ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Επενδύουμε σε ανθρώπινους πόρους 2007-2013
ΕΚΤ – 8 %
Επισκόπηση της χρηματοδότησης του ΕΚΤ
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έναν ετήσιο προϋπολογισμό της τάξης των 120 δις €, ο οποίος αντιστοιχεί σε
περίπου 1% του συνολικού ΑΕΠ όλων των κρατών μελών.
Από αυτό τον ετήσιο προϋπολογισμό, τα Διαρθρωτικά
Ταμεία – στα οποία περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής - απορροφούν περίπου
το ένα τρίτο.
Το ΕΚΤ απορροφά περίπου το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013, το
ΕΚΤ θα εκταμιεύσει πάνω από 75 δις € για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην
Ευρώπη.
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Τι υποστηρίζει το ΕΚΤ;
Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, το
ΕΚΤ χρηματοδοτεί έργα και προγράμματα σε έξι
συγκεκριμένους τομείς που αφορούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή βοήθειας
στους εργαζόμενους ώστε να τις καλύψουν. Για
παράδειγμα, ένα έργο του τομέα «βελτίωση της
κοινωνικής ένταξης μειονεκτούντων ατόμων»
μπορεί να ασχολείται άμεσα με τις ανάγκες κατάρτισης των μεταναστριών που εργάζονται, ενώ ένα
άλλο του τομέα «ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και εταιριών, επιχειρήσεων και
επιχειρηματιών» μπορεί να ενθαρρύνει τον καταμερισμό θέσεων εργασίας στις εταιρίες.
Το μερίδιο χρηματοδότησης για τους διαφορετικούς τομείς μπορεί να διαφέρει μεταξύ περιφερειών και χωρών, ανάλογα με τις προτεραιότητες,
αν και οι περιφέρειες Σύγκλισης συνήθως εστιάζουν κυρίως στη «βελτίωση του ανθρώπινου
δυναμικού».

Ποιοι είναι οι στόχοι του ΕΚΤ;
Ο σχετικός πλούτος μιας χώρας ή περιφέρειας – που υπολογίζεται
σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ – καθορίζει το εάν εντάσσεται
στο στόχο Σύγκλισης ή Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. Για τις
περιφέρειες Σύγκλισης το ΕΚΤ συμβάλλει σε μεγαλύτερο ποσοστό –
έως και 80% της συγχρηματοδότησης.
Ο στόχος Σύγκλισης – οι δαπάνες γίνονται για τη βελτίωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ευκαιριών απασχόλησης, φέρνοντας
έτσι τον πλούτο και την απασχόληση μιας περιφέρειας πιο κοντά στο
μέσο όρο της ΕΕ.
Ο στόχος Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας – οι δαπάνες γίνονται
ώστε να παρέχουν στις χώρες και τις περιφέρειες το εργατικό δυναμικό και τις αγορές εργασίας που χρειάζονται ώστε να οικοδομήσουν επιτυχημένες, ανταγωνιστικές οικονομίες που θα μπορούν να
ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κινητοποίηση για μεταρρυθμίσεις
στους τομείς της απασχόλησης και της
ένταξης – 1 %
Βελτίωση του
ανθρώπινου δυναμικού – 34 %

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο – 3 %
Βελτίωση της κοινωνικής
ένταξης των μειονεκτούντων
ατόμων – 14 %
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας
των εργαζόμενων και των
εταιριών, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών – 18 %

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: http ://ec.europa.eu/esf

Βελτίωση της πρόσβασης
στην απασχόληση και την
αειφορία – 30 %
ΕΚΤ 2007-2013
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Πού δαπανάται το ΕΚΤ;
Το μερίδιο του προϋπολογισμού του
ΕΚΤ που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος
εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες.
Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, που έχουν
μεγαλύτερο πληθυσμό, λαμβάνουν
περισσότερη χρηματοδότηση.
Τα λιγότερο εύπορα κράτη μέλη επίσης
λαμβάνουν αναλογικά περισσότερη
χρηματοδότηση, καθώς και αυτά με τη
μεγαλύτερη ανεργία. Επίσης, σε κάθε
κράτος μέλος, παρέχεται περισσότερη
χρηματοδότηση στις περιφέρειες που
εντάσσονται στο στόχο Σύγκλισης.

Ποιος ευνοείται από το ΕΚΤ;
Παρότι η ανεργία μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του
καθενός, κάποιες ομάδες είναι πιο ευάλωτες από άλλες.
Για διάφορους λόγους, κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν εργασία και να την κρατήσουν. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, των οποίων η μεγάλη εμπειρία υποτιμάται, οι
νέοι που ακόμη δεν έχουν εμπειρία, και οι μητέρες που
θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας αλλά
ανακαλύπτουν ότι οι ικανότητές τους έχουν απαρχαιωθεί. Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ απευθύνεται σε ανθρώπους της κοινωνίας οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στην
ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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Συνολικές δαπάνες ΕΚΤ 2007-2013
Μέσος όρος κατά κεφαλήν €
600

Πόσα χρήματα δαπανά το ΕΚΤ κατά κεφαλήν;
Μια καλύτερη άποψη των στόχων της χρηματοδότησης από το ΕΚΤ δίνεται εάν συγκρίνει κανείς την κατά κεφαλήν χρηματοδότηση στα Κράτη
Μέλη. Με αυτό τον τρόπο, η επίδραση του μεγέθους, δηλαδή το ότι οι
μεγαλύτερες χώρες λαμβάνουν περισσότερη χρηματοδότηση, απαλείφεται και μπορούν να γίνουν πιο χρήσιμες συγκρίσεις. Όπως φαίνεται
στο σχεδιάγραμμα, τα νεότερα κράτη μέλη λαμβάνουν αναλογικά περισσότερη χρηματοδότηση από το ΕΚΤ, λόγω της ανάγκης που έχουν οι
οικονομίες τους να «προφτάσουν» τα άλλα κράτη μέλη, και της ανάγκης
προσαρμογής των αγορών εργασίας τους στις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Εδώ φαίνεται καλύτερα και η «συνεκτική» φύση του ΕΚΤ:
η παροχή χρηματοδότησης στις χώρες και τις περιφέρειες που τη χρειάζονται περισσότερο, ώστε ολόκληρη η ΕΕ να κινείται προς το μέλλον σαν
μία οντότητα.
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Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
http ://ec.europa.eu/esf
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