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Ειζαγωγικό ενημερωηικό ζημείωμα 

 

Η Εςπωπαϊκή Πεπιθεπειακή Πολιηική (Πολιηική Σςνοσήρ)   

 

Σχκθσλα κε ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο «ε Δπξψπε δελ κπνξεί λα 

ππάξρεη νχηε θαη λα έρεη ζεκαζία γηα ηνπο ιανχο ηεο, εθφζνλ νη ιανί απηνί έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν δσήο κεηαμχ ηνπο». Με απηφ ηνλ απαξάβαην φξν γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

νηθνδνκήκαηνο, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαηφξζσζε λα κεηεμειηρζεί (ΔΣ01) ζε Έλσζε κε 

ζεκειηψδε ζηφρν ηελ «ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή 

πξφνδν, θάζε πνιίηε ηεο, ζε θάζε εδαθηθφ ηεο ηκήκα». Τν ζεκειηψδε απηφ ζηφρν ππεξεηνχλ 

ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα κε ηηο ηνκεαθέο θαη νξηδφληηεο πνιηηηθέο (ΔΣ02), πνπ εδξάδνληαη ζε κηα 

ζηέξεα λνκηθή βάζε απφ ηελ νπνία απνξξέεη πιήζνο ζεζκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 

Πξάγκαηη, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηελ Δ.Δ. επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηηο ηνκεαθέο ηεο 

πνιηηηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνσζείηαη ε θαηάξγεζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο 

αγνξάο θαη ε απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Βηνκεραληθή Πνιηηηθή), ε ζηήξημε ηεο 

θαηλνηνκίαο (Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή Αλάπηπμε),  ε ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο 

(Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή), ε βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ  αιηεπηηθψλ πφξσλ (Αιηεπηηθή 

Πνιηηηθή), ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ εηζαγφκελα νξπθηά θαχζηκα (Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή), ε 

πινπνίεζε ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλσλ κεηαθνξψλ, ε αλάπηπμε δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ 

κεηαθνξάο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ (Πνιηηηθή 

Μεηαθνξψλ), ε  θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο (Πνιηηηθή Απαζρφιεζεο) θιπ. Αλάινγα 

επεξεάδνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη νη νξηδφληηεο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., φπσο ε 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ε Φνξνινγηθή Πνιηηηθή, ε Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ, ε Πεξηβαιινληηθή 

Πνιηηηθή θαη, ηέινο, ε Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ή Πνιηηηθήο Σπλνρήο φπσο απνθαιείηαη ζηελ Δ.Δ. 

(βι. ρξήζηκνη ζχλδεζκνη).   

 

Η Δπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή (ΔΣ 03) είλαη απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο νξηδφληηεο 

πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. ζεζκνζεηεκέλε ήδε ζηε Σπλζήθε, κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε ηζφξξνπε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δειαδή ε άξζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ε ζχγθιηζή 

ηνπο κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (εδαθηθή ζπλνρή). Η Δπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή έρεη 

σο γεληθφ ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζε φιε ηελ Δ.Δ. θαη πξνο 

ηνχην, παξέρεη ην θαηάιιειν πιαίζην γηα έλα επξχ θάζκα επελδχζεσλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σηελ πξάμε πξφθεηηαη γηα κηα γεσγξαθηθά εζηηαζκέλε πνιηηηθή, γεγνλφο 

πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ πνπ επελδχνληαη αιιά θαη 

ηελ ίδηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο απνηεινχλ ε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη νη δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε νξζήο εθαξκνγήο ησλ ινηπψλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ.. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αιιαγέο απηέο βξίζθνληαη ζηελ ζθαίξα ησλ Δζληθψλ Πνιηηηθψλ, φκσο 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο, νδήγεζε ζηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο 

ελφο Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) γηα θάζε Κξάηνο-Μέινο.   

 

Κχξην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφξξνπεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ηα Γηαξζξσηηθά 

Τακεία πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Δ.Δ. κε ηξφπν 

http://www.moussouroulis.gr/01.pdf
http://europa.eu/index_el.htm
http://www.moussouroulis.gr/02.pdf
http://www.moussouroulis.gr/Legal.pdf
http://www.moussouroulis.gr/Links.pdf
http://www.moussouroulis.gr/03.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm#-DG%20ECFIN
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παξαγσγηθφ πνπ λα εμαζθαιίδεη πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα έηζη ψζηε θαη ε ζχγθιηζε 

λα επηηαρχλεηαη, αιιά θαη λα δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο απηνδχλακεο αλάπηπμεο.  

 

Σεκεηψλεηαη φηη ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία έρνπλ απζηεξνχο δεζκνχο κε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο 

Δ.Δ. αιιά θαη κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο. Δηδηθφηεξα, δηαδξακαηίδνπλ  ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο γηα δπν ιφγνπο : δηφηη ε Κνηλνηηθή ελίζρπζε 

δίδεηαη κφλν ζε ζρέδηα πνπ εληάζζνληαη ζε θάπνην Πξφγξακκα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

δηφηη απνηεινχλ βάζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ηνκέσλ εζληθήο πνιηηηθήο ζηελ E.Δ..  

 

Η σπημαηοδόηηζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Πολιηικήρ Σςνοσήρ  

 

Πξνυπφζεζε γηα λα επηηχρεη ε Δ.Δ. ηνπο θεληξηθνχο πνιηηηθνχο ηεο ζηφρνπο  απνηειεί ε 

επίηεπμε πνιηηηθήο ζπκθσλίαο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πνιηηηθννηθνλνκηθά γεγνλφηα ηνπ Κνηλνηηθνχ 

γίγλεζζαη, είλαη ε πξφηαζε θαηαλνκήο πφξσλ πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζηάδεη 

πεξίπνπ δχν έσο ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ έλαξμε κηαο λέαο πεξηφδνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη απηφ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο δηαπξαγκάηεπζεο ζην 

Σπκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα δηαπξαγκάηεπζε. 

 

Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 (ΔΣΠΑ), ε δηαπξαγκάηεπζε ε νπνία μεθίλεζε ην 2004 γηα λα 

νινθιεξσζεί ην Γεθέκβξην 2005 (Σπκθσλία Βξπμειιψλ), δηελεξγήζεθε κέζα ζε κηα 

πνιχπινθε ζπγθπξία, ε νπνία δηακφξθσζε εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο γηα ηελ Κπβέξλεζε 

ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο :  

 

Πξψηνλ, ην δηεζλέο πεξηβάιινλ ήηαλ ζαθψο ιηγφηεξν δεθηηθφ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο πφξσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ηζρπξέο πηέζεηο γηα κηα ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθή 

ζπκθσλία νδήγεζαλ ζε πνιχ κηθξφηεξε αχμεζε πφξσλ (13%) απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 

(Γ’ΚΠΣ) ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε απφ ην Β’ΚΠΣ (Σπκθσλία Δδηκβνχξγνπ) ζην Γ´ 

ΚΠΣ (Σπκθσλία Βεξνιίλνπ).  

 

Γεχηεξνλ, απμήζεθαλ νη δηθαηνχρνη Σπλνρήο θαηά 100 εθαηνκκχξηα επηπιένλ θαηνίθνπο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ λέα Κξάηε-Μέιε πνπ έρνπλ κεγαιχηεξεο αλάγθεο γηα ζηήξημε ιφγσ ησλ 

αζζελψλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη νη νπνίεο θαιχπηνληαη θπξίσο απφ ην θνλδχιη ηεο Σπλνρήο. 

Απηφ είρε σο επίπησζε ηε κεηάβαζε ζε θαζεζηψο κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηξηψλ 

Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ (Αηηηθή, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία) ζηηο νπνίεο, φκσο, 

θαηνηθεί ην 63% ηνπ πιεζπζκνχ. Οη Πεξηθέξεηεο απηέο ππέζηεζαλ ην ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα 

ηεο δηεχξπλζεο πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ 25, 

έλαληη απηνχ ησλ 15 (ζηαηηζηηθή ζχγθιηζε ή phasing out).  

 

Τξίηνλ, γηα πξψηε θνξά, νη Πεξηθέξεηεο Σηεξεάο Διιάδαο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ δελ ππάγνληαη 

ζηνλ ζηφρν ηεο Σχγθιηζεο, έρνληαο μεπεξάζεη ην 75% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

ηεο Δ.Δ. ησλ 15 (θπζηθή ζχγθιηζε ή phasing in). 

 

Τέινο ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο επηβάξπλε ην θαθφ ηεο παξειζφλ απφ ηε 

δηαρείξηζε ησλ ΚΠΣ επί Κπβεξλήζεσλ ηνπ ΠΑΣΟΚ. Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε Διιάδα κφιηο πνπ 

θαηάθεξε γηα θάζε έλα Δπξψ πνπ έιαβε λα δεκηνπξγήζεη αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο κφιηο θαηά 
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1,7 επξψ, φηαλ άιιεο ρψξεο, φπσο ε Πνξηνγαιία θαη ε Ιζπαλία, επέηπραλ δηπιάζηα θαη 

ηξηπιάζηα αχμεζε, ελψ παξάιιεια απψιεζε ζεκαληηθνχο πφξνπο ιφγσ πξνβιεκάησλ 

λνκηκφηεηαο δηαρείξηζεο θαη αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

Σεκεηψλεηαη φηη νη πφξνη θαηαλέκνληαη ζην δηνηθεηηθφ εθείλν επίπεδν πνπ θάζε Κξάηνο-Μέινο 

ππνδεηθλχεη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηνηθεηηθή ηνπ δηάξζξσζε (ΔΣ04). Αξθεηέο ρψξεο, 

έρνληαο πξνβιέςεη εγθαίξσο ηηο επεξρφκελεο κεηψζεηο πφξσλ ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηνπο, πξνρψξεζαλ ζηε δηνηθεηηθή ηνπο 

αλαδηάξζξσζε. Η Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ δελ αμηνπνίεζε ην πιαίζην αιιαγήο ηαμηλφκεζεο 

πνπ ηφηε ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθφ, κε απνηέιεζκα πέληε απφ ηηο δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο λα κεηαβνχλ ηειηθά ζε θαζεζηψο «ζηαηηζηηθήο» ή «θπζηθήο ζχγθιεζεο» θαη άξα, 

κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο. Σεκεηψλεηαη επίζεο φηη κε επζχλε ηεο ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο ηνπ 

ΠΑΣΟΚ, ράζεθαλ θαη πάιη επθαηξίεο αθνχ ε αλαδηάξζξσζε πνπ απνθαζίζηεθε 

(«Καιηθξάηεο») δελ είλαη επλντθή, νχηε αλαπηπμηαθά αιιά νχηε θαη ρξεκαηνδνηηθά.  

 

Σην αξλεηηθφ απηφ πιαίζην γηα ηε ρψξα καο, ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηαπξαγκάηεπζε πνπ 

δηεμήγαγε ε Κπβέξλεζε ηεο ΝΓ (ΔΣ 05) εμαζθάιηζαλ πφξνπο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ χςνπο θαη 

πνιιέο επλντθέο ξπζκίζεηο δηαρείξηζεο θαη απνξξφθεζεο. Σπγθεθξηκέλα : ππνζηεξίμακε ζε 

φια ηα επίπεδα φηη ε εθάζηνηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε Σπλνρή, 

ην βαζηθφηεξν δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ επξσπατθνχ κνληέινπ, φηη ε αιιειεγγχε θαη ε ηζφηεηα ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πεξηθεξεηαθή αιιά θαη ηελ εζληθή επεκεξία, φηη ε δηεχξπλζε 

δελ πξέπεη λα επηβαξχλεη ηα θησρφηεξα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ.Δ15, φηη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη επαξθή κεηαβαηηθή ζηήξημε ζηα Κξάηε-Μέιε φπνπ ε θαηάζηαζε 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (πξνεηδνπνηήζακε φηη θάηη 

ηέηνην ζπληζηά αξλεηηθφ κήλπκα γηα ηηο κειινληηθέο δηεπξχλζεηο) θαη, ηέινο, φηη νη πεξηθέξεηεο 

θπζηθήο ζχγθιηζεο ζα έπξεπε λα ππνζηνχλ ειάρηζηε κείσζε ζε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε 

πνπ ζα ειάκβαλαλ σο Πεξηθέξεηεο ηνπ ιεγφκελνπ Σηφρνπ 1 (θάησ απφ ην 75% ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Δ.Δ.). 

 

Εξέλιξη ηηρ Πεπιθεπειακήρ Πολιηικήρ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ 

 

Σχκθσλα κε ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ησλ Κξαηψλ-

Μειψλ ηνπ ΟΟΣΑ ε νπνία δεκνζηεχηεθε ην Ννέκβξην 2010 ζε έθζεζε κε ηίηιν  «Regional 

Development Policies in OECD Countries», ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή μεθίλεζε ζε κία πεξίνδν 

ηζρπξήο αλάπηπμεο θαη δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο (δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960) κε βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε, κέζσ κεηαβηβαζηηθψλ 

πιεξσκψλ, θπξίσο, πξνο ηηο πεξηνρέο πνπ πζηεξνχζαλ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, ε νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε 

πεξηθεξεηαθέο ζπγθεληξψζεηο ηεο αλεξγίαο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ. Παξάιιεια, κε ηηο 

πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ αληζνηήησλ σο πξνο ην εηζφδεκα θαη ηηο ππνδνκέο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ, ε πξνζνρή εζηηάζηεθε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ σο πξνο ηελ 

απαζρφιεζε. Γεδνκέλεο ηεο ηφηε επηθξαηνχζαο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξνέβιεπε φηη 

ε δεκφζηα πνιηηηθή ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηηο ζπλζήθεο ηεο πξνζθνξάο, επεξεάδνληαο ηηο 

απνθάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα πεξηζζφηεξα θνλδχιηα ζηξάθεθαλ 

πξνο ηελ άκεζε ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα απνηέιεζαλ νη Αλαπηπμηαθνί Νφκνη 1262 θαη 1892).  

http://www.moussouroulis.gr/04.pdf
http://www.moussouroulis.gr/DATA/pressrel/0129kalikratis.pdf
http://www.moussouroulis.gr/05.pdf
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/0410061E.PDF
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Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ εζηίαδε, 

ζηελ επελδπηηθή βνήζεηα πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ππνδνκψλ, θπξίσο, 

πξνο ηηο πεξηνρέο ζε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε. Δληνχηνηο, νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο δελ 

κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Ωο απνηέιεζκα, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή απφ κία εθ ησλ άλσ 

παξέκβαζε επηδνκαηηθνχ ραξαθηήξα, εμειίρζεθε ζε κηα επξχηεξε πνιηηηθή γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο «πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο», κε ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο λα επλννχλ ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε έλαληη ηεο αλαδηαλνκήο.  

 

Απηή ε λέα πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη κία απμαλφκελε ηάζε απνθέληξσζεο ππέξ ηεο 

πεξηθέξεηαο. Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο εληζρχζεθαλ, αληαλαθιψληαο 

κία επξχηεξε πνιηηηθή ζηξνθή πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο θαη ηεο 

βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, απμάλνληαο ην δπλακηθφ ηεο πεξηθέξεηαο θαη 

ζηνρεχνληαο ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εθαξκφδνπλ πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο, ζέηνληαο σο ζηφρνπο ηε κείσζε 

ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ απμαλφκελε πξνζνρή θεξδίδεη ε αλάπηπμε 

θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. Έλαο αξηζκφο ρσξψλ δίλεη έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο θαη ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο, αληηκεησπίδνληαο απηνχο ηνπο δχν ζηφρνπο σο 

αιιειέλδεηνπο. Δπηπιένλ, πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ζηφρσλ, θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

έδαθνο ε έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Οξηζκέλεο ρψξεο ζέηνπλ, επίζεο, σο ζηφρν ηε 

βειηησκέλε δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο απνθέληξσζεο.  

   

Αλλαγή παπαδείγμαηορ ηηρ πολιηικήρ πεπιθεπειακήρ ανάπηςξηρ (Πηγή: ΟΟΣΑ) 

 Παλαιό παράδειγμα Νέο παράδειγμα 

Αλαγλψξηζε 

πξνβιήκαηνο 

Πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζε 

εηζφδεκα, ππνδνκέο θαη 

απαζρφιεζε 

Έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο, 

αλαμηνπνίεην δπλακηθφ ζηελ πεξηθέξεηα 

Σηφρνη Ιζφηεηα κέζσ ηζφξξνπεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηζφηεηα 

Γεληθφ πιαίζην 

πνιηηηθήο 

Φξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηνρψλ ζε 

πζηέξεζε, αληαπφθξηζε ζηα ζνθ 

(αληίδξαζε ζηα γεγνλφηα) 

Κηλεηνπνίεζε αλαμηνπνίεηνπ δπλακηθνχ 

κέζσ πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

(πξνιεπηηθή πνιηηηθή) 

Κάιπςε Τκεκαηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζε 

έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν θιάδσλ 

Οινθιεξσκέλα αλαπηπμηαθά ζρέδηα κε 

επξχηεξε θάιπςε απέλαληη ζε πνιηηηθέο 

Φσξηθή νξγάλσζε Σηφρνο νη κεηνλεθηηθέο  πεξηθέξεηεο Δζηίαζε ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο 

Φξνληθφο νξίδνληαο Βξαρππξφζεζκνο Μαθξνπξφζεζκνο 

Πξνζέγγηζε «Έλα κέγεζνο ηαηξηάδεη ζε φινπο» Πξνζέγγηζε αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

Δζηίαζε Δμσγελείο επελδχζεηο θαη 

κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 

Δλδνγελή ηνπηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη γλψζε 

Δξγαιεία Δπηδνηήζεηο θαη θξαηηθή βνήζεηα 

(ζπρλά αηνκηθά ζε επηρεηξήζεηο) 

Μεηθηέο επελδχζεηο ζε «ειαθξχ» θαη 

«βαξχ» θεθάιαην (επηρ/θφ πεξηβάιινλ, 

αγνξά εξγαζίαο, ππνδνκέο) 

Γξψληεο Κεληξηθή θπβέξλεζε Γηαθνξεηηθά επίπεδα θπβέξλεζεο, 

θνηλσληθνί εηαίξνη, Κνηλσλία Πνιηηψλ 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, ν 

ΟΟΣΑ επηζεκαίλεη φηη είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ζπλεθηηθή ζχγθξηζε, εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο εληαίνπ νξηζκνχ γηα ην ηη ζπληζηά «πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή», αιιά θαη ησλ 
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πεξηνξηζκέλσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θακία ρψξα δελ θαηέζεζε κία ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ην χςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο ηεο πνιηηηθήο.  

 

Παξφια απηά, ν έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηεο 

αλάζεζεο νπζηαζηηθψλ εμνπζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα 

ζηα ζπγθεληξσηηθά θξάηε, ε θεληξηθή θπβέξλεζε απνηειεί αθφκε πνιχ ζεκαληηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.  

 

Η έληνλε εμάξηεζε απφ θάζεηεο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ησλ 

πεξηνρψλ λα θαηαλείκνπλ ηνπο πφξνπο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή.  

 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΣΑ, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, νη παξεκβάζεηο πνπ ειέγρνληαη 

απφ ην θέληξν, ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ ην απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν γηα ην ζπληνληζκφ 

κίαο ζεηξάο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξε επνπηεία θαη 

πεξηνξίδνληαο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαθεξκαηηζκνχ, αιιεινεπηθαιχςεσλ θαη πνιππινθφηεηαο. 

 

Εξέλιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Πεπιθεπειακήρ Πολιηικήρ  

 

Η Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή εμειίζζεηαη θαη εκπινπηίδεηαη δηαξθψο κέζα απφ δηάθνξεο ζεζκηθέο 

θαη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα θαη νη εζληθέο 

Κπβεξλήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ 2007-2013 (ΔΣ06) επεξέαζε ε πνιηηηθή απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ λα 

κεηαηξέςεη ηελ Δ.Δ. ζηελ «πιο ανηαγωνιζηική και δςναμική οικονομία ζηον κόζμο, βαζιζμένη 

ζηη γνώζη και ηην εμπειπία, ικανή να διαηηπήζει ζηαθεπή ηην οικονομική ηηρ ανάπηςξη, με 

πεπιζζόηεπερ θέζειρ απαζσόληζηρ, με μεγαλύηεπη κοινωνική ζςνοσή», γλσζηή σο Σηξαηεγηθή 

ηεο Ληζζαβφλαο (ΔΣ07). 

 

Η ηάζε γηα ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ζηηο πιένλ δπλακηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Δ.Δ. 

φπνπ ε νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζα ήηαλ κεγαιχηεξε, απνηέιεζε κηα 

ζεκαληηθή «απεηιή» ηεο Σηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο (ΣηΛ) γηα ηελ Διιάδα. Πνιιά απφ ηα 

πινπζηφηεξα Κξάηε-Μέιε, επεδίσμαλ λα θαηεπζχλνπλ ηνπο πφξνπο εθεί πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε 

άκεζα απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, θαη φρη εθεί πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε, 

δειαδή ζηηο κεηνλεθηνχζεο Πεξηθέξεηεο. Απηή ε πνιηηηθή βνχιεζε εξρφηαλ ζε επζεία αληίζεζε 

κε ηελ ηζρπξή λνκηθή βάζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Σπλνρήο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ ίδηα ηε 

Σπλζήθε. Γηα λα είλαη ινηπφλ ε ΣηΛ ζπλεπήο πξνο ηε Σπλζήθε, ζα πξέπεη λα ππεξεηεί ην 

ζεκειηψδε ζηφρν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, δειαδή ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

ράζκαηνο κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ πεξηθεξεηψλ. Απηφ ήηαλ έλα απφ ηα δπν βαζηθά 

επηρεηξήκαηα πνπ ε Κπβέξλεζε ηεο ΝΓ επηθαιέζηεθε ζην πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΣΠΑ θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.  

 

Η κφλε πνιηηηθή πνπ δηαζέηεη ζεκαληηθφ κέγεζνο πφξσλ ηθαλφ λα πξνθαιέζεη απνηέιεζκα 

είλαη ε Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, ε νπνία, άιισζηε, δηαζέηεη θαη ηε κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ηε 

ΣηΛ απφ θάζε άιιε νξηδφληηα πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.. Πξάγκαηη, νη δπν πνιηηηθέο έρνπλ σο θνηλνχο 

ζηφρνπο ηε βηψζηκε αλάπηπμε αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (κέζσ ησλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο).  

 

http://www.moussouroulis.gr/06.pdf
http://www.moussouroulis.gr/07.pdf
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Η κφλε δηάζηαζε ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ δπν πνιηηηθψλ είλαη ε εδαθηθή 

δηάζηαζε, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο πνιηηηθή Σπλνρήο, αιιά βξίζθεηαη εθηφο ηνπ 

πεδίνπ ηεο ΣηΛ. Απηφ ήηαλ ην δεχηεξν επηρείξεκα πνπ παξνπζηάζηεθε επίζεο κε επηηπρία ζην 

πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαπξαγκάηεπζεο. Σεκεηψλεηαη φηη ε πην ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ 

Πνιηηηθή Σπλνρήο είλαη ε αλάγθε ηεο ΣηΛ γηα  θεληξηθφ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο θαη θεληξηθφ 

έιεγρν ηεο επίηεπμήο ηνπο.   

 

Το μέλλον ηηρ Εςπωπαϊκήρ Πολιηικήρ Σςνοσήρ 

 

Τελ παξνχζα πεξίνδν (πξψην εμάκελν 2011) βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηφζν ζηα ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο Δ.Δ. φζν θαη ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ Κνηλνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ πφξσλ γηα ηε λέα πεξίνδν 2014-2020 

(ΔΣ08) αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο Δ.Δ. γηα ηελ επφκελε δεθαεηία.  

 

Σην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ απηψλ βξίζθεηαη ε Σηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» πνπ παξνπζίαζε 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία αλακέλεηαη λα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ηε λέα Πνιηηηθή 

Σπλνρήο. Η Σηξαηεγηθή απηή θαζνξίδεη έλα φξακα γηα κηα θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζηελ 

Δ.Δ. θαη βαζίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο:  

 

(α)  έμππλε αλάπηπμε, κε ηε ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία,  

 

(β)  βηψζηκε αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα θαη  

 

(γ)  αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο, ε νπνία ζα πξνάγεη κηα νηθνλνκία πςειήο απαζρφιεζεο 

θαη ζα νδεγεί ζε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή ζπλνρή.  

 

Σην πιαίζην απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη έλα ζεκαηνιφγην πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηε θαηλνηνκία, ηε λενιαία, ηε ςεθηαθή ζχγθιηζε, ηελ παξαγσγή ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, 

ηε βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα «πξάζηλε» αλάπηπμε, ηηο  λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο.  

 

Η Διιάδα δελ λνείηαη λα παξακέλεη ακέηνρε απφ ηα αλσηέξσ, φπσο, δπζηπρψο θαίλεηαη φηη 

ζπκβαίλεη ζήκεξα.  

 

Αληί ηα αξκφδηα Υπνπξγεία λα παξαθνινπζνχλ ζηελά, λα αλαιχνπλ θαζεκεξηλά ηηο εμειίμεηο 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη Κπβεξλήζεσλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο 

δηεξγαζίεο ελεκεξψλνληαο ην Κνηλνβνχιην, απέρνπλ ή κεηέρνπλ ηππηθά.  

 

Δίλαη φκσο ζαθέο φηη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε άζθεζε επηξξνήο, απαηηνχληαη 

ζπκκαρίεο κε ηα Κξάηε-Μέιε πνπ έρνπλ ηαπηφζεκα κε ηελ Διιάδα ζπκθέξνληα, αιιά θαη 

δηθηπψζεηο ζε θάζε δπλαηφ επίπεδν, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο.  

 

http://www.moussouroulis.gr/08.pdf
http://ec.europa.eu/ellada/news/hot_topics/europe_2020/index_el.htm
http://www.nd.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=70475&Itemid=146
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Οι πόποι ηηρ πεπιόδος 2014-2020 και οι επιπηώζειρ ηηρ αναθεώπηζηρ ηων ζηαηιζηικών 

ζηοισείων 2007-2009 ζηο δημοζιονομικό θάκελο ηηρ Ελλάδαρ.  

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην πιένλ ζεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε δνκή θαη ην θαηψθιη ησλ ηδίσλ πφξσλ 

ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο πνζνζηνχ ηνπ Αθαζαξίζηνπ Δγρσξίνπ Δηζνδήκαηνο ηεο 

Δ.Δ. Δίλαη επίζεο ζαθέο φηη ε πξνζπάζεηα γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ Κξαηψλ-Μειψλ φπσο ε 

Γεξκαλία, Γαιιία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία, Σνπεδία θαη Απζηξία πνπ είλαη «θαζαξνί 

ζπλεηζθέξνληεο» (net contributors) δελ ζα εζηηαζζεί ζηελ «Αληαγσληζηηθφηεηα» πνπ εθθξάδεη 

ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζηήξημε ηεο πνιηηηθήο «Δπξψπε2020» αιιά ζηελ «Πνιηηηθή 

Σπλνρήο» θαη ηελ «Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή». Οη δπν απηέο πνιηηηθέο εμαζθαιίδνπλ ζηε ρψξα 

καο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνιήςεψλ ηεο απφ ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (ηη 

εηζπξάηηνπκε), ε δε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηδίσλ πφξσλ πξνζδηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Δ.Δ. (ηη πιεξψλνπκε).  

 

Σεκεηψλεηαη φηη νη κεηαθνξέο πφξσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, 

επέηξεςαλ ζηελ Διιάδα λα δηαζέηεη έλα θαζαξφ ππφινηπν ηεο ηάμεο ηνπ 3,5 έσο 4,0 % ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ζε εηήζηα βάζε.  

 

Όκσο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 2007-2013, έρεη ήδε επέιζεη δξακαηηθή 

κεηαβνιή ζην θαζεζηψο επηιεμηκφηεηαο ησλ Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ (βι. ράξηε). Γηα ην ζέκα 

απηφ, ν ππεχζπλνο Τνκέα Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο ΝΓ, πξνέβε ζε δήισζε 

παξνπζηάδνληαο ηνλ ράξηε κε ηηο αιιαγέο απηέο, ελψ κε επηζηνιή ηνπ, ελεκέξσζε ζρεηηθά 

ηνπο αηξεηνχο Πεξηθεξεηάξρεο.  

 

Σεκεηψλεηαη φηη ε κεηαβνιή απηή θαίλεηαη φηη επήιζε, θπξίσο, ιφγσ ηεο αλαζεψξεζεο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηψλ 2007-2009 απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη, ελδερνκέλσο, ιφγσ ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ  ρξεζηκνπνηεί ε  Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΤΑΤ.) γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο θάζε Διιεληθήο Πεξηθέξεηαο. Σην δεχηεξν απηφ ζέκα, ν ππεχζπλνο 

Τνκέα Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο αλαθέξζεθε κε παξέκβαζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ 

ηεο Βνπιήο, ακθηζβεηψληαο εκκέζσο ηελ νξζφηεηά ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ. Σην ζέκα 

ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθέξζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα 

ηεο Βνπιήο, ζηηο 15/2/2011, Δξψηεζήο ηνπ κε αξηζκφ 6831/229/29.11.2010 ζρεηηθά κε ηηο 

εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ «Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Α.Δ.» (ΜΟΓ Α.Δ.) θαη 

«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ.» (ΚηΠ Α.Δ.)   

 

Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ ειιείκκαηνο, ε ΔΛ.ΣΤΑΤ., εξκελεχνληαο 

ηνλ Καλνληζκφ 2223/96 γηα ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Λνγαξηαζκψλ θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ζην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ελέηαμε ηηο εηαηξείεο απηέο - 

καδί κε άιιεο 15 εηαηξείεο πνπ δξνπλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο - ζηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζην έιιεηκκα, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζή ηνπ, ελψ 

ζχκθσλα κε ηνλ  Καλνληζκφ, κπνξνχζαλ λα εμαηξεζνχλ ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

εηδηθφηεξα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.  

 

Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηελ Δλδηάκεζε Έθζεζή ηεο ηνπ 2010 (ζει.25), επηβεβαίσζε φηη «ην 

έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2009 πξνζαπμήζεθε αηζζεηά πξνο ηα άλσ» ιφγσ ηεο 

«ζπκπεξίιεςεο νξηζκέλσλ ειιεηκκαηηθψλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ηνπ ηνκέα ησλ 

ζπγθνηλσληψλ θαη ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο, θαζψο θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ 

http://www.nd.gr/images/stories/deltia/pinakas_070211.pdf
http://www.nd.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=70473&Itemid=151
http://www.moussouroulis.gr/Epistoli2014_2020.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal
http://www.moussouroulis.gr/Statistics.8.2.11.pdf
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δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ πξνεγνπκέλσο εζεσξείην φηη βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ δελ αλήθαλ ζηε γεληθή θπβέξλεζε».  

 

Τέινο, ζχκθσλα κε ην Δβδνκαδηαίν Γειηίν Οηθνλνκηθψλ Δμειίμεσλ πνπ εθδίδεη ε Alpha Bank 

(17/2), «η νέα αναθεώπηζη ηων ζηοισείων για ηο ΑΕΠ ζηην πεπίοδο 2006-2009, διογκώνει ηην 

πηώζη ηος ΑΕΠ ηο 2010. Αςηό, ζύμθωνα με ηην ΕΛ.ΣΤΑΤ., οθείλεηαι: 1) Σηην πποζαπμογή 

ηων 3μηνιαίων εκηιμήζεων ηος ΑΕΠ ζηιρ ανηίζηοισερ εηήζιερ εκηιμήζειρ για ηην πεπίοδο 2006-

2009, οι οποίερ ζςμπεπιλήθθηκαν ζηην κοινοποίηζη ηηρ Διαδικαζίαρ Υπεπβολικού 

Ελλείμμαηορ ηος Νοεμβπίος 2010. 2) Σηην ειζαγωγή ηων 3μηνιαίων ζηοισείων ηων 

λογαπιαζμών ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ για ηο έηορ 2009, πος είναι ζςνεπή και ζςγκπίζιμα με ηα 

ανηίζηοισα 3μηνιαία ζηοισεία ηος έηοςρ 2010…. Το κύπιο αποηέλεζμα ηηρ νέαρ μεθόδος 

εκηίμηζηρ ηος ΑΕΠ είναι η διόγκωζη ηος πςθμού πηώζηρ ηος ΑΕΠ ηο 2010 (και η πεπαιηέπω 

ζημανηική επιδείνωζη ηος οικονομικού κλίμαηορ), με ηαςηόσπονη αύξηζη ηος πςθμού αύξηζηρ 

ηος ΑΕΠ ζηην πεπίοδο 2006-2009… Από όηι θαίνεηαι βαζική αιηία πος οδήγηζε ζηην 

αναθεώπηζη ηος ΑΕΠ ήηαν η ένηαξη (μόνο ζηην Ελλάδα) ζηη Γενική Κςβέπνηζη ηων 

πεπιζζόηεπων ΔΕΚΟ πος οδήγηζε και ζηην αύξηζη ηος ελλείμμαηορ ζηο 15,4% ηος ΑΕΠ ηο 

2009 και ζηο 9,4% ηος ΑΕΠ ηο 2010. Η αλλαγή ηος ηπόπος ςπολογιζμού ηηρ ζςμβολήρ αςηών 

ηων ΔΕΚΟ ζηο ΑΕΠ μεηά ηην ένηαξή ηοςρ ζηο Δημόζιο ζςνέβαλε ζηην αύξηζη ηος ΑΕΠ ζηην 

πεπίοδο 2006-2009 και ζηη μεγαλύηεπη πηώζη ηος ΑΕΠ ηο 2010…».  

 

Σηπαηηγική για ηη διαζθάλιζη αναπηςξιακών πόπων για ηην πεπίοδο 2014-2020  

 

Τα αλσηέξσ, αζθαιψο θαη ππνλνκεχνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ θάθειν ηεο ρψξαο καο πξηλ θαλ 

μεθηλήζεη ε δηαπξαγκάηεπζε, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο, ζα έρεη κεγάιεο επηπηψζεηο ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε ΝΓ ζα παξέκβεη 

ζπζηεκαηηθά θαη δπλακηθά ζηα Δπξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, επηδηψθνληαο ηα θαησηέξσ :  

 

Πξψηνλ, λα απνθεπρζεί ε «εζληθνπνίεζε» ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο κε βάζε 

ηελ αξρή «ίζερ εςκαιπίερ, αλλά καηά πεπίπηωζη ανηιμεηώπιζη ηων Κπαηών-Μελών και 

Πεπιθεπειών και όσι η ίδια ζςνηαγή για όλερ και για όλα». Σηελ επηδίσμε καο απηή ζα 

εμεηάζνπκε θαη ην ζέκα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξηεηίαο 2007-2009.  

 

Γεχηεξνλ, λα ζπλερηζζεί ε εληζρπκέλε ρξεκαηνδφηεζε αθφκε θαη πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ 

ζεσξνχληαη πινπζηφηεξεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πνιιέο Διιεληθέο ην 2014), εθφζνλ ε 

αιιειεγγχε πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο θαη λα ιακβάλεη 

ππφςε φρη κφλν ηελ Πεξηθεξεηαθή αιιά θαη ηελ εζληθή επεκεξία. 

 

Τξίηνλ, λα ππάξμεη ζπγθεθξηκέλε απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί 

θαηά (θαη κεηά) ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, 

δηεξεπλψληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο δεκνζηνλνκηθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θάζε Πεξηθέξεηαο. 

 

Τέηαξηνλ, λα παξακείλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Γηαξζξσηηθψλ 

Τακείσλ γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ φισλ ησλ Τακείσλ, θαη, κέζσ νπζηαζηηθήο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ, λα θαηαζηεί πην απνδνηηθφ γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο.  

 

http://www.moussouroulis.gr/weekly17022011.pdf

