Τομέας Πολιτικής Εσθύνης Περιυερειακής Πολιτικής
Κωστής Μοσσοσρούλης - Βοσλεστής Ν. Χίοσ ΝΔ

Εισαγωγικό ενημερωτικό σημείωμα
Η Εθνική Περιυερειακή Πολιτική
Η εμπειρία διαχείριζης ηων πόρων ηων Διαρθρωηικών Ταμείων ζηην Ελλάδα
Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε φηη ηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα ζε φξνπο βηνηηθνχ επηπέδνπ,
δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο, δελ ήηαλ αλάινγα ησλ πφξσλ πνπ
δηαηέζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Οη πφξνη απηνί
ζπλέβαιαλ κελ ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο αιιά δελ δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα λα είλαη ε αλάπηπμε απηή βηψζηκε θαη λα σθειεί φινπο ηνπο Έιιελεο. Γειαδή λα βειηηψλεη
ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν, πξνζθέξνληαο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο θαη λα
δεκηνπξγεί ελδνγελή αλαπηπμηαθή δπλακηθή, φπσο άιισζηε είλαη θαη ν βαζηθφο ηνπο ζθνπφο.
Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε «Regional Development Policies in OECD Countries» πνπ
παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ΟΟΣΑ ην Ννέκβξην 2010, ηα πξνβιήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ
Διιάδα ζρεηίδνληαη κε αληζφηεηεο ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ηελ αλεξγία θαη ηελ παξνρή
δεκφζησλ ππεξεζηψλ αθελφο κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη, αθεηέξνπ, ζην εζσηεξηθφ θάζε
Πεξηθέξεηαο. Η ζχγθιηζε ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ηνλ Δπξσπατθφ κέζν, φζνλ αθνξά ζην θαηά
θεθαιήλ ΑΔΠ ζπληζηά κία αξγή θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο θχζεο ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη θάζε πεξηθέξεηα. Γεληθά, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ γχξσ
απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα, νη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο δελ δηαζέηνπλ ην πιεζπζκηαθφ
ππφβαζξν, αιιά νχηε θαη ηελ απαξαίηεηε παξαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή δπλακηθή.
H πνιπζχλζεηε δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία,
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσλία θαη ε απνδνηηθφηεηά ηεο πξέπεη λα απνηηκάηαη ζπλνιηθά. Τν
άγρνο απσιεηψλ πφξσλ θαη ε αλάγθε λα απνθηήζεη ε ρψξα έλα ειάρηζην επίπεδν δεκφζησλ
ππνδνκψλ γηα λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, λα θηλεηνπνηεζεί
ην ηδησηηθφ θεθάιαην, πξφηαμαλ, αλαπφθεπθηα, ηελ απνξξφθεζε.
Έηζη, παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έγηλαλ, ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο πεξηνξίζηεθε,
ζπρλά, ζε εμεηδίθεπζε ησλ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ρσξίο ζπγθξνηεκέλε «απφ πάλσ πξνο ηα
θάησ ζηξαηεγηθή» κε «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε, ελψ δηαηήξεζε
κηα «πηζησζηνθεληξηθή» ινγηθή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φρη πάληα ζχκθσλε κε ηηο
απαηηήζεηο απηέο αιιά θαη ηνπο ζχλζεηνπο λνκηθνχο, ηερληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο φξνπο
πνπ επέβαιε ην Κνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην.
Τα δεκφζηα έξγα πνπ απνξξφθεζαλ ηνλ θχξην φγθν ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, απνηέιεζαλ
«εχθνιν ζηφρν» γηα ηελ Δ.Δ., ε νπνία αμίσλε επί καθξφλ ηελ επζπγξάκκηζε κε ηελ Κνηλνηηθή
λνκνζεζία. Οη φπνηεο πξνζαξκνγέο έγηλαλ πξν ηνπ 2004 ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, αθνχ βξήθαλ
ηζρπξέο αληηδξάζεηο, ηφζν απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, φζν θαη απφ θνξείο πνπ παξέκεηλαλ
εγθισβηζκέλνη ζην παξειζφλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, ε δηαζχλδεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Διιάδα κε ηηο
δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. θαηέδεημε ηξεηο κεγάιεο αδπλακίεο ηεο ρψξαο καο: ηελ
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αλεπάξθεηα πνιηηηθψλ, ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο. Αλ θαη έγηλαλ πνιιά θαη ρξήζηκα έξγα ζηε
ρψξα, απηά δελ ήηαλ πάληα ζχκθσλα κε θάπνηα ζηξαηεγηθή θαη, ζπρλά, δελ ήηαλ ζχκθσλα κε
ηηο ρξνληθέο, θνζηνινγηθέο θαη πνηνηηθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο.
Παξάιιεια, ε εγγελήο ηάζε ησλ Υπνπξγείσλ λα ζεσξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ (Δ.Π.) σο απηνλφεην δηθαίσκα πνπ πεγάδεη απφ ηηο ζεζκηθέο ηνπο
αξκνδηφηεηεο, επηβάξπλε δπζαλάινγα ην εζληθφ ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) κε πιήζνο κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ, πνπ αλέηξεπαλ θάζε πξνζπάζεηα
ράξαμεο ζπλεθηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη επηβάξπλαλ ην έιιεηκκα. Σηελ πξάμε, κηα
ζρεηηθά ζχγρξνλε δνκή «πξψηεο ηαρχηεηαο» εληάζζεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, κηα δνκή «δεχηεξεο ηαρχηεηαο», απνγπκλσκέλε απφ ζηειέρε
ράξηλ ηεο πξψηεο, ηα εθηειεί θαη κηα ηξίηε, «παξσρεκέλε δνκή» (Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ) ηα ρξεκαηνδνηεί κέζσ ηνπ ΠΓΔ.
Τέινο, κε ηελ ππαγσγή ζην επίπεδν ηνπ ίδηνπ Υπνπξγείνπ ηφζν ηνπ Φνξέα Πξνγξακκαηηζκνχ,
Δθηέιεζεο θαη Διέγρνπ ησλ έξγσλ φζν θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., δεκηνπξγήζεθαλ
νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζην λα ππνβαζκηζηεί ε πξνηεξαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ
θάζε Δ.Π είρε ζέζεη, αθνχ πάληα ππεξίζρπαλ θαηά ηελ πινπνίεζε νη «δσηηθέο» αλάγθεο, φπσο
απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο ππφ ην βάξνο ηεο θαζεκεξηλήο άζθεζεο ηεο θάζε ηνκεαθήο
πνιηηηθήο. Έηζη ηα Δ.Π. γίλνληαλ αληηιεπηά φρη σο νινθιεξσκέλα ιεηηνπξγηθά ζχλνια
δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε κεηξήζηκσλ θαη νξαηψλ ζηφρσλ, αιιά σο
πεγέο ηακεηαθήο εμππεξέηεζεο αλαγθψλ άζθεζεο βξαρππξφζεζκεο πνιηηηθήο.
Σην αλσηέξσ πιαίζην, αλαπφθεπθηα, ηα ΚΠΣ ηαπηίζηεθαλ κε ηελ απνξξφθεζε πφξσλ, ελψ νη
αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο πεξηνξίζηεθαλ ζε κηα απιή θαηαγξαθή ηψλ πξνο πινπνίεζε έξγσλ.
Απνθάιπςαλ, φκσο, θαη έλα αθφκε ζεκαληηθφ έιιεηκκα: ηελ εγγελή αδπλακία ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο λα ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθά, λα δηνηθεί επηηειηθά ηηο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο θαη λα
θηλεηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαηεπζχλνληάο ηελ πξνο λένπο
παξαγσγηθνχο θιάδνπο.
Ταπηφρξνλα, απνθάιπςαλ θαη ηελ αδπλακία ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα απνδέρεηαη
αιιαγέο ή λα μεπεξλά παιαηέο αληηιήςεηο. Τν άλνηγκα ηεο αλαπηπμηαθήο «ςαιίδαο» κεηαμχ
θέληξνπ θαη Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη νη ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, είλαη ε πιένλ νξαηή απφ
ηηο επηπηψζεηο απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Βεβαίσο, ε πξνζπάζεηα γηα αλαηξνπή απηψλ ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ζα ήηαλ
πεξηηηή, αλ ε ρψξα καο δηέζεηε κηα πνηνηηθή, ζηαζεξή θαη θσδηθνπνηεκέλε λνκνζεζία, κηα
απνηειεζκαηηθή, εμσζηξεθή, ζπλεπή, αληηγξαθεηνθξαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη κηα θαιχηεξε
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ δεκφζην, ηδησηηθφ, απηνδηνηθεηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.
Πηζηεχνπκε φηη πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ κφλν φηαλ
αλαδεηθλχνληαη νη ιφγνη πνπ ηα δεκηνπξγνχλ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ απηά ζπλδένληαη κε
ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ πνπ ραξάζζνληαη θαη εθαξκφδνληαη γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ
θνηλσλία. Απηή ηε ζεψξεζε έθαλε πξάμε ε Νέα Γεκνθξαηία ηελ πεξίνδν 2000-2006
θαηαβάιινληαο κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηα κεγάια πξνβιήκαηα
πνπ παξέιαβε ην 2004 (ΔΣ09).
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Η χρημαηοδόηηζη ηης Περιθερειακής Πολιηικής ζε εθνικό επίπεδο
Μέρξη ζήκεξα, ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηε ρψξα καο θαζνξίδεηαη, θπξίσο, απφ ηα ΚΠΣ θαη,
ηψξα, ην ΔΣΠΑ, ιφγσ ηεο πςειήο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ησλ
πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη δεπηεξεπφλησο, απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ
εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ πνπ, φκσο, ρνξεγνχληαη ρσξίο πξφγξακκα θαη ππφ ειιηπέζηαηνπο
φξνπο αλ θαη ππάξρεη θαη εδψ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ..
Η δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Σπλνρήο έρεη νδεγήζεη ζε spill-overs ζε νιφθιεξν ην
εζληθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ
Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ επεξέαζε ηηο πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ.
Δπεηδή φκσο, ε επεξρφκελε αλάγθε ηεο ρψξαο λα πινπνηήζεη εθηεηακέλεο δεκφζηεο
επελδχζεηο ππφ ζπλζήθεο κείσζεο ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ, απαηηεί ηνλ έιεγρν ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζεη θαη λα
νινθιεξσζεί ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΠΓΔ ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή πξνεηνηκαζία πνπ είρε γίλεη
απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (ΔΣ10). Άιισζηε, θαη κφλν ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε
ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. πξνθαλψο εκπιέθεη ην «Π.Γ.Δ. - εζληθφ ζθέινο» ζηηο Κνηλνηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηηο αληίζηνηρεο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο, θαη ππνρξεψλεη, ιφγσ ηεο αξρήο
ηεο πξνζζεηηθφηεηαο, ζε αλαγθαίεο ζπλέξγηεο κε ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο.
Η πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζηξαηεγηθή αλεμάξηεηα
απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (Δ.Δ. ή ακηγψο εζληθνί πφξνη), λα ζέηεη δηαπγείο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο, ζεκαηηθέο (ηνκεαθέο) θαη ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη λα πινπνηείηαη κε ζπληνληζκφ
θαη ζπλέξγεηα φισλ ησλ δηαζέζηκσλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ. Η Νέα Γεκνθξαηία έθαλε πξάμε
ηελ πξνζέγγηζε απηή, ηφζν κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 (ΔΣ11) ην νπνίν εγθξίζεθε
δεχηεξν ζηελ Δ.Δ.27, φζν θαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ (ΔΣ12).
Σεκεηψλεηαη φηη χζηεξα απφ απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο
λέεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ (ΚΓΠΔ) ηεο πεξηφδνπ 2007-2013
θαη παξά ηελ αξρηθή πξφβιεςε γηα θάζεηε κείσζε ησλ εληζρχζεσλ, ε Κπβέξλεζε ηεο ΝΓ
εμαζθάιηζε πνιχ επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρψξα καο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαξηίζηεθε θαη
εγθξίζεθε πξψηνο ζηελ Δ.Δ.27 ν Διιεληθφο Φάξηεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ζηνλ νπνίν
νξίζηεθαλ νη Πεξηθέξεηεο πνπ δηθαηνχληαη εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ην αλψηαην φξην ελίζρπζεο
γηα θάζε κία απφ απηέο.
Σεκεηψλεηαη ηέινο, φηη κέζσ ηνπ ΔΣΠΑ ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο
ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ Διιάδα, ζπλνιηθά 20,4 δηο Δπξψ ζε
ζηαζεξέο ηηκέο. Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο αθνξνχλ ζηηο κεηαθνξέο (6 δηο Δπξψ), ην
πεξηβάιινλ (5,5 δηο Δπξψ), ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία (3,6 δηο Δπξψ), θαζψο
θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (2,2 δηο Δπξψ).
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