμό στόχων (και καθο-

ρισμός των επιλέξιμων περιοχών με κοινοτικά και όχι πλέον εθνικά κριτήρια) 

 
n γενίκευση της προσέγγισης κατά προγράμματα (και εγκατάλειψη της χρη-

ματοδότησης μεμονωμένων projects) 

 
n συστηματική διαβούλευση με τοπικούς, θεσμικούς και κοινωνικούς εταί-

ρους (αρχή της εταιρικής σχέσης)  

 
n τήρηση της αρχής της προσθετικότητας (τα κοινοτικά κονδύλια πρέπει να 

συμπληρώνουν τα εθνικά και όχι να τα υποκαθιστούν) 

 

n και διπλασιάζουν το 1993 – σε σχέση με το 1987 – τους ετήσιους πόρους 

των διαρθρωτικών ταμείων 

 

10Συμβούλιο των Ε.Κ. (1988α), Συμβούλιο των Ε.Κ.(1988β) 
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Ας σημειωθεί επίσης ότι οι επιλέξιμες στο ΕΤΠΑ περιοχές καθορίζονταν πλέον 

με κοινοτικά κριτήρια και όχι με βάση την υπαγωγή τους σε εθνικά συστήματα 

περιφερειακών ενισχύσεων. Επιλέξιμος για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ ήταν μέχρι το 

2006 ο μισός περίπου πληθυσμός της ΕΕ. Από το 2007 και μετά έγινε επιλέξιμο 

το σύνολο του εδάφους της ΕΕ, αλλά με μεγάλη ένταση ενίσχυσης στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες και πολύ μικρή έως υποτυπώδη στις υπόλοιπες.  

Η μεταρρύθμιση του 1988 δεν αποτέλεσε απλά μια αναθεώρηση της κοινοτι-

κής περιφερειακής πολιτικής . Ήταν μια βαθιά τομή στην όλη πολιτική συνο-

χής. Κεφαλαιοποιώντας τα κεκτημένα από την αναθεώρηση του κανονισμού 

ΕΤΠΑ του 1984 και του κανονισμού των ΜΟΠ, εισήγαγε μια νέα οριζόντια πο-

λιτική που υπερέβαινε κατά πολύ τα όρια της περιφερειακής πολιτικής, με 

όλες όμως τις αβεβαιότητες που αυτό αναπόφευκτα εμπεριείχε.     

Όπως σημειώνει ο Καμχής11 «[…] η  μεγάλη αλλαγή που πραγματοποιήθηκε 

με τη μεταρρύθμιση των Ταμείων ήταν ότι η Περιφερειακή Πολιτική της Ένω-

σης μετατράπηκε από μια πολιτική υποστηρικτική των εθνικών περιφερειακών 

πολιτικών σε μια αληθινά Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική. Η νέα αντιμε-

τώπιση ήταν μια επανάσταση, μια αλλαγή «παραδείγματος».  

Η Επιτροπή αναμφίβολα ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της μεταρρύθμισης. 

Αποκόμισε, πρακτικά, ό,τι επεδίωκε από άποψη αρμοδιοτήτων για την εφαρ-

μογή της μεταρρύθμισης. Οι μέχρι τότε διακυβερνητικού χαρακτήρα δομές 

(επιτροπή περιφερειακής πολιτικής, εθνικοί  χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων 

κ.λπ.) αντικαταστάθηκαν από «κοινοτικότερες» ρυθμίσεις, στις οποίες ο ρόλος 

της Επιτροπής ήταν βαρύνων. Παρά όμως τις προθέσεις των εμπνευστών της 

μεταρρύθμισης, τα τρία διαρθρωτικά ταμεία διατήρησαν την ανεξαρτησία τους, 

η οποία αποτέλεσε μια από τις βασικές αιτίες των προβλημάτων που ανέκυψαν 

στη συνέχεια.  Έχοντας ήδη αποκτήσει βαθιές ρίζες, όχι μόνο στην υπηρεσιακή 

δομή της Επιτροπής αλλά και στις δομές και στο επωφελούμενο από αυτά 

κοινό των κρατών μελών, με άμεση αντανάκλαση της σχετικής αντίληψης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα τρία ταμεία -και περισσότερο το ΕΚΤ και το ΕΓΤΠΕ 

που αισθάνονταν απειλούμενα από το ισχυροποιούμενο ΕΤΠΑ- αντιστάθηκαν 

σθεναρά και διατήρησαν την ανεξαρτησία τους, όχι μόνο τότε αλλά και μέχρι 

σήμερα. Η διαμάχη αυτή πήρε χαρακτηριστικά διαμάχης μεταξύ «προόδου» 

και «συντήρησης», με την ορμητική -τότε- Γενική Διεύθυνση XVI (Περιφερει-

ακής Πολιτικής) να θέλει να εκπροσωπήσει την πρόοδο και τη φυγή προς τα 

εμπρός (πράγμα που ίσχυε σε μεγάλο βαθμό) και τις άλλες δύο αρμόδιες Γε-

νικές Διευθύνσεις (Απασχόλησης για το ΕΚΤ, Γεωργίας για το ΕΓΤΠΕ) να υπε-

ραμύνονται του statusquo και να αντιμετωπίζουν τον «ιμπεριαλισμό» της ΓΔ 

XVI, από πολύ ισχυρά οχυρωμένες -πρέπει να αναγνωρισθεί - θέσεις. 

11 Καμχής (2008) σ.80 
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Η θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) διευκόλυνε τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή του πολυετούς προγραμματισμού. Η εμπειρία 

εν τούτοις των ΜΟΠ έδειξε ότι δεν θα έπρεπε να αναμένονται θαύματα από 

τον πολυετή και ολοκληρωμένο προγραμματισμό, που δίπλα στα προβλήματα 

που επέλυε πρόσθετε καινούργια. Η διαχείριση των διαρθρωτικών παρεμβά-

σεων παρέμεινε δυσχερής, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στις προγραμ-

ματικές περιόδους που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, όπως έδειξαν οι πολύ 

χαμηλοί ρυθμοί απορρόφησης διαρθρωτικών πόρων και η κατάχρηση της 

αξιοποίησης παρατάσεων.    

 

Εν τούτοις, χάρις και στη σημαντική αύξηση των πόρων τους, τα διαρθρωτικά 

ταμεία απέκτησαν καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία και στη 

διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής των χωρών συνοχής και ειδικά 

αυτών που καλύπτονταν καθ’ ολοκληρίαν από τον στόχο 1. Υπολογίσθηκε12 ότι 

μεταξύ 1989 και 1993 οι πόροι συνοχής αντιπροσώπευαν το 2,6% του ΑΕΠ της 

Ελλάδας, το 2,5% του ΑΕΠ της Ιρλανδίας, το 3% του ΑΕΠ της Πορτογαλίας 

και το 0,7% του ΑΕΠ της Ισπανίας (της οποίας μέρος μόνο του εδάφους κα-

λυπτόταν από τον λεγόμενο στόχο 1, που αφορούσε τις λιγότερο ανεπτυγμέ-

νες περιφέρειες). 

 

Αλλά και στις  χώρες που καλύπτονταν μερικώς από τον στόχο 1 η επίδραση 

επί της δομής και του ύψους των κρατικών δαπανών ήταν σημαντική: για πα-

ράδειγμα, η Γαλλία αναγκάσθηκε να αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για υπο-

δομές στην Κορσική και τα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα εξ αιτίας αυτού 

ακριβώς του λόγου. Και αντιστρόφως, οι περιφέρειες των χωρών αυτών που 

καλύπτονταν από τον στόχο 1 (όπως η Β. Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η 

Κορσική στη Γαλλία) εξελίσσονταν σε θερμούς υποστηρικτές  των διαρθρω-

τικών ταμείων και η υποστήριξη αυτή δεν μπορούσε  να αγνοηθεί από τις κε-

ντρικές κυβερνήσεις. Αλλά και οι ίδιες οι κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, 

παλαιότερα ανταγωνιστές των κοινοτικών υπηρεσιών σε θέματα περιφερει-

ακής πολιτικής, αναγκάζονταν, λόγω της έκτασης που έπαιρνε η κοινοτική 

διαρθρωτική παρέμβαση, να αναγνωρίσουν τη σημασία της και να την υπο-

στηρίξουν. Πάλι αναφερόμενοι στη Γαλλία, θα σημειώσουμε ότι στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις στις περιοχές βιομηχανι-

κής αναδιάρθρωσης ξεπερνούσαν τις εθνικές. Είχαμε δηλαδή περάσει στη 

φάση του «εξευρωπαϊσμού» των εθνικών περιφερειακών πολιτικών, στην αλ-

λαγή «παραδείγματος». 

 

 

12 Commission européenne (2001)
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Η περιφερειακή πολιτική, στο πλαίσιο της συνολικότερης πολιτικής συνοχής, 

συνέβαλε σημαντικά κατά την περίοδο 1989-1993 στην αναπτυξιακή σύγκλιση 

των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών του ευρωπαϊκού νότου, όπως προ-

κύπτει, μεταξύ άλλων, από την αύξηση του ΑΕΠ των τεσσάρων λεγομένων 

«χωρών συνοχής» (βλ. κατωτέρω πίνακα). Ορισμένοι μελετητές13 θέλησαν να 

αποδώσουν τη σύγκλιση αυτή κυρίως στα ευεργετικά αποτελέσματα της λει-

τουργίας της ενιαίας αγοράς, άλλοι όμως μελετητές14 επιμένουν να την απο-

δίδουν – και μάλλον σωστά – στη μεγάλη χρηματοδοτική «ένεση» της 

μεταρρύθμισης των διαρθρωτικών ταμείων του 1988 και στις ποιοτικές αλλα-

γές που αυτή εισήγαγε στη δράση τους15.  

 

Αύξηση του ΑΕΠ/κάτοικο  των τεσσάρων «χωρών συνοχής»  
μεταξύ 1988 και 1993 σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-15  
(σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) 

 

(χωρίς τα 5 νέα γερμανικά Länder) 

Πηγή: Eurostat / Commission européenne, Deuxième rapport d’étape sur la 
cohésion économique et sociale, COM (2003) 034, 30.01.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Sala-i-Martin (1996) 
14 Tödtling-Schönhofer(2007) 
15 Jouen M.(2014) 
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Οι χώρες/καθαροί συνεισφορείς άρχισαν να αποδέχονται ότι ήταν και προς το 

δικό τους συμφέρον να εκσυγχρονισθούν π.χ. και η Ελλάδα και η Ιρλανδία και 

όχι μόνον οι δικές τους λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ίσως και εξ αυτού 

του λόγου, οι βάσεις του νέου συστήματος παρέμειναν σχεδόν αναλλοίωτες 

και κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 1994-1999. Στις επόμενες βέ-

βαια περιόδους, οι διευρύνσεις και το πέρασμα από την Ευρώπη των 12 στην 

Ευρώπη των 28 μετέβαλαν τη φύση και την έκταση των περιφερειακών προ-

βλημάτων, άρα και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Μετά μάλιστα την υιοθέτηση 

της στρατηγικής της Λισαβόνας16, η περιφερειακή πολιτική αναπροσανατολί-

στηκε προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των στόχων της πολιτικής αυτής 

(να καταστεί η οικονομία της ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 

της γνώσης στον κόσμο), μειώνοντας το ενδιαφέρον της για την εξυπηρέτηση 

του γενεσιουργού της στόχου, που ήταν η μείωση των περιφερειακών ανισο-

τήτων και η ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων από αυτές. Εν τω μεταξύ, 

μετά τις διαδοχικές διευρύνσεις οι χώρες της ΕΕ έγιναν 28 και ακολούθως 27 

μετά το Brexit. Ειδικά η μεγάλη διεύρυνση του 2004 άλλαξε δραματικά τον 

χάρτη των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, χωρίς όμως αντίστοιχης έντα-

σης και έκτασης αλλαγές στην  ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. 

 

Σε εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 1988 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

μεταξύ 1989 και 2006 τα Α’, Β’ και Γ’ Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης(ΚΠΣ) και 

ακολούθως τα ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 (τα ΕΣΠΑ 2021-2027 των δια-

φόρων κρατών-μελών είτε είναι ακόμη υπό έγκριση είτε έχουν εγκριθεί ορι-

σμένα από αυτά. Έχουν όμως εγκριθεί ελάχιστα από τα επιχειρησιακά 

προγράμματά τους, παρά το ότι η προγραμματική περίοδος έχει αρχίσει πριν 

ενάμιση χρόνο τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές).  

 

Από διαχειριστική άποψη ο συνολικός απολογισμός είναι μάλλον αρνητικός. 

Στις εγγενείς δυσχέρειες του πολυετούς ολοκληρωμένου προγραμματισμού 

προστέθηκαν οι διαρκώς αυξανόμενες, συνήθως γραφειοκρατικής φύσης, 

απαιτήσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, ενισχυόμενες συχνά από τις εθνι-

κές γραφειοκρατίες. Αυτή η διαδικαστική υπερφόρτωση, σε συνδυασμό με 

τα εσωτερικά προβλήματα διαχείρισης στα κράτη-μέλη, είχαν ως αποτέλεσμα 

μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων και στην απορ-

ρόφηση των αντίστοιχων πόρων. Έτσι, στο τέλος κάθε προγραμματικής πε-

ριόδου είχε απορροφηθεί, κατά μέσον όρο, περίπου το 50% των συνολικών 

πόρων της περιόδου και το υπόλοιπο έπρεπε να απορροφηθεί κατά τα δύο ή 

τρία χρόνια παράτασης της υλοποίησης (για την ακρίβεια του χρόνου που 

διετίθετο για ολοκλήρωση  της υλοποίησης μετά το τέλος της περιόδου δέ-

σμευσης των σχετικών πιστώσεων - το γνωστό ν+2 ή ν+3).  

16 Conseil Europeen de Lisbonne (2000) 
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Είναι ευνόητο ότι κατά τις περιόδους παράτασης υποχωρούσαν οι όποιες 

απαιτήσεις ποιότητας, η επιλογή των προς ένταξη έργων δεν ακολουθούσε 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις και η προτεραιότητα δινόταν στην ολοκλήρωση 

της απορρόφησης, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ίδια η αποτελεσματι-

κότητα της συνολικής παρέμβασης. Οι παρατάσεις είχαν επίσης ως αποτέλε-

σμα την καθυστέρηση έναρξης του επόμενου ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ και ο φαύλος 

κύκλος της καθυστέρησης της υλοποίησης και της απορρόφησης πόρων δι-

αιωνιζόταν. Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει, όπως αναλύεται παρακάτω, στον 

αποκλεισμό της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής (DGRegio) από 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και θα θέσει γενι-

κότερα εν αμφιβόλω αυτή καθ΄εαυτήν τη σκοπιμότητα συνέχισης της λει-

τουργίας της αλλά και της όλης περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ υπό την μέχρι 

σήμερα μορφή της. 

 

 

Η τρίτη περίοδος (μετά το 2020):  
Η εποχή του Ταμείου Ανάκαμψης. 
 

Η περίοδος αυτή αρχίζει με την κρίση του κορονοϊού και τις μεγάλες αποφά-

σεις που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της, με κορυφαία μεταξύ αυτών την 

απόφαση για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και τον τρόπο χρηματο-

δότησής του. Μετά από κοινή γαλλο-γερμανική πρόταση, το Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο του Ιουλίου 202017 ενέκρινε την πρωτοβουλία NextGenerationEU, με 

προϋπολογισμό 750 δισ. ευρώ. Το ποσόν αυτό προέρχεται όχι από αύξηση 

των εισφορών των κρατών-μελών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά από 

δάνεια που συνάπτει σταδιακά η Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ. Γίνονται, δη-

λαδή, δύο  βήματα ιστορικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ενοποίηση : Η αύ-

ξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο αδιανόητο πριν την κρίση 2% του ΑΕΕ 

της και η έκδοση αμοιβαίου χρέους, η αποπληρωμή μάλιστα του οποίου προ-

βλέπεται να γίνεται από νέους ιδίους πόρους της ΕΕ. 

 

Από τα 750 δισ. ευρώ, τα 390 είναι επιχορηγήσεις και τα 360 δάνεια. Τη με-

ρίδα του λέοντος από αυτά τα ποσά παίρνει ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, γνωστότερος ως Ταμείο Ανάκαμψης (312,5 δισ. ευρώ επιχο-

ρηγήσεις και 360 δισ. ευρώ δάνεια). 

 

 

 

 

 

 
17 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2020α) 
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Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ρηξικέλευθες 

σε σχέση με τις ισχύουσες για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Η χρηματοδότηση των 

κρατών μελών γίνεται από ένα μόνο ταμείο - το Ταμείο Ανάκαμψης - χωρίς 

κατηγορίες περιφερειών, χωρίς διακριτούς γενικούς και ειδικούς στόχους και 

προτεραιότητες. Η κατανομή των πόρων του γίνεται μεν με βασικό κριτήριο 

το ΑΕΠ/κάτοικο αλλά επειδή αφορά, χωρίς διακρίσεις, το σύνολο του εδά-

φους της ΕΕ, σημαντικά είναι και τα μερίδια των «πλουσίων» χωρών, οι οποίες 

είχαν – και συνεχίζουν να έχουν - υποτυπώδη συμμετοχή στα υφιστάμενα 

διαρθρωτικά ταμεία. Από την άλλη όμως πλευρά δεν δίνει προτεραιότητα στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι από 

τις οριζόντιες παρεμβάσεις του θα ωφεληθούν περισσότερο οι ανεπτυγμένες 

περιφέρειες που έχουν το παραγωγικό και ανθρώπινο κεφάλαιο που θα τους 

επιτρέψει να αξιοποιήσουν περισσότερο και καλύτερα τις πολιτικές αυτές.  
 

Ακόμη, το Ταμείο Ανάκαμψης αφήνει κατά μέρος τις αργόσυρτες διαδικασίες 

που θέλουν υποβολή και έγκριση ΕΣΠΑ, υποβολή και έγκριση επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, έγκριση κριτηρίων επιλογής έργων, προκηρύξεις κ.λπ. πριν φθά-

σουν στον τελικό σκοπό, που είναι η έγκριση και χρηματοδότηση συγκεκριμέ-

νων έργων και παρεμβάσεων. Η νέα διαδικασία περιορίζεται στην υποβολή και 

έγκριση ενός Σχεδίου Ανάκαμψης που αποτελεί  παράρτημα του ετήσιου Εθνι-

κού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων και περιλαμβάνει εξ αρχής τα προς χρηματοδό-

τηση έργα (ορισμένα εκ των οποίων εξειδικεύονται περαιτέρω στην πορεία). 

Από την άλλη όμως πλευρά, η ΕΕ γίνεται πολύ πιο παρεμβατική ως προς το πε-

ριεχόμενο των προς χρηματοδότηση παρεμβάσεων, επιβάλλοντας τουλάχιστον 

το 37% των πόρων να αφορά κλιματικούς στόχους και τουλάχιστον 20% να υπο-

στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Συνδέει επίσης αναπόσπαστα τη ροή της 

χρηματοδότησης με την πραγματοποίηση ενός ευρέως φάσματος μεταρρυθ-

μίσεων που δεν αφορούν κατ΄ανάγκην τα υλοποιούμενα έργα (όπως συνέβαινε 

με τις «αιρεσιμότητες» των ΕΣΠΑ) αλλά έχουν γενικότερα ως στόχο τη διασφά-

λιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας, που έλειπε από τις προηγηθείσες ανα-

πτυξιακές πολιτικές, όπως έδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.  

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης εμ-

φανίζεται ενισχυμένος ο διακυβερνητισμός, αφού η έγκριση των εθνικών 

σχεδίων δεν γίνεται πλέον από την Επιτροπή αλλά από το Συμβούλιο ECOFIN 

(ήλθαν στο προσκήνιο οι υπουργοί Οικονομικών), η δε έγκριση των έργων 

από την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου, που απαρ-

τίζεται από εκπροσώπους των κρατών-μελών. Πρέπει, στο σημείο αυτό, να 

σημειωθεί με προσοχή ότι, πέραν της διαδικασίας, η είσοδος των υπουργών 

Οικονομικών και των αντίστοιχων υπηρεσιών στον χώρο αυτό σηματοδοτεί 

την εισαγωγή μιας άλλης αντίληψης για την ανάπτυξη, με διαφορετικές προ-

ϋποθέσεις και προτεραιότητες. 
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Μετά από την παρουσίαση των διαφοροποιήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, 

ανακύπτει εύλογα το ερώτημα: Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης μέρος της πολιτι-

κής Συνοχής; Και ακόμη περισσότερο: Έχει σχέση – και ποιά - με τη μέχρι σή-

μερα περιφερειακή πολιτική της ΕΕ; Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί 

μέρος της πολιτικής Συνοχής, αφού στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

(ΠΔΠ) 2021-2027 εντάσσει το Ταμείο Ανάκαμψης στον Τομέα 2 (Συνοχή, Αν-

θεκτικότητα, Αξίες). Για όσους όμως ταυτίζουν την πολιτική Συνοχής με τη 

μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αποτελεί 

μέρος της. Είναι μάλλον προφανές ότι ο στόχος της μείωσης των περιφερει-

ακών ανισοτήτων μπαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης οπωσδήποτε σε δεύτερη 

μοίρα και η τυχόν μείωση ανισοτήτων που ενδεχομένως θα παρατηρηθεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις θα προκύψει ως συνέπεια συνδρομής και άλλων πα-

ραγόντων και όχι ως αποτέλεσμα συντεταγμένης προσπάθειας στο πλαίσιο 

του ταμείου αυτού. 

 

Από την άλλη όμως πλευρά πρέπει να επισημανθεί ότι είναι η πρώτη φορά 

που μια πολιτική με αναδιανεμητικά, αναπτυξιακά και σταθεροποιητικά χαρα-

κτηριστικά αφορά συμμετρικά όλα τα κράτη μέλη και όλους τους πολίτες της 

Ένωσης, χωρίς να περιορίζεται, όπως συνέβαινε προηγουμένως, σε συγκε-

κριμένα τμήματα της ΕΕ. Είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες των χωρών/κα-

θαρών συνεισφορέων του βορρά έχουν το ίδιο πρόβλημα με τους πολίτες 

της νότιας και της ανατολικής Ευρώπης και συστρατεύονται στην προσπάθεια 

αντιμετώπισής του. Είναι, λοιπόν, η πρώτη φορά που δημιουργήθηκαν οι προ-

ϋποθέσεις για να αποκτήσει η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής το πλήρες εύρος 

της, που δεν μπορεί να περιορίζεται στη μείωση των περιφερειακών ανισο-

τήτων αλλά πρέπει να νοείται ως η ανάπτυξη και εδραίωση ενός δεσμού που 

θα συνδέει τους ευρωπαίους πολίτες μεταξύ τους, πολίτες που θα μοιράζο-

νται τις ίδιες αξίες, θα συστρατεύονται για να επιτύχουν κοινούς στόχους  και 

θα απολαμβάνουν  τους καρπούς της κοινής προσπάθειας18. Είναι εύλογο να 

αναμένεται ότι η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου θα εμπεριέχει εκ των πραγμά-

των και τη διαρκή προσπάθεια για μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Υπ’ αυτή την έννοια, το Ταμείο Ανάκαμψης όχι μόνο πρέπει να θεωρείται ως 

μέρος της πολιτικής Συνοχής αλλά είναι πιθανότατα και προάγγελος μιας 

νέας και ευρύτερης πολιτικής Συνοχής. Σε όσους δε βιαστούν να χαρακτηρί-

σουν αυτές τις σκέψεις ως όνειρα θερινής νυκτός θα πρέπει να υπομνησθεί 

ότι ως τέτοιο όνειρο θεωρούνταν και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

όταν άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις για αυτήν στις αρχές της δεκαετίας του 

1960, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να γίνει πραγματικότητα, έστω και αν χρει-

άστηκε να περάσουν σαράντα χρόνια. 
 

 
18 Κρητικός, Α (2021α)
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Σε αυτόν ακριβώς τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει το Ταμείο Ανάκαμψης 

για τη γενικότερη ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να αναζητηθούν και οι πρα-

γματικές αιτίες της σφοδρής αντίδρασης των frugal 4 και λοιπών ακολούθων 

τους, εσχάτως δε και της Γερμανίας, στις προτάσεις για «μονιμοποίηση» του 

Ταμείου Ανάκαμψης. Μια «μονιμοποίηση» του ταμείου αυτού τόσο από πλευ-

ράς ύψους πόρων όσο και από πλευράς προέλευσης των πόρων αυτών (νέοι 

ίδιοι πόροι, έκδοση αμοιβαίου χρέους) θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη δη-

μοσιονομική ένωση και, επέκεινα, προς την πολιτική ένωση. Αυτό είναι που 

θέλουν να αποτρέψουν οι χώρες που αντιδρούν. Η διαμάχη περί τη συνέχιση 

ή μη του Ταμείου Ανάκαμψης είναι, τελικώς, διαμάχη για περισσότερη ή λιγό-

τερη Ευρώπη. 

 

Το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης συνυφαίνεται λοιπόν με την πορεία της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία με τη σειρά της θα επηρεασθεί από τις γε-

νικότερες γεωπολιτικές και άλλες εξελίξεις. Ιστορικά, οι κρίσεις μέχρι σήμερα 

έχουν δυναμώσει την Ευρώπη, αλλά δεν μπορεί να προεξοφληθεί ότι αυτό 

θα συμβαίνει στο διηνεκές. Αν επικρατήσει η βούληση – ή καταστεί αδήριτη 

η ανάγκη - για περισσότερη Ευρώπη, φαίνεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα 

αποκτήσει μόνιμη παρουσία στα ευρωπαϊκά πράγματα τόσο από πλευράς 

ύψους πόρων όσο και από πλευράς προέλευσής τους. Αν όχι, θα είναι ένα 

ενδιαφέρον διάλειμμα που θα υπενθυμίζει μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για 

την προοπτική της ενωμένης Ευρώπης. Υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι η 

ενεργειακή κρίση θα επιβάλει τελικώς μια νέα κοινή και μεγάλη ευρωπαϊκή 

απάντηση, η οποία θα μπορούσε να έχει τα χαρακτηριστικά ενός νέου τα-

μείου ανάκαμψης, αλλά τίποτε δεν είναι ακόμη βέβαιο. Εκείνο όμως που φαί-

νεται σχεδόν βέβαιο είναι ότι, ανεξάρτητα από το μέλλον αυτού καθ’ εαυτό 

του Ταμείου Ανάκαμψης, η νέα προσέγγιση που εισάγει από άποψη σχεδια-

σμού, διαδικασιών και λειτουργίας θα υποκαταστήσει σύντομα τη σημερινή 

μορφή της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Μπορεί δε να διακινδυνευ-

θεί η πρόβλεψη ότι αυτό θα συμβεί ήδη στην επόμενη, μετά το 2027, περίοδο, 

χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι και στην παρούσα περίοδο το Ταμείο 

Ανάκαμψης «ροκανίζει» με διάφορους τρόπους τα διάφορα κεκτημένα των 

ΕΣΠΑ, όπως έγινε – και περιγράφεται σε προηγούμενο σημείο - με τα ΜΟΠ 

σε σχέση με τα προϋφιστάμενα διαρθρωτικά ταμεία. 
 

Για να γενικευθεί όμως η διαδικασία που εισάγει το Ταμείο Ανάκαμψης με 

τρόπο επωφελή για την περαιτέρω ανάπτυξη της όλης ΕΕ αλλά και των πε-

ριοχών και χωρών της με τις μεγαλύτερες ανάγκες, απαιτούνται αρκετές βελ-

τιώσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό σήμερα . Η πρώτη βελτίωση 

πρέπει να είναι η κατάργηση των υποχρεωτικών ενιαίων και ισοπεδωτικών 

ποσοστών στους πόρους που διατίθενται σε συγκεκριμένες πολιτικές (σή-

μερα 37% στο περιβάλλον, 20% στην ψηφιακή μετάβαση).  
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Η έμφαση σε ορισμένες πολιτικές είναι και θεμιτή και αναγκαία, αρκεί να μην 

είναι ποσοτικά ασφυκτική και να  μην οδηγεί σε ένα είδος αναπτυξιακού αυ-

τοματισμού.  Η άλλη βελτίωση που οπωσδήποτε απαιτείται είναι να υπάρξει 

σαφής μέριμνα για τις περιφερειακές ανισότητες, όπως άλλωστε συνέβαινε 

και συμβαίνει με άλλες οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ, για τις οποίες προβλέ-

πονται συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν περιφερειακές 

στρεβλώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως δείχνει η εμπειρία τόσο στη 

χώρα μας όσο και αλλού, η αγνόηση της ανάγκης αυτής θα κοστίσει πολλα-

πλάσια στο μέλλον. Ακόμη, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, θα ήταν χρήσιμο να 

υπάρχει στο εθνικό σχέδιο μεγαλύτερη - και πιο δεσμευτική - εξειδίκευση των 

κατευθύνσεων (μήπως να ξαναθυμηθούμε και τον εντοπισμό κλάδων προτε-

ραιότητας που ήταν στην καρδιά αλλεπάλληλων μελετών πριν λίγα χρόνια – 

ΜcKinsey, ΙΟΒΕ/ΚΕΠΕ -, αλλά που η μελέτη Πισσαρίδη αγνόησε;), προκειμέ-

νου να αποφεύγονται τα γνωστά από τα ΕΣΠΑ φαινόμενα παραγεμίσματος 

με έργα που είναι μεν ώριμα ώστε να εξασφαλίσουν την έγκαιρη απορρό-

φηση πόρων αλλά η που ανταπόκρισή τους στις πραγματικές αναπτυξιακές 

προτεραιότητες είναι συχνά συζητήσιμη; Ανήσυχος ο Νίκος Χριστοδουλάκης19  

σημειώνει“…Η Ελλάδα – αλλά και κάμποσες άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Πο-

λωνία – βρέθηκαν προγραμματικά ανέτοιμες για να υποδεχθούν και να διο-

χετεύσουν τόσο σημαντικούς πόρους σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα ή έστω 

σε δέσμες από μικρότερα έργα που θα είχαν κεντρικό συντονισμό και στό-

χευση συμβατή με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές…”. 

 

Προφανώς υπάρχουν και πολλές άλλες ανάγκες βελτίωσης πριν τη γενίκευση 

της νέας προσέγγισης που εισάγεται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε κάθε όμως 

περίπτωση, μια νέα εποχή φαίνεται να αρχίζει για τις αναπτυξιακές πολιτικές 

της ενωμένης Ευρώπης, αρκεί οι γενικότερες, ευρωπαϊκές και διεθνείς,  εξε-

λίξεις να είναι ευθύγραμμες, κάτι βέβαια που τα φαινόμενα των τελευταίων 

ετών, αλλά και κυρίως τα πιο πρόσφατα, δεν εγγυώνται. Οι χώρες του ευρω-

παϊκού νότου, που ωφελήθηκαν σημαντικά από την περιφερειακή πολιτική 

της ΕΕ κατά τις δύο μεγάλες περιόδους της εφαρμογής της, πρέπει να δουν 

με ανοιχτό πνεύμα την προδιαγραφόμενη εξέλιξή της κατά τη νέα περίοδο 

που αρχίζει, και να στηρίξουν με κάθε μέσο που διαθέτουν την επιτυχή υλο-

ποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και την προοπτική μονιμοποίησής του. 

Η απώλεια της σχεδόν αποκλειστικότητας που είχαν (μαζί, μετά το 2004, με 

τις περιφέρειες της ανατολικής Ευρώπης) στην κατανομή των πόρων της πε-

ριφερειακής πολιτικής θα υπερκαλυφθεί από τα οφέλη του να ανήκουν σε 

μια Ευρώπη δημοσιονομικά και πολιτικά πιο ενωμένη.  

 

19 Χριστοδουλάκης, Ν. (2022) 
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Οι νέες ανάγκες και τα νέα δεδομένα επιβάλλουν μια νέα αντιμετώπιση, μια 

πολιτική συνοχής που δεν θα περιορίζεται στις μειονεκτούσες περιοχές της 

ΕΕ αλλά θα καλύπτει όλους τους ευρωπαίους πολίτες ενισχύοντας την ανά-

πτυξη του αισθήματος ότι ανήκουν όλοι σε ένα ενιαίο σύνολο με κοινές αξίες, 

κοινά προβλήματα, κοινή προοπτική. Χωρίς την ανάπτυξη αυτού του αισθή-

ματος, η διαδικασία της ευρωπαϊκή ενοποίηση θα φθάσει σύντομα στα όριά 

της και θα μείνει ανολοκλήρωτη. Και οι περιφέρειες του ευρωπαϊκού νότου 

μόνο να χάσουν θα έχουν από μια τέτοια εξέλιξη. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, είτε ως μεταφορά πόρων, κατά την 

πρώτη περίοδό της, είτε ως δραστική αναπτυξιακή παρέμβαση – με πολύ ενι-

σχυμένους πόρους – κατά τη δεύτερη μεγάλη περίοδό της, συνέβαλε καθο-

ριστικά στην εξέλιξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία, 

χωρίς την πολιτική αυτή, θα απείχε πολύ από το σημείο στο οποίο βρίσκεται 

σήμερα. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτής της διαδικασίας, η εσωτερική 

αγορά και η ΟΝΕ είχαν ως προϋπόθεση θέσπισης και λειτουργίας τους την 

πολιτική αυτή, η οποία, στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, έδωσε 

στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη και τις περιφέρειές τους, με πρώτες τις πε-

ριφέρειες του ευρωπαϊκού νότου, τη δυνατότητα συμμετοχής στα δύο αυτά 

ιστορικά εγχειρήματα.  

 

Όμως, η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε – και η κρίση της πανδημίας το επι-

βεβαίωσε – ότι η πολιτική αυτή δεν έδωσε στις οικονομίες και τις περιοχές 

που ενίσχυσε για πάνω από σαράντα χρόνια την ανθεκτικότητα που χρει-

άζονταν για να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις αυτές. Έτσι, την αναπτυξιακή σύ-

γκλιση που είχε σημειωθεί μέχρι την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

διαδέχθηκε μια ραγδαία απόκλιση. 

 

Εν τούτοις, τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν πήραν το μάθημα που έπρεπε και νό-

μισαν ότι με δημοσιονομικά μόνο μέτρα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 

τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η πραγματικότητα όμως, συνε-

πικουρούμενη από την κρίση της πανδημίας που ήλθε αμέσως μετά, διέψευσε 

την άποψη αυτή. Είχε πλέον φθάσει η ώρα της αλήθειας. Έτσι η ΕΕ, σε μια 

κίνηση αποφασιστικής υπέρβασης των «ταμπού» της, αποφάσισε να αυξήσει 

θεαματικά τον προϋπολογισμό της για να βρει τους πόρους που απαιτούσε η 

δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης αλλά και ανθεκτικότητας και να  προ-

χωρήσει σε κοινό δανεισμό για να χρηματοδοτήσει αυτή την αύξηση του προ-

ϋπολογισμού της. 
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Η αντιμετώπιση όμως της κρίσης που προκάλεσε – και την οποία συνεχίζει 

να τροφοδοτεί – η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δείχνει ότι το μάθημα από 

την πανδημία δεν είχε διάρκεια και ότι επικρατεί η άποψη να μην υπάρξει συ-

νέχεια στο ταμείο ανάκαμψης μετά τη λήξη της εξαετούς υλοποίησής του. 

Πρέπει εν τούτοις να σημειωθεί ότι αυξάνεται η πίεση να δοθεί μια κοινή και 

μεγάλη ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος 

στην Ουκρανία, μια απάντηση που θα μπορούσε να έχει τη μορφή ενός νέου 

ταμείου ανάκαμψης. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι περιφέρειες του ευρωπαϊ-

κού νότου, που ιστορικά είχαν καταλυτική συμβολή στη μέχρι σήμερα ανά-

πτυξη της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής γενικότερα, 

έχουν αυτονόητο συμφέρον και υποχρέωση να διασφαλίσουν την επιτυχή και 

αποτελεσματική υλοποίηση του παρόντος Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να 

υποστηρίξουν τη μόνιμη παρουσία του στα ευρωπαϊκά πράγματα, μαζί δε με 

αυτήν και την υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης για την πολιτική συνοχής της 

ενωμένης Ευρώπης. 
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