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I. Οριοθέτηση του θέματος και ορισμός των «μελλοντικών διευρύνσεων» 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πρόσφατα, σε μια έκθεση για τη στρατηγική της 
διεύρυνσης και με τη συναίνεση αρκετών Ομάδων, να ληφθεί περισσότερο υπόψη σε 
μελλοντικές διευρύνσεις η ικανότητα απορρόφησης της Κοινότητας.1 Κάθε περαιτέρω 
διεύρυνση θα πρέπει να εξαρτηθεί από τους δημοσιονομικούς πόρους. Το αίτημα αυτό είναι 
σημαντικό ιδίως για τη διαρθρωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ζητεί στην στρατηγική της για τη διεύρυνση της 8.11.2006 να αναλύονται 
επακριβώς και εκ των προτέρων οι επιπτώσεις μελλοντικών διευρύνσεων στον κοινοτικό
προϋπολογισμό.2

Η διαρθρωτική πολιτική θα εξεταστεί και στο πλαίσιο της προβλεπόμενης για το 2008/2009 
αναθεώρησης του κοινοτικού προϋπολογισμού (η σχετική έκθεση της Επιτροπής προβλέπεται 
για τις αρχές του 2009). Καθώς στα θέματα της διοργανικής συμφωνίας για τον 
προϋπολογισμό 2007-2023 συμπεριλήφθηκε ο προβληματισμός για την αποτελεσματικότητα, 
θα διεξαχθεί εντατική συζήτηση ειδικά για τη διαρθρωτική και περιφερειακή πολιτική, που 
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θέσεις του προϋπολογισμού.3 Η έκθεση πρωτοβουλίας θα 
ασχοληθεί με το θέμα των επιπτώσεων μελλοντικών διευρύνσεων της ΕΕ στην 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και του ενδεδειγμένου τρόπου σχεδιασμού της 
στο μέλλον, προκειμένου να μπορεί να έχει και στη συνέχεια τα επιθυμητά αποτελέσματα σε
σχέση με την εξισορρόπηση και την ανάπτυξη.
Η έκθεση αναλύει ως μελλοντικές διευρύνσεις την προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας που –με επιφύλαξη της έγκρισης σε εθνικό επίπεδο– θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 
2007. Τυπικά βέβαια εδώ δεν πρόκειται για «μελλοντικές διευρύνσεις», αφού αυτός ο γύρος 
διεύρυνσης λαμβάνεται ήδη υπόψη στη νέα δημοσιονομική προοπτική για την περίοδο 
σχεδιασμού 2007-2013. Παρόλα αυτά, ιδίως ως προς την περιφερειακή και διαρθρωτική 
πολιτική πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν έχει μέχρι τώρα υπολογιστεί το στατιστικό 
αποτέλεσμα της μικρής οικονομικής δύναμης των χωρών αυτών στην επιλεξιμότητα άλλων 
περιφερειών, θα αρχίσει δε να φαίνεται μόλις το 2014.
Επιπροσθέτως, η έννοια των μελλοντικών διευρύνσεων αφορά τα κράτη που έχουν επισήμως 
το καθεστώς της υποψήφιας χώρας και με τα οποία η ΕΕ έχει εγκαινιάσει ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις, έστω και με ανοιχτή έκβαση, δηλαδή την Τουρκία και την Κροατία. Και 
οι δύο αυτές χώρες συγκαταλέγονται στους αποδέκτες της επονομαζόμενης προενταξιακής 
ενίσχυσης του IPA (Instrument for Pre-accession Assistance-
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=2201999&src
Lang=el&fromresults=trueΜέσο Προενταξιακής Βοήθειας).4

Επίσης, ως δυνάμει υποψήφιες για ένταξη θεωρούνται οι άλλες χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, και η Σερβία μαζί με το Κοσσυφοπέδιο), οι οποίες λαμβάνουν 
ήδη επίσης προενταξιακή ενίσχυση από το IPA. Η Μακεδονία υπέβαλε στις 22 Μαρτίου 2004 

  
1 «Έκθεση σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση – 2005», P6_TA-
PROV(2006)0096, ψηφοφορία στην Ολομέλεια: 16.3.2006.
2 «Στρατηγική για τη διεύρυνση και σημαντικότερες προκλήσεις 2006-2007», ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2006) 649 της 8.11.2006.
3 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ 2006/C 139/01).
4 «Επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής», ανακοίνωση 
του τμήματος διαρθρωτικής πολιτικής και πολιτικής συνοχής (Policy Department) της 31.7.2006, PE 375.308.
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αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και απολαύει καθεστώτος υποψήφιας χώρας ως 
μοναδική έως σήμερα χώρα των Δυτικών Βαλκανίων.1 Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνονται 
συνεπώς και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, καθώς και όλες οι χώρες που λαμβάνουν 
προενταξιακή ενίσχυση, χαρακτηρίζονται δε συνολικά ως υπό ένταξη ή υποψήφιες χώρες 
(BKL-9).
Η έκθεση δεν ασχολείται με άλλες χώρες, με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης (Ουκρανία, Ρωσία) ή συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Μέσο 
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI), διότι μπορούν να θεωρηθούν δυνάμει υποψήφιες 
χώρες μόνο σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.

II. Όροι πλαίσιο της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής
Η πρόοδος ως προς τη σύγκλιση στην ΕΕ
Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής έχει να παρουσιάσει σημαντικές επιτυχίες. Η ενίσχυση της 
διεύρυνσης προς Νότο θεωρείται υποδειγματική. Εδώ, χάρη στα αθροιστικά αποτελέσματα 
των διαρθρωτικών ταμείων, στο διάστημα 1989-1999 το ΑΕγχΠ αυξήθηκε στην Ελλάδα, την 
Πορτογαλία και την Ιρλανδία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και ξεπέρασε το 70% (από 
63,5%) του κοινοτικού μέσου όρου.2 Σήμερα, πολλές από τις πρώην υπό ένταξη περιφέρειες 
έχουν ξεπεράσει το όριο του 75 % ή του 90 %.

Ο απολογισμός για την προς ανατολάς διεύρυνση είναι ωστόσο πιο συγκρατημένος. Βέβαια, 
και η πρόκληση είναι εδώ πολύ μεγαλύτερη. Το αρχικό οικονομικό επίπεδο σύγκλισης ήταν 
χαμηλότερο, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να επιτελεστεί μια ριζική αλλαγή του πολιτικού 
συστήματος. Με τη διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη μέλη, η έκταση της ΕΕ αυξήθηκε κατά 
23% και ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 20%, όμως η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε μόλις κατά 
5%. Το μέσο εισόδημα της ΕΕ των 10 κατέστη βέβαια δυνατόν να αυξηθεί από 44% το 1997 
σε 50% του μέσου εισοδήματος της ΕΕ των 15 το 20053, αλλά η Επιτροπή αναμένει την 
προσέγγιση των συνθηκών διαβίωσης (επίτευξη του ορίου του 75%) μόλις για το έτος 2040. 
Διάφορα οικονομικά ινστιτούτα θεωρούν δεδομένο ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να μειωθεί 
εν μέρει δραστικά στα κράτη μέλη της ΕΕ των 10, πράγμα που θα είχε ως συνέπεια να 
διαρκέσει πολύ περισσότερο η διαδικασία προσέγγισης4.

Όμως πολλά διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν άλυτα και στην ΕΕ των 15 ή 
εκδηλώνονται νέες αδυναμίες τόπου εγκατάστασης εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Πολλές 
περιφέρειες πλήττονται από το κλείσιμο επιχειρήσεων και τη μεγάλη ανεργία. Η 
προαναφερθείσα προσαρμογή της οικονομικής δύναμης της ΕΕ των 10 σε εκείνη της ΕΕ των 
15 αποδίδεται στο μεταξύ και σε μια σχετική οικονομική αδυναμία της «παλαιάς» ΕΕ των 15.
Η οικονομική προσαρμογή επιτελείται στα περισσότερα κράτη μέλη στο πλαίσιο δημόσιων 

  
1 «Επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής», ανακοίνωση 
του τμήματος διαρθρωτικής πολιτικής και πολιτικής συνοχής (Policy Department) της 31.7.2006; PE 375.308
2 «Νέα εταιρική σχέση για τη συνοχή», τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή COM(2004)107, Φεβρουάριος 2004.
3 «Enlargement, two years after: an economic evaluation» (Δύο χρόνια μετά τη διεύρυνση: μια οικονομική 
αξιολόγηση), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκτακτο έγγραφο αριθ. 24, Μάιος 2006.
4 «Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas» (Η σημερινή οικονομική 
κατάσταση των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης), Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, Ιούλιος 2005. Στοιχεία της EUROSTAT 2006.
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προϋπολογισμών που υφίστανται πίεση. Έξι από τα δέκα νέα κράτη μέλη (η Πολωνία, η 
Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Μάλτα και η Κύπρος) έχουν ήδη 
παραβιάσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.1 Οι προϋπολογισμοί ακόμα και 
μεγάλων κρατών μελών όπως η Γερμανία και η Γαλλία παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια 
ελλείμματα που είναι ασύμβατα με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά 
τις δυνατότητες και τη διάθεση πολλών κρατών μελών να συμβάλουν στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό και ως εκ τούτου στην πολιτική συνοχής.
Σε αυτό έρχονται να προστεθούν οι επικείμενες δημόσιες δαπάνες που συνοδεύουν τη 
δημογραφική αλλαγή. Σε μια ανακοίνωση του Συμβουλίου Οικονομίας και Οικονομικών της 
13.02.20062 αναφέρεται ότι το μέσο κοινοτικό ποσοστό των δημοσίων δαπανών εξαιτίας της 
γήρανσης θα αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕγχΠ και το μέσο ετήσιο ποσοστό 
ανάπτυξης της ΕΕ των 25 θα μειωθεί σημαντικά, συγκεκριμένα από 2,2 % στο διάστημα 
2004 - 2010 σε 1,4 % στο διάστημα 2030 - 2050.

Η ικανότητα αφομοίωσης και η πρόκληση των μελλοντικών διευρύνσεων
Στην προαναφερθείσα έκθεση για τη στρατηγική της διεύρυνσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ζητεί να εξαρτηθούν οι διευρύνσεις από τους δημοσιονομικούς πόρους. Το αίτημα αυτό είναι 
σημαντικό ειδικά για τη διαρθρωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα με το 
μέγεθος της υπό ένταξης χώρας και του ελλείμματος ως προς την ανάπτυξή της, και εξαιτίας 
του «στατιστικού αποτελέσματος», άλλες, «παλαιές» περιφέρειες ή χώρες της Κοινότητας 
υποχρεώνονται να δεχθούν την απώλεια της επιλεξιμότητας ή μεταβατικές λύσεις, και 
μάλιστα χωρίς να έχει βελτιωθεί εκεί η ανταγωνιστικότητα ούτε να έχει προχωρήσει η 
διαρθρωτική αλλαγή.

Η απώλεια των διαρθρωτικών ενισχύσεων ή η προγραμματισμένη λήξη τους αποτέλεσε ήδη 
πρόβλημα για πολλές περιφέρειες της ΕΕ των 15 εξαιτίας της προς ανατολάς διεύρυνσης. Για 
τον λόγο αυτόν, μια διεύρυνση της ΕΕ των 25 ή της ΕΕ των 27 θα πρέπει να συζητηθεί 
περισσότερο σε συνάρτηση με την τήρηση του επονομαζόμενου τέταρτου κριτηρίου ένταξης 
της Κοπεγχάγης ειδικά από τη σκοπιά της πολιτικής συνοχής και της διαρθρωτικής πολιτικής. 
Συνεπώς, για παράδειγμα, σε μια απόφαση της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου3

αναφέρεται ότι η ΕΕ πρέπει κατά την εισδοχή νέων μελών να εξακολουθήσει να είναι σε 
θέση «να διατηρήσει τη δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Επίσης, «πρέπει να 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της 
Ένωσης».
Μια ματιά στον πίνακα 1 του παραρτήματος καθιστά σαφές ποια είναι η ιδιαίτερη πρόκληση. 
Ενώ με την πλήρη ένταξη των εννέα υποψηφίων χωρών η γεωγραφική έκταση της 
Κοινότητας θα αυξανόταν συνολικά κατά 35%, ο αριθμός των κατοίκων θα αυξανόταν κατά 
27%, αλλά η οικονομική απόδοση θα αυξανόταν μόνο κατά 4% και το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 

  
1 «The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?» (Τα νέα κράτη μέλη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: ανάγκη προσαρμογής ενόψει 
της προσχώρησης στη ζώνη του ευρώ), παράρτημα έκθεσης EUROFRAME-EFN, άνοιξη 2006.
2 «The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)» (Η επίδραση της γήρανσης στις 
δημόσιες δαπάνες: πρόβλεψη μεταφορών για την ΕΕ των 25 σχετικά με τις συντάξεις, την υγειονομική 
περίθαλψη, τη μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση και την ανεργία (2004-2050)), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Γενική Διεύθυνση Οικονομίας και Οικονομικών, ειδική έκθεση 1/2006, 13.2.2006.
3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεράσματα της Προεδρίας με ημερομηνία 15/16.6.2006 (έγγραφο 
10633/1/06 της 17.7.2006).
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θα μειωνόταν κατά την ένταξη κατά 18%.1

Οικονομικές επιπτώσεις των διευρύνσεων 

Λαμβάνοντας ως βάση τη μέχρι τώρα αναλογία του 0,37 % των διαρθρωτικών ταμείων στο 
ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ και ορισμένες προγνώσεις ινστιτούτων στατιστικών ερευνών σχετικά με 
την ανάπτυξη (ΑΕγχΠ και πληθυσμός), ο όγκος των διαρθρωτικών ταμείων θα αυξηθεί με 
την προσχώρηση των εννέα υπό ένταξη χωρών κατά περίπου 4 % (2006 = 3,7 %, 2014 = 4,8 
%).2

Με αφετηρία το πολύ πιθανό σενάριο ότι όλες οι περιφέρειες των εννέα υπό ένταξη χωρών 
θα παραμείνουν κατά τις επόμενες περιόδους στήριξης κάτω από το όριο του 75 %, και με 
προϋπόθεση ένα όριο απορρόφησης της τάξεως του 4 % του ΑΕγχΠ, το ύψος της στήριξης 
για τις χώρες αυτές θα αυξανόταν από 18,5 δισ. ευρώ το 2007 σε 25,5 δισ. ευρώ το 2014, που 
αντιστοιχεί στο 49,8 % του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων. Τα προβλήματα 
φαίνονται ακόμα πιο καθαρά αν γίνει αναφορά στην παρούσα περίοδο στήριξης 2007-2013: 
για να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία που φαίνονται σήμερα 
αναγκαίες, θα έπρεπε να είναι διαθέσιμος για τις εννέα υπό ένταξη χώρες προϋπολογισμός 
ύψους 150,2 δισ. ευρώ.3

Μια τέτοια αύξηση των διαρθρωτικών ταμείων δεν είναι ρεαλιστική από πολιτική άποψη. 
Επίσης, δεν είναι πολύ πιθανή μια αντίστοιχη γραμμική μείωση των πόρων στήριξης για τις 
μέχρι τώρα χώρες-αποδέκτες: έτσι, η Πολωνία για παράδειγμα θα έπρεπε να υποστεί κατά 
την τρέχουσα περίοδο μείωση από 59,7 σε 30,6 δισ. ευρώ.

Οι συνδυασμοί αριθμητικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν, στοχεύουν μόνο στο να 
καταστήσουν σαφείς κάποιες διαστάσεις. Φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μια άμεση 
απορρόφηση της τάξεως του 4% δεν είναι πιθανή σε όλες τις περιπτώσεις, ασφαλώς όμως 
είναι ένας σημαντικός βραχυπρόθεσμος στόχος των χωρών που θέλουν την ένταξη. Επίσης, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα σενάρια διεύρυνσης που παρουσιάστηκαν δεν θα 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα. Τα στατιστικά αποτελέσματα της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας που θα προσχωρήσουν το 2007 θα υπολογιστούν όμως οπωσδήποτε στην 
επόμενη περίοδο στήριξης. Η Κοινότητα πρέπει να ασχοληθεί επίσης με τις συνέπειες της 
προσχώρησης στην ΕΕ των εννέα υπό ένταξη χωρών που όλες τους επιδιώκουν να γίνει 
σύντομα, καθώς και με το ενδεχόμενο να γίνουν οι προσχωρήσεις πριν από την ολοκλήρωση 
των οικονομικών διαδικασιών που γίνονται στις περισσότερες σημερινές περιφέρειες 
σύγκλισης με σκοπό την κάλυψη του ελλείμματός τους.

  
1 «Future Enlargement and Cohesion Policy» (Μελλοντική διεύρυνση και πολιτική συνοχής), υπόμνημα του 
ειδικού τμήματος «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής» (Policy Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, 
Νοέμβριος 2006.
2 «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds» (Οι επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων 
στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, υπολογισμοί και παρατηρήσεις για τη μελλοντική κατανομή των 
διαρθρωτικών ταμείων), Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen (GEFRA), Νοέμβριος 2006.
3 «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds» (Οι επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων 
στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, υπολογισμοί και παρατηρήσεις για τη μελλοντική κατανομή των 
διαρθρωτικών ταμείων) , Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen (GEFRA), Νοέμβριος 2006.
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Η Τουρκία συνιστά από κάθε σκοπιά μια ειδική περίπτωση. Αν υποθέσουμε πως η Τουρκία 
ήταν ήδη σήμερα μέλος της ΕΕ, τότε βάσει στατιστικής εκτίμησης θα λάμβανε ήδη ποσοστό 
27,3% των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό το ποσόν, που θα ανερχόταν σε περίπου 
16 δισ. ευρώ ετησίως συμφωνεί ως προς το μέγεθός του, με μια εκτίμηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το 2024 που θεωρεί δεδομένο ετήσιο ποσόν της τάξεως των 22,4 δισ. ευρώ με 
ρυθμούς ανάπτυξης 4-5% και απορρόφηση 4%.1 Άλλοι υπολογισμοί θεωρούν δεδομένο για 
το 2025, για τη διαρθρωτική πολιτική και μόνο, ποσόν μέχρι και 26 δισ. ευρώ ετησίως για την 
Τουρκία.2

Επιπτώσεις στην επιλεξιμότητα για την ΕΕ των 25

Αν προσχωρούσαν σήμερα όλες μαζί οι εννέα υπό ένταξη χώρες, τότε βάσει εκτιμήσεων, 
παραπάνω από το ένα τρίτο των σημερινών περιφερειών στήριξης θα έχαναν το καθεστώς της 
περιφέρειας του στόχου 1.3 Μόνο οι χώρες της Βαλτικής και η Σλοβακία δεν θα έχαναν 
περιφέρειες στήριξης. Το μεγαλύτερο πλήγμα θα το δέχονταν η Ιταλία, η Γερμανία, η Μάλτα, 
η Ισπανία, η Ελλάδα και η Γαλλία. Τα κράτη μέλη Ελλάδα, Κύπρος και Σλοβενία θα έπρεπε 
να αποχωρήσουν από το ταμείο Συνοχής (90 %). Η Τσεχική Δημοκρατία θα βρισκόταν λίγο 
πριν από την υπέρβαση του ορίου του 90 %. Οι πίνακες 3 και 4 του παραρτήματος δίνουν μια 
γενική εικόνα των επιπτώσεων διαδοχικών ενταξιακών διαδικασιών.

III. Θέματα της έκθεσης και πρώτες σκέψεις του εισηγητή
Από τις προγνώσεις που παρουσιάστηκαν σχετικά με την ανάπτυξη φαίνεται ήδη ότι με την 
προσχώρηση των διαθέσιμων υπό ένταξη χωρών θα αυξανόταν στη διευρυμένη ΕΕ για άλλη 
μια φορά δραματικά η απόκλιση μεταξύ των περιφερειών ως προς την ευημερία. Αυτή η 
πρόκληση για μια πολιτική συνοχής που έχει ως στόχο την περιφερειακή εξισορρόπηση 
μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από την κρίση των δημοσίων προϋπολογισμών και την 
αυξανόμενη παγκόσμια πίεση του ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα εντείνεται η προσδοκία ότι η 
ευρωπαϊκή διαρθρωτική πολιτική θα αποτελέσει αποτελεσματική συνεισφορά στη 
στρατηγική της Λισαβόνας. Έτσι, οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική 
θα αυξηθούν περισσότερο από τους πόρους που διατίθενται για αυτήν. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να εξεταστούν νέα κλιμακωτά πρότυπα περιφερειακής στήριξης, καθώς και νέα κριτήρια 
αποτελεσματικότητας. Η έκθεση πρωτοβουλίας σκοπεύει να συμβάλει σε αυτό βάσει των 
παρακάτω πρώτων προβληματισμών.

Μελλοντικά σενάρια εισδοχής και κλιμακωτά πρότυπα για την ευρωπαϊκή 
περιφερειακή πολιτική

• Κατά τη γνώμη του εισηγητή, είναι αντίθετο προς την ιδέα της ευρωπαϊκής 

  
1 «Fragen im Zusammenhang mit der möglichen Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union» (Θέματα 
που ανακύπτουν από την ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2004) 1202, Οκτώβριος 2004.
2 «Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik» (Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ-
πόσο θα κοστίσει η Κοινή Γεωργική Πολιτική), Harald Grethe. Humboldt Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 
(2005) τεύχος 2/ 2005.
3 «Future Enlargement and Cohesion Policy» (Μελλοντική διεύρυνση και πολιτική συνοχής), υπόμνημα του 
ειδικού τμήματος «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής» (Policy Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, 
Νοέμβριος 2006, βλ. πίνακα 3 του παραρτήματος.
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αλληλεγγύης να επιτευχθεί η διεύρυνση της Κοινότητας τρόπον τινά με τίμημα την 
απώλεια της επιλεξιμότητας όλο και πιο πολλών περιφερειών της υφιστάμενης ΕΕ 
των 15, της ΕΕ των 25 ή της ΕΕ των 27. Η έξοδος περιφερειών από την επιλεξιμότητα 
είναι επιτρεπτή μόνον όταν θα έχει επιτευχθεί με βιώσιμο τρόπο η προσέγγιση, όπως 
ισχύει για παράδειγμα για την Ιρλανδία, και μάλιστα με εφαρμογή των αρχικών 
κριτηρίων αξιολόγησης.

• Η προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας έχει αποφασιστεί. Η ΕΕ θα πρέπει 
να εφαρμόσει πολύ αυστηρά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια της χρησιμοποίησης 
των ενισχύσεων. Εξαιτίας του στατιστικού αποτελέσματος, όμως, θα απαιτηθεί 
μεταβατική ενίσχυση ιδίως για περιφέρειες της Ιταλίας και της Γερμανίας, καθώς και 
για την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα και την Πολωνία. Οι εντάξεις δεν 
θα έχουν καταρχάς επιπτώσεις σε επίπεδο εθνικών περιοχών του ταμείου Συνοχής 
(90%).

• Η εισδοχή της υποψήφιας χώρας Κροατίας φέρνει την ΕΕ αντιμέτωπη με πρόσθετες 
προκλήσεις. Μια απορρόφηση της τάξεως του 4% θα σήμαινε προφανώς περίπου 2 
δισ. ευρώ ετησίως σε διαρθρωτική ενίσχυση από το 2014 και μετά. Η ένταξη δεν θα 
έχει επιπτώσεις σε επίπεδο περιφερειακής και εθνικής στήριξης. Το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ ύψους 48 % (σε σχέση με την ΕΕ των 25) είναι σχετικά μεγάλο και θα 
μπορούσε να φθάσει το 62 % μέχρι το 2013. Ενόψει όλων αυτών, η ενσωμάτωση στη 
διαρθρωτική πολιτική της Κοινότητας φαίνεται μακροπρόθεσμα εφικτή. Ένα σημείο 
στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί η προενταξιακή ενίσχυση είναι η προετοιμασία 
της διοίκησης της Κροατίας για μια σύντομη χρησιμοποίηση των μέσων της 
διαρθρωτικής πολιτικής.

• Η Τουρκία συνιστά από κάθε άποψη μια ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση. Οι ισχύοντες 
κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ σε μια χώρα με τέτοιο 
μέγεθος και οικονομικό επίπεδο και με τόσο έντονες διαφορές ανάμεσα στις 
περιφέρειες. Μια απορρόφηση της τάξεως του 4% φαίνεται πως ούτε μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί (τουλάχιστον 16 δισ. ευρώ ετησίως), ούτε όμως και να επιτελεστεί, 
ενόψει των διοικητικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, η πλήρης ενσωμάτωση της 
Τουρκίας στους οικονομικούς αυτοματισμούς των διαρθρωτικών ταμείων δεν είναι 
δυνατή σε εύθετο χρόνο. Είναι δικαιολογημένη η θέσπιση ειδικών διαδικασιών.

• Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι η εστίαση σε ορισμένα θέματα (δέσμες κλάδων, 
θέματα ισότητας) ή περιφέρειες ενίσχυσης (με ιδιαίτερα κατάλληλα σημεία 
σύνδεσης). Σε αυτά πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο αρχικά η προενταξιακή 
ενίσχυση. Αυτή η θεματική σύλληψη θα μπορούσε να διαρθρωθεί μελλοντικά 
κλιμακωτά.

• Ανάλογα με την πολιτική πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αυτό το 
κλιμακωτό πρότυπο περιφερειακής πολιτικής θα μπορούσε να αποτελέσει συστατικό 
στοιχείο μιας ιδιαίτερης μορφής συμμετοχής της Τουρκίας στην Ένωση ή και 
έκφραση μιας αναβαθμισμένης συμμετοχής στον «ΕΟΧ+».

• Όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, βασική προϋπόθεση για μεγαλύτερη 
δραστηριοποίηση της ΕΕ δεν αποτελεί τόσο η οικονομική πτυχή όσο οι πολιτικές 
πρόοδοι σε πολλούς τομείς. Και εδώ πρέπει να εφαρμοστούν καταρχάς στην 
προενταξιακή ενίσχυση κλιμακωτά σχέδια περιφερειακής πολιτικής με 
συγκεκριμένους τομείς ενίσχυσης.
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Ενίσχυση της περιφερειακής και εθνικής ιδίας ευθύνης

• Με στόχο την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διαρθρωτικής πολιτικής, η 
ΕΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ περισσότερο στο πλαίσιο της διαρθρωτικής 
πολιτικής, τόσο στο κλιμακωτό πρότυπο όσο και στην «κλασική» περιφερειακή 
ενίσχυση, ως χορηγός εγγυήσεων (μέσω της χρηματοδότησης δανείων) και όχι ως 
χορηγός επιδοτήσεων. Η αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής θα 
μπορούσε να διατηρηθεί και με στενό οικονομικό περιθώριο χάρη στην ώθηση που 
δίνει η χρηματοδότηση δανείων.

• Ωστόσο, η χρηματοδότηση δανείων δεν πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο της 
ενίσχυσης διότι πρέπει να ενισχυθεί ειδικά και η οικονομική δύναμη των αποδεκτών. 
Για τον λόγο αυτόν, για περιοχές με ιδιαίτερη καθυστέρηση στην ανάπτυξη πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι για τη χορήγηση επιδοτήσεων ή 
δανείων.

• Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η ιδία ευθύνη των κρατών μελών και των φορέων 
εκτέλεσης των έργων μέσω της υποχρέωσης για μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση. Εδώ 
η κοινοτική συμμετοχή ύψους έως και 85 % μπορεί να λειτουργήσει αντιπαραγωγικά. 
Η μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των περιφερειών έχει ως αποτέλεσμα την 
προτεραιότητα στην ενίσχυση των πιο επειγόντων από τα έργα.

Σύνδεση των παροχών με μια εθνική οικονομική πολιτική προσανατολισμένη στην 
ανάπτυξη

• Η επιτυχία της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε 
συνάρτηση με εθνικές οικονομικές πολιτικές. Αν οι τελευταίες επιτρέπουν πολύ 
υψηλά δημόσια ελλείμματα ή αν η δομή των δημοσίων δαπανών δεν είναι επαρκώς 
εστιασμένη στην ανάπτυξη, υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει η επίδραση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ χωρίς αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτόν, η χορήγηση 
πόρων θα μπορούσε να συνδεθεί με την προϋπόθεση μιας καλής αναπτυξιακής 
πολιτικής, που θα προσδιορίζεται με ποσοτικούς δείκτες.

Επιδοτήσεις επιχειρήσεων: αποφυγή ενίσχυσης όπου δεν χρειάζεται και δημιουργία 
διαφάνειας

• Από επιστημονικές έρευνες συνάγεται ότι οι θετικές επιδράσεις των επιδοτήσεων 
επιχειρήσεων στο σύστημα της εθνικής οικονομίας παραμένουν σχεδόν χωρίς 
αποτέλεσμα.1 Επιπροσθέτως, οι επιδοτήσεις αυτές δεν είναι παρά δευτερεύων 
παράγων για τις αποφάσεις ως προς τον τόπο εγκατάστασης. Πρέπει να αποφευχθεί να 
επιδοτεί απλά η ΕΕ έργα που δεν χρειάζονται ενίσχυση.

• Ο έλεγχος του καταλόγου των πολιτικών στόχων μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν 
υπάρχει επαρκής διαφάνεια για το πώς και πού χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι από τα 
διαρθρωτικά ταμεία. Η διαφάνεια στη χορήγηση των πόρων πρέπει να αυξηθεί 
περαιτέρω με την χωρίς περιορισμούς δημοσιοποίηση των τελικών δικαιούχων 
επιδότησης επιχειρήσεων που προβλέπεται στον κανονισμό εφαρμογής.

Μεγαλύτερη εστίαση της προσανατολισμένης στην ανάπτυξη διαρθρωτικής πολιτικής 

  
1 «Regionaler Wirkungsgrad und räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung» (Βαθμός 
περιφερειακής επίδρασης και γεωγραφικά αποτελέσματα της ενίσχυσης των επενδύσεων), Hans-Friedrich 
Eckey/ Reinhold Kosfeld. Μελέτη του πανεπιστημίου της Kassel αριθ. 55/ 2004.
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στη διεθνή διάσταση 

• Ειδικά από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας πρέπει να εξεταστεί πώς μπορεί η 
ευρωπαϊκή διαρθρωτική πολιτική να δώσει ιδιαίτερα έντονη ώθηση στην ανάπτυξη 
και να συμβάλει στη διεθνοποίηση της οικονομίας και των περιφερειών. Εδώ δίνουν 
το παράδειγμα τα προγράμματα ενίσχυσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, 
που ωστόσο θα έπρεπε να καθορίζεται περισσότερο βάσει κριτηρίων όπως η ενίσχυση 
της διεθνοποίησης των ΜΜΕ ή βάσει στοιχείων της υποδομής που έχουν ιδιαίτερα 
αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη. Και εδώ θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη 
στροφή προς τη χρηματοδότηση δανείων.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πρέπει να αποτελέσει σε μεγαλύτερο βαθμό 
οριζόντιο μέσον για την κοινωνική απόσβεση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. 
Πρέπει επίσης να εξεταστεί εάν το ΕΚΤ πρέπει να φροντίσει για μεγαλύτερη 
απόσβεση των συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής και της αντίστοιχης 
περιφερειακής μετανάστευσης.

Συμπέρασμα
Οι επικείμενες διευρύνσεις ξεπερνούν σημαντικά σε διαστάσεις τον τελευταίο γύρο 
διεύρυνσης της ΕΕ των 10. Η μείωση της δυναμικής της ανάπτυξης και η μεταβολή των όρων 
πλαίσιο εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της δημογραφικής προοπτικής εντείνουν τις 
απαιτήσεις προς μια διαρθρωτική πολιτική με σκοπό την εξισορρόπηση και την ανάπτυξη.
Η πολιτική συνοχής της σημερινής Κοινότητας μπορεί βάσει των σημερινών κριτηρίων 
ενίσχυσης να επιλέξει μεταξύ του να εξαιρέσει από τη στήριξη μεγάλο μέρος των σημερινών 
επιλέξιμων περιοχών και του να αυξήσει δραστικά τους πόρους της διαρθρωτικής πολιτικής. 
Και τα δύο φαίνεται πολιτικά δύσκολο να επιβληθούν.
Η διατήρηση των στόχων της πολιτικής συνοχής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την απόδοση, μεταβατικές ενισχύσεις και κλιμακωτά πρότυπα 
διαρθρωτικής πολιτικής που θα ενσωματώσουν διαδοχικά τις υποψήφιες χώρες στην 
περιφερειακή διαρθρωτική πολιτική. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή εξαρτάται τόσο από την 
ικανότητα απορρόφησης της Κοινότητας όσο και από τις προόδους των υποψηφίων για 
ένταξη χωρών σε άλλους σημαντικούς τομείς της πολιτικής.
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Παράρτημα: γραφικές παραστάσεις και πίνακες

Πίνακας 1: Αποτελέσματα μελλοντικών διευρύνσεων για την ΕΕ

Αποτελέσματα της διεύρυνσης. EΕ-25 (2005) =100
EΕ-25 EΕ-27 + Κροατία + Τουρκία + Δυτικά

Βαλκάνια
Πληθυσμός 100% 106% 107% 123% 127%
Έκταση 100% 109% 110% 130% 135%
ΑΕγχΠ (€) 100% 101% 101% 104% 104%
Κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ (€)

100% 95% 94% 84% 82%

Πηγή: βασίζεται σε στοιχεία της EUROSTAT, και για ορισμένες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε 
στοιχεία εθνικών πηγών (βλ. παράγραφο 7.1, πηγές).

Πηγή: «Future Enlargement and Cohesion Policy» (Μελλοντική διεύρυνση και πολιτική συνοχής), υπόμνημα 
του ειδικού τμήματος «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής» (Policy Department) 
IP/B/REGI/NT/2006_08.

Γραφική παράσταση 1: Αποτελέσματα μελλοντικών διευρύνσεων για την ΕΕ

Πηγή: «Future Enlargement and Cohesion Policy» (Μελλοντική διεύρυνση και πολιτική συνοχής), υπόμνημα 
του ειδικού τμήματος «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής» (Policy Department) 
IP/B/REGI/NT/2006_08.

Αποτελέσματα διευρύνσεων. EΕ των 25 (2005) = 100

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

EΕ των 25 EΕ των 27 + Κροατία + Τουρκία + Δυτικά Βαλκάνια

Πληθυσμός

Έκταση

ΑΕγχΠ (σε ευρώ)

Κατά κεφαλήν
ΑΕγχΠ(σε ευρώ) 
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Πίνακας 2: Ενδεχόμενη αναλογία συμμετοχής των υποψηφίων χωρών στις παροχές των 
διαρθρωτικών ταμείων 2007-2014

2007 
(δισ. ευρώ)

Συμμετοχή στον 
προϋπολογισμό

2014 
(δισ. ευρώ)

Συμμετοχή στον 
προϋπολογισμό

Προϋπολογισμός EΕ των 34 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Συμμετοχή ανά χώρα/ομάδα χωρών
1.) Ρουμανία/ Βουλγαρία 3,8 8,8% 5,2 10,2%

Βουλγαρία 0,9 2,2% 1,3 2,5%
Ρουμανία 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) Τουρκία 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Κροατία 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) Υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια 1,7 3,9% 2,2 4,4%

Αλβανία 0,3 0,7% 0,4 0,7%
Βοσνία Ερζεγοβίνη 0,3 0,7% 0,4 0,8%

Σερβία και Μαυροβούνιο 0,9 2,1% 1,2 2,4%
Μακεδονία 0,2 0,5% 0,2 0,4%

Εννέα υπό ένταξη χώρες, σύνολο 18,5 43,1% 25,5 49,8%
Σημ: υπολογισμός βάσει ταχύτητας απορρόφησης 4% και υποτιθέμενης συμμετοχής περίπου 37% των 
διαρθρωτικών ταμείων στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ
Πηγή: «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds» (Οι επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων 
στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, υπολογισμοί και παρατηρήσεις για τη μελλοντική κατανομή των 
διαρθρωτικών ταμείων), Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen (GEFRA), Νοέμβριος 2006.

Πίνακας 3: Αποτέλεσμα ως προς την επιλεξιμότητα στην ΕΕ των 25

Αριθμός περιφερειών της EΕ των 25 με ΑΕγχπ (ΜΑΔ) <75% του μέσου όρου 
της EΕ-25

Κράτος μέλος
EΕ των 

25

EΕ
των 
27

+ 
Κροατία + Τουρκία

+ Δυτικά
Βαλκάνια

EΕ των 25 60 48 48 42 39
Γαλλία 4 3 3 2 2
Γερμανία 4 1 1 0 0
Ελλάδα 5 3 3 2 2
Εσθονία 1 1 1 1 1
Ισπανία 2 1 1 1 0
Ιταλία 5 2 2 0 0
Λετονία 1 1 1 1 1
Λιθουανία 1 1 1 1 1
Μάλτα 1 0 0 0 0
Ουγγαρία 6 6 6 6 5
Πολωνία 16 15 15 15 15
Πορτογαλία 4 4 4 3 3
Σλοβακία 3 3 3 3 3

Τσεχική 
Δημοκρατία

7 7 7 7 6
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Πηγή: βασίζεται σε στοιχεία της EUROSTAT, και για ορισμένες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε 
στοιχεία εθνικών πηγών (βλ. παράγραφο 7.1, πηγές).

Πηγή: «Future Enlargement and Cohesion Policy» (Μελλοντική διεύρυνση και πολιτική συνοχής), υπόμνημα 
του ειδικού τμήματος «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής» (Policy Department) 
IP/B/REGI/NT/2006_08.
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Πίνακας 4: Ενδεχόμενα στατιστικά αποτελέσματα στο Ταμείο Συνοχής

Ενδεχόμενα στατιστικά αποτελέσματα στο Ταμείο Συνοχής
ΑΕγχπ (ΜΑΔ) κατά κεφαλήν % EΕ των 25 2005

EΕ των 
25

EΕ των 
27

+ 
Κροατία

+ 
Τουρκία

+ Δυτικά 
Βαλκάνια

Αυστρία 122% 126% 127% 139% 143%
Βέλγιο 117% 122% 122% 134% 137%
Γαλλία 109% 112% 113% 124% 127%
Γερμανία 109% 113% 113% 124% 127%
Δανία 124% 128% 129% 141% 145%
Ελλάδα 82% 85% 85% 93% 96%
Εσθονία 60% 62% 62% 68% 70%
Ηνωμένο 
Βασίλειο

116% 120% 121% 132% 136%

Ιρλανδία 137% 142% 143% 156% 161%
Ισπανία 98% 102% 102% 112% 115%
Ιταλία 103% 106% 107% 117% 120%
Κάτω Χώρες 124% 128% 129% 141% 145%
Κύπρος 83% 86% 86% 94% 97%
Λετονία 47% 49% 49% 54% 55%
Λιθουανία 52% 54% 54% 59% 61%
Λουξεμβούργο 247% 256% 257% 282% 289%
Μάλτα 69% 72% 72% 79% 81%
Ουγγαρία 61% 63% 63% 69% 71%
Πολωνία 50% 52% 52% 57% 58%
Πορτογαλία 71% 74% 74% 81% 83%
Σλοβακία 55% 57% 57% 63% 64%
Σλοβενία 80% 83% 84% 92% 94%
Σουηδία 114% 118% 119% 130% 134%
Τσεχική 
Δημοκρατία

74% 76% 77% 84% 86%

Φινλανδία 113% 117% 118% 129% 132%
Πηγή: βασίζεται σε στοιχεία της EUROSTAT, και για ορισμένες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε 

στοιχεία εθνικών πηγών (βλ. παράγραφο 7.1, πηγές).

Πηγή: «Future Enlargement and Cohesion Policy» (Μελλοντική διεύρυνση και πολιτική συνοχής), υπόμνημα 
του ειδικού τμήματος «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής» (Policy Department) 
IP/B/REGI/NT/2006_08.


