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ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014 - 2020:
Τι αλλάζει στην κατανομή των κοινοτικών
κονδυλίων 

Τον Ιούλιο του 2011, τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής άρχισαν νέο κύκλο 
διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Χρημα-
τοδοτικό Πλαίσιο. Το επόμενο πλαίσιο θα κα-
θορίσει τις δημοσιονομικές προτεραιότητες 
της Ε.Ε. για το διάστημα 2014 - 2020 και θα 
τεθεί σε ισχύ το 2014, μετά την έκδοση της 
σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον κύ-
ριο Herman Van Rompuy, Πρόεδρο του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, “οι διαπραγματεύσεις 
για το ΠΔΠ δεν αφορούν μόνον πόσα μπορού-
με να ξοδεύουμε και από πού έρχονται τα χρή-
ματα, αλλά και πού και πώς τα ξοδεύουμε. Δεν 
αφορούν μόνο τα χρήματα, αφορούν πολλά 
περισσότερα”.

Η αντιπαράθεση για το Χρηματοδοτικό Πλαί-
σιο 2014 - 2020 στην Ε.Ε., είναι ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα στην ευρωπαϊκή 
ατζέντα για τους επόμενους μήνες, αφού δι-
αφαίνεται σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών 
πολιτικών: α) αυτή της λιτότητας και β) αυτή 
των κινήτρων ανάπτυξης.
Επιπλέον, η πρόσφατη πρόταση της Γερμα-
νίας να συνδεθεί η χρηματοδότηση στα κρά-
τη - μέλη με την τήρηση των κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας καθιστά τη διαβού-
λευση μία κρίσιμη πολιτική αντιπαράθεση. 

Η πολυπλοκότητα των συζητήσεων για το νέο 
προϋπολογισμό της Ε.Ε., σε συνθήκες βα-
θιάς οικονομικής κρίσης και δημόσιου χρέ-
ους, συνδέεται με επιπλέον προβλήματα για 
τη διεύρυνση της Ε.Ε. με νέα μέλη, που οδή-
γησε σε μια σημαντική μεταβολή στην ισορρο-
πία των συμβαλλόμενων και των ωφελούμε-
νων. Ειδικά στην πολιτική συνοχής, η Πολωνία 

ήταν ο μεγαλύτερος ωφελούμενος της χρη-
ματοδότησης για την περίοδο 2007 - 2013.

Συζητήσεις
Σύμφωνα με στοιχεία από το Enterprise 
Europe Network, η συζήτηση για το νέο προ-
ϋπολογισμό άνοιξε, επίσημα, με την ανακοί-
νωση του Προέδρου της Ε.Ε. κυρίου José 
Manuel Barroso στις 29 Ιουνίου 2011. 
Ο πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε την 
πρόταση του για αύξηση του προϋπολογι-
σμού, από τα €976 δις που είναι ο τρέχων 
(2007 - 2013) στα €1.025 δις για το διάστη-
μα 2014 - 2020, εισάγοντας παράλληλα την 
πρόταση για μείωση της εθνικής συμμετοχής 

στον προϋπολογισμό, με την πολιτική της κα-
τευθείαν είσπραξης των φόρων από την Ε.Ε. 

Η συζήτηση για τους φόρους αφορά στο σχέ-
διο των Βρυξελλών να αυξηθούν οι “ίδιοι 
πόροι” της Ε.Ε. και περιλαμβάνει διάφορες 
προτάσεις, μεταξύ των οποίων να συμπερι-
ληφθεί ένας φόρος στις οικονομικές συναλ-
λαγές, ένα ευρωπαϊκό ΦΠΑ. Στην πρόταση 
αντιδρούν αρκετά κράτη - μέλη. Για την πε-
ρίοδο 2007 - 2013, η κάθε χώρα συνεισφέ-
ρει το 1,12% του Ακαθάριστου Εθνικού Ει-
σοδήματος της (ΑΕΕ) στον ευρωπαϊκό προ-
ϋπολογισμό, μια συνεισφορά που η Κομισιόν 
προτείνει να μειωθεί στο 1,05%. Η πρότα-
ση Barroso για το νέο προϋπολογισμό της 
Κομισιόν θεωρήθηκε εξαιρετικά συντηρη-
τική, αφού αφήνει χωρίς αύξηση δύο σημα-
ντικούς τομείς χρηματοδότησης, που είναι η 
γεωργία και η πολιτική συνοχής. Ιδιαίτερα, 
με βάση τον προτεινόμενο καταμερισμό των 

κονδυλίων, η Αγροτική Ανάπτυξη με €372 
δις θα χάσει τουλάχιστον 10% από τον προη-
γούμενο προϋπολογισμό. Οι νέοι τομείς, που 
θα ωφεληθούν από την προτεινόμενη αύξη-
ση, είναι η υπηρεσία της Ε.Ε. για τις εξωτερι-
κές δράσεις και οι εσωτερικές υποθέσεις της 
Ε.Ε., που περιλαμβάνουν τον έλεγχο των συ-
νόρων, την ασφάλεια και τη μετανάστευση. 

Η πολιτική συνοχής 2014 - 2020
Για την περίοδο 2007 - 2013, η χώρα μας 
θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με το ποσό των 
€20,4 δις. Στην Ελλάδα, όλες οι περιφέρει-
ες χρηματοδοτούνται από το στόχο της Σύ-
γκλισης, εκτός αυτών της Στερεάς Ελλάδας 
και Νοτίου Αιγαίου, που είναι Περιφέρειες 
της “στατιστικής σταδιακής εισόδου” και χρη-
ματοδοτούνται μόνο από το δεύτερο στόχο, 
της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας, διό-
τι, σύμφωνα με τον κανονισμό των διαρθρω-
τικών ταμείων, έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μι-
κρότερο του 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. 
των 25, αλλά μεγαλύτερο του 75% του μέ-
σου όρου της Ε.Ε. των 15 χωρών - μελών 
(στοιχεία 2006). Επιπλέον, οι Περιφέρειες 
της Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδο-
νίας και Αττικής ανήκουν στις “Περιφέρειες 
στατιστικής σταδιακής εξόδου”, που είναι οι 
περιφέρειες με μεταβατική χρηματοδότηση, 
λόγω του γεγονότος ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
σε αυτές είναι άνω του 75% του μέσου όρου 
της Ε.Ε. των 25, αλλά μικρότερο του 75% του 
μέσου όρου της Ε.Ε. των 15 (στοιχεία 2006).

Από τις βασικές ιδέες, που παρουσιάστηκαν 
στην αρχή της διαβούλευσης για τη νέα πολι-
τική συνοχής 2014 - 2020, είναι η διασύνδε-
ση της χρηματοδότησης με συγκεκριμένους 
στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” 
(ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης και 
του αριθμού των στόχων που θα επιλεγούν 
να υποστηριχθούν από το κάθε κράτος - μέ-
λος), τη σύνδεση των πληρωμών με συγκε-
κριμένες συνθήκες, όπως είναι οι αλλαγές 
στη δημόσια διοίκηση. Η αρχιτεκτονική της 
νέας πολιτικής συνοχής στηρίζεται αποκλει-
στικά στο αναπτυξιακό μοντέλο της “Ευρώ-
πης 2020”. Σημαντικό νέο στοιχείο διαφο-
ροποίησης του νέου σχεδιασμού, που αλλά-
ζει όλα τα δεδομένα για την Ελλάδα, είναι το 
μοντέλο προσδιορισμού των περιφερειών. 

Όπως συμβαίνει σήμερα, η υποστήριξη θα 
διαφοροποιείται μεταξύ των περιφερειών με 
βάση το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυ-
ξης (που μετράται ως κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ), με 

    Η αρχιτεκτονική της νέας πολιτικής
                 συνοχής στηρίζεται αποκλειστικά στο
αναπτυξιακό μοντέλο της “Ευρώπης 2020”
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σαφή διαχωρισμό μεταξύ “λιγότερο” και “πε-
ρισσότερο” ανεπτυγμένων περιφερειών. Για 
να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση μεταξύ αυτών 
των δύο κατηγοριών και να εξασφαλιστεί η 
δικαιότερη μεταχείριση των περιφερειών με 
παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, 
θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα της αντι-
κατάστασης του σημερινού συστήματος στα-
διακής εξόδου και σταδιακής εισόδου από 
ένα απλούστερο σύστημα με μια νέα ενδι-
άμεση κατηγορία περιφερειών. Σε αυτή την 
κατηγορία θα περιλαμβάνονται και οι περι-
φέρειες που, επί του παρόντος, είναι επιλέ-
ξιμες βάση του στόχου “σύγκλισης”, αλλά το 
ΑΕγχΠ τους είναι υψηλότερο από το 75% του 
κοινοτικού μέσου όρου σύμφωνα με τις τε-
λευταίες στατιστικές.

Συνεπώς για πέντε περιφέρειες της Ελλάδας, 
μετά το 2013, θα ισχύσει το νέο σύστημα της 
ενδιάμεσης περιφέρειας.

Στα συμπεράσματα της 5ης έκθεσης συνοχής 
της Ε.Ε. υπάρχουν σημαντικές επισημάνσεις 
για την ανάπτυξη των περιφερειών, όπως: 
α) Οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών της 
Ε.Ε. έχουν μικρύνει (διαφορές ως προς το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ), β) οι περισσότερο ανα-
πτυγμένες περιφέρειες τώρα είναι πιο ανε-
πτυγμένες λόγω του ότι έγιναν περισσότερο 
καινοτόμες και διαθέτουν πιο καταρτισμένο 
προσωπικό. 

Έτσι, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς χρη-
ματοδοτικού πλαισίου ο προϋπολογισμός για 

τα διαρθρωτικά ταμεία παραμένει ο ίδιος στα 
επίπεδα 2013 - 2017 (αφού αναπτύχθηκαν 
οι περιφέρειες!). Οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι 
περιφέρειες σε μετάβαση, οι ενδιάμεσες πε-
ριφέρειες, που θα χρηματοδοτηθούν με μό-
λις €38,9 δις, δηλαδή 29 περιφέρειες και 
ολόκληρη η Κύπρος (αφού όλη η χώρα έχει 
χαρακτηριστεί με περιοχές “σταδιακής εισό-
δου” και άρα θα μπουν στην κατηγορία των 
“ενδιάμεσων περιφερειών”). 

Έτσι, για την Ελλάδα και για τις πέντε περι-
φέρειες, που θα βρεθούν στο καθεστώς των 
“ενδιάμεσων περιφερειών”, η συνολική χρη-
ματοδότηση υπολογίζεται ότι μπορεί να μην 
ξεπερνά τα €3,5 δις (τιμές 2011), όταν για 
την τρέχουσα περίοδο μόνο η Περιφέρεια 
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1: Κανάρια
2: Γουϊάνα
3: Ρεϋνιόν 
4: Γουαδελούπη/ Μαρτινίκα
5: Μαδέιρα
6: Αζόρες
7: Μάλτα

Λιγότερο Αναπτυγµένες Περιφέρειες

Περιφέρειες σε Μεταβατικό Στάδιο

Περισσότερο Αναπτυγµένες Περιφέρειες

3 Κατηγορίες Περιφερειών

   < 75% του Μέσου Όρου της Ε.Ε.

75-90% του Μέσου Όρου της Ε.Ε.

   > 90% του Μέσου Όρου της Ε.Ε.

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ µε βάση το δείκτη της Ε.Ε. των 27=100

Διάγραμμα 1. Κατανομή πόρων από την Ε.Ε. (προσομοίωση επιλεξιμότητας), Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 - 2020, Προτάσεις της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, © EuroGeographics Association για 
τα διοικητικά σύνορα
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Αττικής έχει συνολικό προϋπολογισμό από την 
κοινοτική συμμετοχή €2,4 δις, Διάγραμμα 1.

Με δεδομένα προ κρίσης η κατανομή στην 
Ελλάδα
Οι επιμέρους προϋποθέσεις, που προτείνει 
η Κομισιόν και εισάγονται για πρώτη φορά, 
δημιουργούν νέα δεδομένα για την κοινοτι-
κή χρηματοδότηση της χώρας μας. Κατ’ αρ-
χάς, στις προτάσεις της η Κομισιόν για τον κα-
θορισμό του βιοτικού επιπέδου, δηλαδή του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος των περιφερει-
ών, δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη τη μεγάλη 
ύφεση στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία 
που συρρίκνωσε το ΑΕΠ. Την περίοδο 2009 
- 2011 το ΑΕΠ υποχώρησε περίπου 14 μο-
νάδες στη χώρα μας, ποσοστό που φέτος θα 
φτάσει αθροιστικά το 20%.

Ωστόσο, η Επιτροπή λαμβάνει για τον καθορι-
σμό του πλούτου κάθε περιφέρειας την τριε-
τία 2008 - 2010 και όχι το 2011 και το 2012, 
που στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτε-
ρη υποχώρηση του ΑΕΠ. Αυτό πρακτικά ση-
μαίνει ότι όσο λιγότερες φτωχές περιφέρει-
ες έχει στα χαρτιά μια χώρα, τόσο λιγότερα 
χρήματα παίρνει.

Το δεύτερο αρνητικό στοιχείο είναι η εισα-
γωγή των κυρώσεων κατά των χωρών που 
δεν τηρούν τα προγράμματα δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Μέχρι τώρα κινδύνευαν με δι-
ακοπή των χρηματοδοτήσεων μόνο από το 
Ταμείο Συνοχής. Στο εξής, η διακοπή των κοι-
νοτικών χρηματοδοτήσεων θα αφορά όλα τα 
διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή το σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων. Με άλλα λόγια, η δημοσι-
ονομική πειθαρχία - με πρόταση της Γερμανί-
ας - θα αποτελεί προϋπόθεση και για τη χο-
ρήγηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Ένα τρίτο πρόβλημα, που θα πρέπει να αντι-
μετωπίσει η χώρα μας, έχει να κάνει με την 
πρόταση που προβλέπει ότι σε κανένα κρά-
τος - μέλος οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις 
δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 2,5% του 
ΑΕΠ, τη στιγμή που στην Ελλάδα τα προη-
γούμενα χρόνια οι κοινοτικές χρηματοδο-
τήσεις κάλυπταν μέχρι και το 4% του ΑΕΠ. 
Μάλιστα, μετά την τεράστια υποχώρηση του 
ΑΕΠ στην Ελλάδα, το ποσοστό των κοινο-
τικών χρηματοδοτήσεων επί του ΑΕΠ είναι 
αδύνατο να μην ξεπερνάει το 2,5%. Σύμφω-
να με την πρόταση αυτή, η χώρα μας θα υπο-
στεί σημαντικές απώλειες πόρων.

Το μόνο θετικό, που προτείνει η Κυπριακή 
Προεδρία, είναι οι χώρες που υλοποιούν 
προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής

να έχουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση στο θέμα 
της συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων. 
Αυτό θα γίνεται μέσω μιας αύξησης της τάξης 
του 10% του ποσοστού της κοινοτικής συγ-
χρηματοδότησης, χωρίς να τροποποιείται το 
συνολικό ποσό που θα λαμβάνουν στη διάρ-
κεια της επταετίας.

Αλλαγές και στόχοι
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχος 
των αλλαγών στο πρόγραμμα συνοχής 2014 
- 2020 είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικό-
τητας και της απόδοσης. Επιδιώκεται, να δοθεί 
βαρύτητα στα αποτελέσματα (κοινοί δείκτες, 
δείκτες για τα επιμέρους προγράμματα, υπο-
βολή εκθέσεων, παρακολούθηση και αξιολό-
γηση), να υπάρχει πλαίσιο απόδοσης για όλα 
τα προγράμματα (σαφείς και μετρήσιμοι στό-
χοι και ορόσημα), αποθεματικό επίδοσης (5% 
εθνικών κατανομών/ ανά κράτος - μέλος, τα-
μείο και κατηγορία περιφέρειας), εκ των προ-
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τέρων όροι (διασφάλιση ότι έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή όροι αποτελεσματικών επενδύσε-
ων) και μακροοικονομικοί όροι (ευθυγράμμι-
ση με τη νέα οικονομική διακυβέρνηση).

Η Ευρώπη επιδιώκει πιο συνεκτική χρήση των 
χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό 
προβλέπεται περιεκτική επενδυτική στρατη-
γική, ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της 
στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, συνέπεια με τα 
Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, συ-
ντονισμός ταμείων πολιτικής συνοχής, αγρο-
τικής ανάπτυξης, θάλασσας και αλιείας, στόχοι 
και δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής “Ευ-
ρώπη 2020”, αποτελεσματικότητα μέσω ενός 
πλαισίου απόδοσης, αποδοτικότητα μέσω της 
ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και του 
περιορισμού της γραφειοκρατίας.

Επίσης, επιδιώκει κοινούς κανόνες - ταμεία, 
που καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό 
Πλαίσιο (πολιτική συνοχής, αγροτική ανάπτυ-
ξη και πολιτική για τη θάλασσα και την αλιεία), 
δυνατότητα πολυταμειακών προγραμμάτων 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής), εκσυγχρο-
νισμένο σύστημα υλοποίησης (εναρμονισμέ-
νοι κανόνες για την επιλεξιμότητα και τη βιω-
σιμότητα των πράξεων), μεγαλύτερη χρήση 
απλουστευμένων δαπανών, σύνδεση πλη-
ρωμών με αποτελέσματα, e-Cohesion: “υπη-
ρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης” για τους δικαι-
ούχους και αναλογικούς ελέγχους.

Ο κατάλογος θεματικών στόχων περιλαμβάνει: 
Έρευνα και Καινοτομία, Τεχνολογίες Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ανταγωνιστικό-
τητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), Με-
τάβαση προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση 
άνθρακα, Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
καθώς επίσης Πρόληψη και διαχείριση κινδύ-
νων, Προστασία του περιβάλλοντος & αποτε-
λεσματική διαχείριση πόρων, Βιώσιμες μετα-
φορές & άρση προβλημάτων σε βασικές υπο-
δομές δικτύων, Απασχόληση & υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη & καταπολέμηση της φτώ-
χειας, Εκπαίδευση, Απόκτηση δεξιοτήτων & δια 
βίου μάθηση, Ενίσχυση θεσμικής ικανότητας 
και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

       Η Ευρώπη επιδιώκει πιο συνεκτική χρήση
των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό       
           προβλέπεται περιεκτική επενδυτική στρατηγική,
ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της στρατηγικής          
       “Ευρώπη 2020”


